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Itograss 



20 cultivares

Novas tecnologias

“BRASIL”

Itapetininga/SP

1 cultivar: Japonesa ou 
Coreana (rolinhos)



São Carlos

Nativas

Coreanas

Sto. Agostinho

Esmeralda / São Carlos

Nativas / Coreana

Cultivares 
Mercado “paisagismo”

Coreanas

Nativas

Coreana

Nativas / Coreana

Esmeralda

São Carlos

Nativas / Coreana

Imperial / São Carlos

Sto. Agostinho/Esmeralda

Nativas / Coreana



Cultivares 

Mercado esportivo

Esmeralda
Nativas

Imperial / Bermudas

Seashore / Esmeralda / Nativas

Nativas Bermudas

Esmeralda / Nativas



Tecnologias

Plugs / Sementes

Colheita “Manual”

Rolos (1,25 x 40 cm)

Sprigs / Maxi Rolo (30 m²)

Colheita Mecanizada / Tapetes (62,5 x 40 
cm)

Plugs / Sementes

Colheita “Manual” / Rolos (1,25 x 40 cm)

Colheita “Manual”

Rolos (1,25 x 40 cm)

Colheita Mecanizada / Tapetes (62,5 x 40 cm)

Plugs / Sementes

Colheita “Manual” Rolos (1,25 x 40 cm)



Novidades do setor:

Certificações Internacionais para gramas Certificações Internacionais para gramas 
esportivas, visando a pureza genética.

ITGAP.

Proteções de novos cultivares.
SNPC

Regulamentações para a 
comercialização.

RNC, RENASEN, etc...





De 2005 até o terceiro trimestre de 2007, a 
demanda apresentou um pequeno 
crescimento. Do último trimestre de 2007 
até o primeiro trimestre de 2009 ocorreu 
um aumento significativo da demanda.

O ano de 2009 após o primeiro trimestre 
se caracterizou por apresentar uma 
demanda menor que a de 2008 (resultado 
da crise financeiro que teve início 
outubro/08). Já 2010 no primeiro trimestre 
apresentou uma demanda estável quando 
comparada ao mesmo período de 2009.



Oferta crescente (diferentes velocidades) 
em novos pólos de produção
Ex. Aumento significativo nas regiões de 
Belo Horizonte e Goiânia.

Oferta variável em grandes pólos 
produtores (Itapetininga/SP).

2005-2007 – Redução.
2008-2009 - Aumento



Entre 2005 até o terceiro trimestre de 
2007, os preços se mantiveram 
estáveis nos mercados mais 
competitivos, com leve crescimento em competitivos, com leve crescimento em 
determinadas regiões.

No último trimestre de 2007 tivemos o 
início de um período de recuperação 
de preços que se estendeu até o final 
de 2008.



A crise financeira que teve início em 
outubro/08, afetou o mercado mais 
fortemente a partir do primeiro trimestre 
de 2009, onde ocorreu uma 
estabilização dos preços, com início de estabilização dos preços, com início de 
queda em algumas regiões.

O primeiro trimestre de 2010 até o 
momento caracterizou-se pela redução 
de preços nos principais mercados.



2010 – Projeção IPEADATA









Perspectiva (2010, 2011,...)

OFERTA DEMANDA PREÇOOFERTA DEMANDA PREÇO
ESTOQUE

manutenção dos 
níveis atuais / 
aumento da área 
plantada.

cenário de crescimento 
e estabilidade 
econômica (visão dos 
economistas) / 
aumento da demanda.

ajustes naturais 
dependo da 
velocidade de 
expansão da demanda 
e da oferta.





Realizar um levantamento.

Onde encontrar os dados?

Dificuldade de achar dados oficiais 
consolidados em órgãos oficiais 
como secretarias da agricultura.



Exemplo:
No estado de São Paulo:
LUPA (Levantamento Censitário das Unidades 
de produção do Estado de São Paulo) 
2007/2008.

Cultura “Grama”: 268.534 ha

Consulta: 
“Foram consideradas gramas todas as 
gramíneas estoloníferas, como Gramão, tifton, 
coast cross, estrela, etc, sem a necessidade, 
de especificar espécies ou variedades”.



Solução:

Levantamento feito através de pesquisa 
(entrevistas).(entrevistas).

Agradecimentos:

Engenheiro Agrônomo 
Éder Carlos Pires (autor)

Fontes:
Produtores regionais.
Associações.



Resultado:

Estimativa da produção de grama cultivada 
em todo o território nacional, por estado e 
variedades.

Total: 16.790 ha



Total Brasil: 16.790 ha

Graf. 1 – Variedades em ha



Total Brasil: 16.790 ha

Graf. 2 – Variedades (%).



Total Brasil: 16.790 ha

Graf. 3 – Regiões (ha)



Total Brasil: 16.790 ha

Graf. 4 – Regiões (%)



Total Brasil: 16.790 ha

Graf. 5 – Estados (ha)



Total Brasil: 16.790 ha

Graf. 5 – Estados (%)



Total Brasil: 16.790 ha

Pequenas produções para 
consumo próprio.consumo próprio.

