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ANÁLISE FEITA NA GRANJA STEIN: MELHOR 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho apresenta breve estudo sobre a empresa Granja Stein. Tivemos como objetivo analisar os 

problemas, o funcionamento da granja e orientar sugestões de melhoria desses problemas. Foi realizada uma 

pesquisa com o proprietário da Granja, o qual tratou sobre o início das atividades neste ramo do Agronegócio, 

os serviços na empresa e o funcionamento nas mais variadas atividades. Foi-se analisado também um dos 

problemas da granja visto uma vez como pode ser tratado o mesmo. Como resultados encontramos que a 

Granja apresenta auto gastos com energia elétrica, perca da matéria prima para produção de feno, podendo 

assim dizer para dispor de mecanismos mais eficazes na granja com menores desperdícios aproveitando mais 

os recursos encontrados na Granja. 

CONCLUSÃO 

A empresa Granja Stein com o ramo de atividade de 

compra e venda de bovinos, revenda de suínos e 

venda de feno. Localiza-se na Linha Golondrina, 

cidade de Entre Rios do Oeste – Pr. Proprietário da 

Granja Sr. Mario Stein, no qual possui um perfil que 

procura mais rentabilidade dentro da granja, 

produzir mais e consumir menos produtos, procura 

estar sempre a par das tecnologias. A empresa tem 

a missão de criar animais saudáveis e produtos de 

boa qualidade. Foi fundada no ano de 1999 por 

Mario Stein e Delcy Bogorny Stein.. Na época a 

Granja contava com apenas dois funcionários e um 

pequeno chiqueiro de suínos, podendo ser alojado 

apenas 160 animais. Com o tempo as 

oportunidades foram surgindo e no ano de 2002 o 

proprietário aumentou os chiqueiros e de 160 

animais para 350, contando já com 3 funcionários. 

Além dos suínos o proprietário tentou também lidar 

com vacas leiteiras e venda de alface, não obteve 

êxito e nos 2 primeiros anos então parou com a 

venda das alfaces. 

Figura 1: Área de produção de feno da granja. 

DESENVOLVIMENTO 

BIBLIOGRAFIA 

As informações obtidas para elaboração deste trabalho foram feitas através de 

diálogo em uma entrevista feita com o proprietário da Granja. 

Tendo como problemas o gasto excessivo de 

energia elétrica e a perda da matéria prima para a 

produção de feno devido às condições climáticas, 

propôs-se ao proprietário da fazenda adquirir o 

plano para agricultores no uso da luz noturna 

disponibilizado pela COPEL – Companhia 

Paranaense de Energia, a busca de renovação e 

averiguação do estado dos fios usados, materiais e 

aparelhos novos, que tem um gasto mais 

aproveitável da energia e menos desperdícios. 

Com o feno maquinários mais bem equipados, para 

fazer o feno de forma precoce, agilizando o 

processo, evitando a possível perda para chuvas. 

 

 

 

 

 

O tempo passou então resolveu vender as vacas 

leiteiras pois geravam pouco lucro investindo seu 

dinheiro novamente no aumento dos chiqueiros, 

ficando com 600 animais. Com a venda das vacas 

resolveu fazer feno, com uma parte do pasto que 

era consumido pelas mesmas, a outra parte do 

pasto não daria para fazer feno pois não era 

apropriada, resolvendo então investir na compra de 

bezerros, depois de um tempo os vende podendo 

assim toda vez renovar o seu plantel. 

 

 

 

 

 


