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1. INTRODUÇÃO

1.1 OBJETIVO

1.1.1 Objetivo Primário

Desenvolver um estudo de Viabilidade técnica, econômica e financeira da

ativação de uma fábrica de produtos derivados do leite, localizada no distrito de São

José do Barreiro que pertence ao distrito de São Roque de Minas, Minas Gerais. Para

tanto, foram analisados o arranjo físico em função da área disponível, a adequação e

capacidade dos equipamentos, o mapeamento e o fluxo dos processos para tornar a

unidade operacional.

1.1.2 Objetivo secundário

Levantar e analisar outros estudos pertinentes à Engenharia de Produção que

possam ser desenvolvidos no futuro ou em outra pesquisa, mas que não foram

considerados no recorte dessa pesquisa.

1.2 JUSTIFICATIVA

São José do Barreiro está localizado a 35 km de São Roque de Minas, município

localizado na Serra da Canastra, que possui 949 propriedades rurais, sendo 830

propriedades produtoras de leite. A comunidade de São José do Barreiro é conhecida

por ter muitos produtores de leite, queijo artesanal e produtos derivados do leite.

Embora a região seja grande produtora de queijo minas artesanal e tenha tradição na

fabricação do mesmo, a produção é pequena e informal, o que limita as possibilidades

de comercialização, afetando a renda das famílias. O galpão foi construído e o

maquinário necessário para a produção de alguns produtos também já foram adquiridos,

porém a fábrica ainda não foi ativada. Vale ressaltar que de acordo com o Departamento

de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) a produção de leite no Brasil deve aumentar

em 1,8% para 2018, onde as empresas do respectivo setor estão apostando mais nos

derivados do que na própria matéria prima. O queijo canastra é um dos mais importantes

produtos típicos de Minas Gerais e constitui um conhecimento tradicional e um traço

marcante da identidade cultural da Serra da Canastra, tornando-o um patrimônio

cultural imaterial brasileiro, título concedido pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio

Histórico e Artístico Nacional), em 2008, o que justifica sua relevância. Outro ponto

que torna o estudo mais interessante seria que na região há uma facilidade de encontrar



fornecedores, uma vez que a produção de leite é um grande gerador de empregos na

região.

Assim sendo, esse estudo apresenta a análise da viabilidade técnica e econômica

para a ativação da unidade produtiva de queijos para a comunidade de São José do

Barreiro,  com  base  em  dados  quantitativos  fornecidos  pela  Empresa  de  Assistência

Técnica  e  Extensão  Rural  do  Estado  de  Minas  Gerais  (EMATER-MG),  e  dados  de

campo levantados pelos pesquisadores.

Existe também um aspecto social envolvido neste trabalho visto que, uma vez

implantado, o projeto tem potencial para gerar empregos para a comunidade, além de

agregar maior valor comercial aos produtos vendidos pela comunidade local.

1.3 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Foi identificada a falta de conhecimento técnico, econômico e financeiro dentro

da comunidade de São José do Barreiro para a ativação de uma unidade produtiva de

queijos e derivados, pois a cultura local está voltada para a economia de subsistência,

limitada também por questões ambientais.

1.4 QUESTÃO CENTRAL

A questão central da pesquisa é:

Existe uma viabilidade técnica, econômica e financeira para a ativação de uma

fábrica localizada em São José do Barreiro que pertence ao distrito de São Roque de

Minas, Minas Gerais, para produtos derivados do leite?

1.5 CONTRIBUIÇÃO DO TRABALHO

O desenvolvimento desse trabalho tem como potencial de contribuições:

a) O desenvolvimento de um plano de negócio para a análise da viabilidade

técnica e econômica da fábrica.

b) O desenvolvimento e a difusão de conhecimento técnico e econômico

para os produtores de leite locais.

c) Definições clara de processos e sistemas para o funcionamento da

fábrica, ora inativa.



d) Proporcionar aos consumidores melhoria na qualidade dos produtos

derivados do leite fabricados no distrito de São José do Barreiro e consequente melhoria

de renda para a comunidade local.

e) Geração de empregos na região.