PB

PI

RR

AC

RO





O produto grama cultivada é comercializado através 
de “revendas” (viveiros, floriculturas, etc...) ou 
diretamente pelos produtores aos consumidores 
finais (construtoras, paisagistas, obras, etc...).

Quanto mais concorrido o mercado, maior a 
quantidade do produto comercializado diretamente 
(produtor x consumidor final) em relação ao modelo 
tradicional de outros setores (produtor x revenda x 
consumidor final).



As revendas são responsáveis pela distribuição 
de volumes menores de grama, ficando a de volumes menores de grama, ficando a 
comercialização para grandes volumes 
diretamente para os produtores, causando quase 
sempre um alto grau de insatisfação das  citadas 
revendas, mesmo havendo em certos casos uma 
contrapartida financeira por parte dos produtores.

Em muitos casos estas revendas executam o 
plantio da grama (diferenciação do produtor), 
porém em outros, produtores de grama também 
executam este serviço.



A estrutura comercial dos produtores também 
é bastante variável dependendo de seu é bastante variável dependendo de seu 
tamanho, temos departamentos estruturados 
(com até pós venda) a produtores que 
comercializam a grama no chão.

Nos últimos anos, principalmente para o setor 
esportivo, ocorre a venda do produto e da 
respectiva tecnologia de aplicação ou plantio 
(Maxi Rolo ou Sprigs).



A pesquisa anterior mostra que 75% do que é 
comercializado é grama esmeralda. Esta passou a comercializado é grama esmeralda. Esta passou a 
ser sinônimo de grama como já foi a grama Batatais 
(São Paulo) até meados dos anos 90. 

Encontramos uma variação da qualidade deste 
produto durante o ano entre produtores de uma 
mesma região e mesmo em algumas condições em 
um mesmo produtor (investimento na produção, 
pressão de altas demandas, etc..)



Se existe uma diferenciação na qualidade do produto 
Esmeralda, fica a pergunta do por quê o conceito de “tudo é Esmeralda, fica a pergunta do por quê o conceito de “tudo é 
igual ou tudo é grama” para determinados consumidores.

Pressão financeira e falta de informação ou divulgação:

Conceito de “tudo é igual ou tudo é grama” x esforços 
públicos e privados para a padronização do produto (ou 
pelo menos para a difundir o que é um bom produto) e 
difusão de técnicas para o plantio e manutenção de 
gramados.



Com o crescimento e  a estabilidade política e 
econômica do Brasil.

Podemos apostar:

Aumento do nível de exigência dos 
consumidores (aumento da oferta de produtos 
de qualidade, “folga financeira em orçamentos” 
ou mesmo pelo aumento das informações 
disponíveis).

Investimentos do setor em pesquisas (novos 
cultivares e tecnologias).



Com o crescimento e a estabilidade política e 
econômica do Brasil.

Podemos apostar:
Aumento da preocupação e dos investimentos públicos 
e privados com o “verde”, resultando em obras.

Inclusão de classes mais baixas no consumo de grama 
(“nova classe média: 42,4 % em 2004, passou a 52,9% 
em 2009 nas principais capitais brasileiras, fonte: FGV 
/IBGE).

Efeito positivo dos grandes eventos esportivos.





Foram realizadas 50 entrevistas 
em todo o Brasil.em todo o Brasil.

10 Produtores

20 Viveiros de plantas 

20 Prestadores de Serviços

Agradecimento aos Engenheiros Agrônomos da Itograss e de todos os profissionais que pacientemente responderam a pesquisa.



Você acredita que os investimentos para a Copa 
do Mundo de 2014 e para as Olimpíadas de 2016 
possam afetar positivamente seus negócios 
(grama, gramados, etc.)?



Este aumento de negócios em sua 
região de atuação será: 



Este impacto terá uma influência maior em quais áreas:



Este impacto para sua área de atuação causará 
um aumento de consumo de quais variedades 
(múltipla escolha):



Qual(s) ação(s) do governo ou da iniciativa 
privada visando os eventos citados 
proporcionaria um aumento de seus negócios 
na área especifica de gramados:



Investimentos em infra estrutura geral das 
cidades envolvidas (setor viário, 
aeroportos, hoteis, urbanização, etc.)

Investimentos na área esportiva das sedes 
e sub-sedes envolvidas ( Campos de 
futebol, Centro de Treinamentos, Arenas 
esportivas, Vila Olímpica, etc.)

Crédito facilitado e incentivos fiscais.

Ações para o desenvolvimento do esporte 
profissional/amador em geral, com 
investimento em instalações esportivas.



Ações para o aumento da área verde nas 
cidades envolvidas e em todo o país 
(apelo ecológico).

Transparência em relação a licitações, 
concorrências, andamento das obras e 
prazos.

Divulgação de informações técnicas ao 
mercado comprador e  conseqüentemente 
a busca destes por qualificação de 
produtos e prestadores de serviços.



Conclusões: Mesmo os entrevistados não situados em 
cidades diretamente envolvidas com os 
eventos, tem boas expectativas.

Existe o foco esportivo, porém o foco em 
obras de infra estrutura necessárias para 
os eventos (e o reflexo em outras cidades) 
é muito significativo.

O setor está otimista se o governo utilizar 
estes eventos como “um acelerador” para 
investimentos em infra-estrutura e no 
esporte no país inteiro.




