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 Este trabalho foi desenvolvido a partir do projeto de pesquisa intitulado na: Teoria da Complexidade e o Ambiente das Inovações na

Cadeia Produtiva da Maçã Brasileira.

 O presente artigo traz algumas reflexões sobre a agricultura familiar e os cinco princípios do Pensamento Enxuto, a partir de uma

pesquisa feita junto aos atuais familiares produtores de uva e vinho no município de São Marcos, situado na região serrana no Estado do Rio

Grande do Sul. Veremos também que o agronegócio é composto de diversos segmentos, dentre eles está inserido a agricultura familiar.

O objetivo deste estudo é: identificar se ocorre a utilização dos princípios do pensamento enxuto na agricultura familiar de 5 pequenos

produtores da cidade de São Marcos.

.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados da pesquisa conclui-se que a maioria dos entrevistados demonstram interesse sobre a utilização da técnica do

pensamento enxuto o qual se baseia em cinco princípio, e concordam que a aplicabilidade desta resultaria em muitos benefícios, porém a

falta de conhecimento, ou até mesmo nenhum por parte de alguns dos entrevistados faz com que tal técnica não seja aplicada, sendo a

mesma banida da agricultura familiar por ignorância (ou falta de conhecimento) dos produtores. É preciso mais divulgação e também

ampliar as fontes de abordagem sobre o pensamento enxuto na agricultura familiar de forma que, tais informações cheguem até os

produtores, para que os mesmos possam conhecer e consequentemente a adotar (implementar) a técnica dos cinco princípios do pensamento

enxuto inserindo na produção agrícola familiar para possam usurfruir de seus benefícios.

REFERENCIAL TEÓRICO

AGRICULTURA FAMILIAR

Segundo a OMS (Organização mundial da saúde), o conceito de saúde abrange um bem estar mental, psicológico e físico, não é apenas a

ausência de doenças, como é normalmente definido. Também é considerado um direito de cada um, sem haver restrições em relação a raça,

religião ou idealização.

PENSAMENTO ENXUTO

O Lean Thinking (Pensamento Enxuto) é uma forma de pensar a melhoria e a remodelagem de um ambiente produtivo. O objetivo é

identificar o que é valor para o cliente, e somente depois identificar e eliminar os desperdícios através da melhoria contínua dos processos

de produção, se tornando mais competitivo, principalmente na velocidade no atendimento aos clientes, a flexibilidade para se ajustar aos

seus desejos específicos, a qualidade e o preço do produto ou serviços ofertados.

PRINCÍPIOS DO PENSAMENTO ENXUTO

São cinco os princípios do Pensamento Enxuto:

1- Especificação do Valor: a especificação do que realmente agrega valor ao produto é dificultada por dois problemas: ausência de

abordagem direta de levantamento das necessidades dos clientes e modelo desintegrado de desenvolvimento do produto.

2- Identificação da Cadeia de Valor: a grande quantidade de insumos e produtos com que a empresa trabalha torna a identificação da

cadeia de valor complexa.

3- Quanto ao Fluxo: as atividades realizadas na fábrica não fluem adequadamente devido a quatro fatores principais: layout funcional,

divisão excessiva do trabalho, tempo elevado de preparação das máquinas, longos prazos de recebimento dos insumos e com baixa

qualidade.

4- Quanto à Produção Puxada: a introdução da produção puxada na empresa é dificultada pelos mesmos fatores que prejudicam a

especificação do valor dos seus produtos.

5- Quanto à perfeição: há dificuldade em se priorizar ações de melhoria e um ambiente pouco favorável para o surgimento de novas ideias,

inibindo a empresa na busca da perfeição.

Entre os diversos tipos de métodos de pesquisa foi escolhido o “estudo de caso”. A escolha por este método justifica-se pela necessidade do

controle dos pesquisadores sobre as questões a serem respondidas, o que tornou indispensável a presença dos mesmos para a coleta dos

dados. Sendo assim, o estudo de caso foi considerado pelos pesquisadores o mais apropriado para este estudo. A pesquisa realizou-se

através de um estudo de caso qualitativo por meio de formulário composto por 17 questões semiestruturadas voltadas à agricultura familiar,

o mesmo foi aplicado aos agricultores no município de São Marcos.

Os princípios do pensamento enxuto são pouco conhecidos, e menos ainda utilizados pelas famílias dos agricultores, a partir da análise das

respostas dos entrevistados ; Identificou-se que os cinco princípios do pensamento enxuto são fundamentais, não só para a manutenção do

sistema, mas também para a sua continuação e à alavancagem da agricultura familiar através de uma visão mais estratégica dos produtores;

Notou-se um grande interesse sobre o tema em estudo por parte dos entrevistados; Percebe-se que o tema em estudo deve ser divulgado de

forma mais ampla, de modo que chegue ao alcance dos atores (produtores da agricultura familiar) em estudo;
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