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O melhor do ano é você quem faz!

Feliz 2021!



nos proporcionou aprendizagens e conquistas! 
muitas incertezas, muitas mudanças, mas que também

A soma das contribuições de cada um, buscando fazer o melhor, 
nos levou a ótimos resultados! Resultados que nos dão muita gratidão 

 da saúde de todos os nossos colaboradores, e da saúde dos

e confiança no futuro! Gratidão por termos tantas pessoas boas 

Conseguimos navegar bem nestas águas turbulentas, cuidando bem

 nossos produtos e da empresa! 

Este é o espírito que deve nos orientar neste início de ano: 
buscar sermos melhores no que fazemos. Abrir espaço para

novas habilidades, novos conhecimentos, novas atitudes. 

a partir das necessidades dos outros. Como ser um melhor marido
Porém, esta referência do que é melhorar, deve vir de fora de nós, 

outras ações, melhores que as anteriores.
Nós temos muitos papéis na vida: marido, esposa, filho,
pai, mãe, amigo, cidadão, colaborador, e muitos outros.

Imaginem todos nós, juntos, buscando verdadeiramente estas melhorias! 
Esta atitude certamente nos levará a resultados ainda melhores, 

possibilitando assim a todos nós Plantar uma Vida Melhor!

Conto com cada um de vocês para seguirmos firmes neste caminho!

O Ano de 2020 ficou para trás! Um ano que nos trouxe

Com esta postura, nos colocamos em movimento, em desenvolvimento.  
Pequenas melhorias, a cada ciclo, em cada um de nossos papeis na vida, 

nos conduzem a um caminho virtuoso, de boa energia, de criatividade,

Como colaboradores da Terra Viva, temos inúmeras oportunidades para 
realizarmos estas melhorias. Nosso MEGTV nos dá indicadores e nos 

disponibiliza ferramentas para avançarmos nestas melhorias.

Como atender melhor as necessidades dos meus clientes? 

para minha esposa? Como sermos melhores pais para nossos filhos? 
Como ser um melhor companheiro de trabalho? 

e positividade, para nós mesmos e para todos em nosso entorno!

e confiança que com todas estas excelentes pessoas podemos 

12 meses, 52 semanas, 365 dias.

engajadas e contribuindo todos os dias para estes bons resultados, 

enfrentar grandes desafios!  

São ciclos que se repetem e que nos oferecem oportunidades
 para fazermos diferente, para tomarmos outras decisões,

Um obrigado a cada um de vocês, colaborador da Terra Viva!

Estamos iniciando um novo ano. Teremos ao longo de 2021, 

Um novo ano, novo ciclo, novas oportunidades.

 

Diretores
dos

Palavra

Que tenhamos todos um ótimo 2021!

Klaas Schoenmaker
Diretor Geral



possamos chegar ao final de 2021 com esse gostoso gosto de vitória

com que fechamos 2020, um dos melhores anos de resultado para a

e de nossa empresa.

nosso alcance para manter a saúde de nossos colaboradores

Quero aqui agradecer o empenho de todos ao longo de 2020.

Terra Viva, onde cuidamos do que era necessário e estava ao

Vocês foram formidáveis!!

Em muitas atrações turísticas quando você vai fazer um passeio existe a

opção de escolher se você quer fazer o trajeto com emoção ou sem emoção.

O ano de 2021 está começando, mas já sabemos que a trajetória vai ter

Já sabemos de antemão que o cenário de mercado é mais difícil prever,

Tivemos um treinamento intensivo nos últimos meses e nos demos 

relativamente bem. Precisamos continuar praticando isso para que

o cenário de insumos para nossa produção está complicado devido ao

ATENÇÃO para fazermos os devidos ajustes no tempo certo.

Existe uma máxima que diz ‘‘mares revoltos fazem bons marinheiros’’.

só a opção COM EMOÇÃO.

repique forte de preços dos últimos meses. O Covid-19 continua por aí, 

atrapalhando o andamento normal da vida. Então 2021 vem com EMOÇÃO, 

com uma dose extra de desafio a todos. Que vai exigir de todos muita 

ATITUDE, uma COMUNICAÇÃO mais frequente e precisa e muita

Ronaldo da Gloria
Diretor Flores e Plantas

Desejo em nome de toda equipe um ano de muita saúde e alegrias a todos!! 

Com a certeza de que unidos, com ATITUDE/COMUNICAÇÃO e ATENÇÃO, 

teremos um excelente ano!!

Um forte abraço,

Com Emoção!!!



Mas este ano nos fez crescer e aprender!

As incertezas nos fizeram mais conscientes, mais unidos e mais fortes,

Encerramos um ano muito diferente, marcado por incertezas, 

as dúvidas nos movimentaram, fomos mais criativos e reagimos a tempo,
as dificuldades trouxeram oportunidades e compromisso! 

dúvidas e dificuldades!

para fazermos de 2021 um ano 

Muita saúde, criatividade e disposição 

de muitas realizações!

Grande abraço,

ser melhores em 2021. Feliz Ano Novo!

