
Uma consultoria dos processos da operação de plantio

DIAGNÓSTICO
DA GESTÃO
DO PLANTIO 



Máxima produtividade é
o objetivo.
Identificar os pontos de
melhoria no processo de
plantio é o primeiro
passo.



Nossa
Proposta

Estudaremos os processos que envolvem o
plantio, por meio de uma análise técnica do
setor de manutenção, operação, supervisão e
planejamento.  

Ao final, forneceremos um diagnóstico
completo com os pontos a serem melhorados
pela fazenda.



Potencial de melhoria

10 22
sc/ha de soja sc/ha de milho

Estimativa de perdas na média em função de questões relacionadas
ao plantio.



O que vemos com frequência 
Perda potencial de produtividade por inconformidades na plantadeira
verificada em um atendimento



Nossa proposta
Conheça os 3 pilares do Diagnóstico

Na máquina

Metodologia de revisões em uso,
grau de planejamento das
correções e estimativa de perdas
por inconformidades no
equipamento.

Nos operadores

Nível de preparo e engajamento do
time, modo de distribuição de
tarefas, homogeneidade na
execução por diferentes equipes,
performance atingida em cada
operação e controle do risco de
acidentes químicos e físicos.

Na supervisão

Estratégias para garantir uma
perfeita execução, método para
avaliar as condições do meio e
fazer os últimos ajustes, como lida
com imprevistos para garantir o
resultado esperado.

Pilar 2Pilar 1 Pilar 3



A conversa é com todos

Produtor Alta gerência
e liderenças

Supervisor

Indicadores de produtividade e
rentabilidade

Qual é o teu desempenho?

Indicadores operacionais e
produtivos

Como tem sido a evolução?

Indicadores técnicos

Como estão os processos?



Mecânico Operadores

Como está a máquina?

Mapeamento dos diferentes
entraves encontrados para a
execução de um bom plantio.

Quais são as dificuldades?

Avaliação do método para
entregar à equipe de plantio uma
máquina com a perfeição de
fábrica.

A conversa é com todos



A entrega
Apresentação dos resultados

Ao final do dia, nos reuniremos com a gerência
da fazenda para apresentar o resultado do
diagnóstico, indicando os pontos de melhorias
nos setores de mecânica, planejamento,
supervisão e operação.

Este diagnóstico permitirá ações assertivas
para promover as melhorias dos processo do
plantio, proporcionando uma operação de
melhor qualidade, resultando em maiores
produtividades.



Muito obrigado!


