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Uma analise profunda, de pontos cruciais da empresa Grameira Toledo. Como 
foi o seu inicio, o seus objetivos, quais foram as etapas mais difíceis a serem 
vencidas. Os seus autos e baixo, como foi e é a relação entre funcionário e 
empresa. Desde a sua criação oque mudou até hoje. Vamos analisar num 
contexto geral, como a grameira Toledo se encaixa dentro das disciplinas de 
agronegócio. Começou como decoração de eventos, onde atendia a domiciliar 
e festas de exposição. Logo em seguida analisando o mercado, passando para 
o paisagismo. Sendo refém de ter que, depender de outros produtores, no qual 
não compriao com o prazo de intregra. Foi a, motivação, por buscar algo que 
era carente na região, dando-lhe assim o inicio, para abrir novos horizontes. A 
dificuldade foi achar área próxima a cidade, com água devido aos custos. Com 
muita dificuldade, veio a negociar, uma área próxima a cidade, localizada na 
região do pinheirinho. Saída de Toledo para cascavel.  Mas, teve um porém  
Sem agua, tendo assim que gastar uma quantia considerável em um poço 
artesiano, voltando a trabalhar no vermelho. Outro desafio foi, a busca por mão 
de obra, que foi e é escassa até hoje. Tendo assim, conseguido a mão de obra, 
iniciou o plantio da grama, que é feito em mudas. Detalhe, tudo preparado 
manualmente, abrindo cova por cova; após o seu plantio meses depois, é feito 
o trabalho de  controle das pragas (mato ou folha larga),cuidando também, da 
poda da grama, e compactando, (rolo ponto e rolo liso compactador). Após 
nove meses dando o resultado esperado. Sendo assim os objetivos da 
grameira Toledo, era não mais, depender de terceiros, tanto quanto o 
paisagismo. Vendo essa possibilidade falha no mercado de Toledo, abraçou-se 
a ideia dando origem a primeira grameira comercial de Toledo. Tendo assim os 
obstáculos mais difíceis na sua trajetória. Foi um grande desafio, em dar 
origem a grameira, pois tudo dependia de um sexo frágil. Sendo assim, á 
proprietária vencendo qualquer tipo de preconceito, e por muitas vezes ter que 
se sujeitar a conduzir tratores, roçadeiras, caminhões e executar plantios de 
gramas.  Outro obstáculo a ser vencido era a quantidade de terra insuficiente 
para atender a demanda. A produção não conseguia atender o mercado livre. 
(licitação) umas das saídas, foi usar a própria produção, para atender a 
demanda do paisagismo, deixando de lado as entregas a domiciliar. A ambição 
foi tão grande em crescer, e não ficar extasiado, deu-se a ousadia de expandir 
os negócios, propriamente dizendo, (um sócio) conseguindo assim boas áreas 
para expandir a produção fazendo que alcançasse o objetivo esperado dando 
inicio ao mercado livre (licitações). 
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INTRODUÇÃO 

 

O cultivo da grama no Brasil começou por volta de 1974, quando o engenheiro 
agrônomo Minoro Ito, após estagio nos estados unidos, onde aprendeu 
técnicas de cultivo, se associou a uma  empresa de jardinagem e paisagismo, 
de propriedade do engenheiro agrônomo( René Luiz Barreto). Juntos fundaram 
( Itograss)  e lançaram no mercado as primeiras gramas cultivadas, nome 
cientifico (Zoysia japônica ) . passado 30 anos desde o inicio desta atividade, o 
brasil, apesar de não figurar ainda entre os principais produtores mundiais de 
grama, tem mostrado que este é um setor em pleno crescimento, com uma 
expansão de 10 mil hectares em 6 anos, atingindo uma área de 
aproximadamente 17.000 ha, movimentando neste ultimo ano cerca de US$53 
milhoes.  Pesquisa cientifica tem documentado muitos benefícios de um 
gramado para o meio ambiente. Um gramado bem mantido proporciona um 
local confortável e seguro para uma diversão e pratica de esportes, libera 
oxigênio (cerca de 58 m2 de área gramado libera por dia, o2 suficiente para 
uma pessoa): refresca o ar e com isto contribui para o esforço de reduzir a 
tendência de aquecimento global (pode diminuir a temperatura do ambiente em 
até 16,5 oC em relação a uma superfície com asfalto): reduz a emissão de co2 
(absorve grande quantidade de co2 para realizar fotossíntese durante o ano 
todo) atenuando o efeito estufa e controlando a poluição do solo (a raiz e 
estolões funcionam como um filtro absorvendo o que passa por ela). Gramados 
são utilizados para controle de erosão do solo, sendo seis vezes mais efetivos 
em absorver agua da chuva que uma lavoura de trigo, e quatro vezes mais que 
uma lavoura de feno. A quantidade de sedimentos perdidos de área gramada é 
dez vezes menor que a cobertura por palha. Além do que um gramado bem 
cuidado pode elevar valorizar o preço de um imóvel. A produção no brasil, 
concentra-se nos estado de São Paulo e Paraná, com uma área que ultrapassa 
500 há. Com área de produção bem menos expressiva estão os estados do Rio 
Grande do Sul, santa catarina e rio de janeiro e mais recentemente minas 
gerais, mato grosso do sul, goias e também o nordeste do país. Entre os 
principais mercados consumidores, destacam-se, obras publicas, parques 
industriais, áreas esportivas (futebol e golfe, principalmente) e jardins 
residenciais. Nos últimos anos a área esportiva,  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 - CARACTERIZAÇÃO 

Razão Social: Rafaline comércio de mudas e flores 

Nome de fantasia: -- Grameira Toledo 

Logomarca: -- 

Ramo de atividade: Plantio de grama esmeralda 

Principais produtos e/ou serviços: grama esmeralda  

Endereço da Sede social da empresa: rua Erminio hosback s/n, CEP: 

85905000, pinheirinho, Toledo - PR 

Endereço das filiais:  

Composição societária: Sereni Felten e Melqui Selzler 

Perfil dos Sócios: procurar investir em novas tecnologias que aumentam e 

facilitam a produção, mão de obra qualificada. 

Número atual de empregados: 5 

Faturamento anual: ...................... 

Missão da empresa: Ampliar a renda da família 



Visão da empresa: Fornecer um produto de boa qualidade para os 

consumidores 

Área de atuação da empresa (fatia de mercado): Agricultura. (30%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 – TEMA  

Plantio e colheita de grama esmeralda 

 

1.4. PROBELMA DE PESQUISA 

 Qual o melhor procedimento no desenvolvimento da produção de grama 

esmeralda, na Grameira Toledo, PR.? 

 

1.4 – JUSTIFICATIVA 

A justificativa da pesquisa esta no entendimento da qualificação da mão 

de obra, da preparação do solo e dos insumos adequados, na produção de 

grama esmeralda, na Grameira Toledo.  



Procura-se então saber se o equilíbrio entre esses três fatores poderão 

não só aumentar a produção como a produtividade, resultando maior qualidade 

no produto final. 

 

 

1.5 – OBJETIVOS 

 

1.5.1 – OBJETIVO GERAL 

 

 Analisar o processo produtivo na Grameira Toledo, PR. 

 

 

1.5.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Verificar as necessidades de treinamento de mão de obra visando 

sua qualificação  

 Analisar a qualidade do solo em relação a produção de grama 

esmeralda. 

 Avaliar os insumos utilizados na produção de grama esmeralda. 

 Associar a mão de obra a qualidade do solo e os insumos nos 

resultados da produção final da Grameira Toledo.  

 

 

 

 

 


