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ESTUDO DE CASO EM UMA FAZENDA-ESCOLA DO SUL DE MINAS GERAIS
Resumo: Em um mercado extremamente competitivo, qualquer ação que gere
melhorias nos processos de uma empresa é de grande valia. Buscando melhorar
o gerenciamento de seus estoques, a Toyota lançou a metodologia Kanban que,
por meio de seus resultados e sua simplicidade de utilização, acabou sendo
adaptada para utilização em diversas áreas de gerenciamento. A empresa
também realizou a transição de rotina para dias de trabalho mais curtos,
possibilitando melhor produtividade dos funcionários. Seguindo essa linha, uma
fazenda-escola em Machado, Sul de Minas Gerais, optou por implementar esta
metodologia em vários setores da área administrativa e também a redução da
jornada de trabalho de 8 para 6 horas diárias. Por meio de entrevistas com os
funcionários da fazenda-escola, o estudo identiﬁcou que o Kanban é uma
metodologia simples que pode trazer diversos benefícios quando implantada.
Em relação a redução da jornada de trabalho foi possível identiﬁcar um aumento
na produtividade e benefícios proporcionados aos proﬁssionais da fazendaescola.

8

0.00

THE PROFILE OF SMALL COFFEE PRODUCERS IN THE SOUTH OF MINAS GERAIS,
BRAZIL Abstract: Highly appreciated by all people worldwide, coﬀee is a
commodity with great economical weight in Brazil. While underscoring analyses
on coﬀee production by the scientiﬁc community, current assay deals with the
proﬁle of coﬀee producers in the rural regions of the towns Machado, Poço
Fundo and others in the south of the state of Minas Gerais, Brazil. Field work
with 225 small producers of the region comprised questionnaires which were
analyzed and grouped statistically in discriminating clusters. The correlation of
variables was assessed by Pearson´s methodology. Results show that schooling
level had a positive correlation with regard to the adequate use of fertilizers and
insecticides. Higher schooling level provided greater knowledge on
normalizations and correct soil management.
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Publicação de
capítulo de livro
com ISBN / por
publicação para
demais autores
que não sejam o
primeiro

0.00

ISBN: 978-85-68242-67-4 Livro: A questão ambiental em debate pesquisas e
práticas. Capítulo: SUSTENTABILIDADE NOS SISTEMAS DE CULTIVO DO CAFÉ NO
ESTADO DE MINAS GERAIS/MG Pg: 211-224
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