Que o aprendizado de 2020 nos ajude a

Rita Vicençotti
Diretora Corporativa

Nossa grande equipe pode muito mais!

certeza que essa energia é muito maior que 

qualquer planejamento e meta traçada!

Um grande abraço a todos, um ótimo 2021, 

nossa missão de Plantar uma Vida Melhor!

com muita saúde e força para realizarmos 

A sensação de tempo passando muito rápido, mais rápido do que passava 

antes, está presente para muitas pessoas, talvez a maioria. E isso é fato!

momento, priorizar aquilo que realmente importa, fazer bem feito

Porém, se ficarmos apenas lamentando que o tempo passa rápido,

da primeira vez, fazer o melhor sempre. O melhor em casa, com

aproveitado leva o mesmo tempo daqueles momentos que não

assim continuará sendo. Por isso temos que fazer valer cada

a família, com os amigos, no trabalho, etc. Cada momento bem 

e objetivos, pessoais, profissionais, enfim... 

Temos um ano inteiro pela frente, para cumprir nossas promessas

nos dedicamos ao máximo, por isso, faça valer, faça o seu melhor.

Na Terra Viva, também temos um ano inteiro, para completarmos com as

melhores realizações, com os melhores produtos, com toda energia 

presente em cada um de vocês, em cada um de nós, e tenho

Cara Família Terra Viva,

E tão rápido quanto um piscar de olhos,

mais um ano se inicia!

Eduardo Franceschet
Diretor TVAGRO



Nossos desejos para

Os fogos anunciam a chegada de um novo ano!
É tempo de renovação de cultivar bons pensamentos!

com fé. Que venha 2021! 

“2020 foi um ano de isolamento, 

ensinamento e pensamento. Tudo o que 

passei me fez mais forte. E agradeço a sorte 

de estar bem e com saúde! Não foi fácil para 

ninguém, mas, ao olharmos para trás, 

precisamos agradecer a sorte de termos 

conseguido superar os dias mais difíceis,

Um coração preenchido por gratidão

é tudo que precisamos para o ano novo.

Feliz Ano Novo a todos.’’

de uma forma nunca vista antes.

que venha pleno, feliz e sereno.’’

Espero que 2021 seja melhor e 

‘‘Tivemos que desacelerar, em todos os 

sentidos. Aprendemos tantas coisas com a 

pandemia, mas talvez a principal delas foi 

descobrir que sozinhos não somos nada, 

nem ninguém. Ao desacelerar, tivemos 

tempo para prestar mais atenção no outro e 

em nós mesmos. Aprendemos a identificar

e a lidar com nossas próprias emoções

Carla Costa

Josilene

Cristiane

PFT CPE

PFT TV

ADM MG

Agradecer pela vida, pelo nosso trabalho, pois é através 

dele que levamos o melhor à nossa família. Agradecer à 

família Terra Viva que nos proporcionou muito 

aprendizado, nos trouxe a segurança de ‘‘Plantar uma 

vida melhor’’ e colher a certeza de um futuro promissor.’’

“Para o ano que vai nascer, muitas expectativas, planos e 

propósitos de que tudo será melhor e mais produtivo.

Com isso é hora de agradecer. 



“Estamos bastante confiantes que, no ano de 2021, 

vamos fazer um trabalho muito melhor, em equipe,  

fazendo com que todos tenham a mesma visão, e 

responsabilidade. Com bastante amor naquilo que 

fazemos, vamos vestir a camisa porque estamos

todos no mesmo barco e temos orgulho em dizer,

 eu sou Terra Viva.’’

“Espero que em 2021 possamos ter a mesma garra e 
determinação de 2020 para continuarmos honrando

nossa camisa. Obrigado, Terra Viva.’’

Luciano
OFICINA CPE

Jairo AGRO CPP

“2020 foi um ano  de muito aprendizado, enfrentamos 
momentos difíceis e diante de todos eles pude 

enxergar que sozinhos não somos tão fortes e que o 
abraço ajuda a aumentar os nossos sentimentos de 
confiança, autoestima e amor próprio. Foi uma luta 
diária, creio que para muitos. Diante de tudo isso vi

Feliz 2021.’’
forças e união para podermos viver dias melhores.

que a união, a fé, a força e a esperança trazem dias 
melhores. Em 2021 desejo muito mais saúde, fé,

Marinalva
EXPEDIÇÃO TVM

“Espero que no ano de 2021 tudo isso passe, que as 

coisas voltem ao normal. Quero iniciar um curso de Inglês 

e até final do ano dar início a um sonho que tenho. Mas 

além de tudo, quero que a minha felicidade e de todos seja 

maior que os problemas a serem enfrentados.’’

Jonatan
COMPRAS TV

‘‘O Ano de 2020 foi muito desafiador, porém de muito 

aprendizado, muita importância pro AGRO, valorização

da produção de alimentos, que vem da terra, do suor de 

quem produz e leva esse alimento para a mesa das famílias. 
Quero agradecer a Deus por mais este ano. Com saúde e 

forças para lutar e colaborar com a equipe CPP e gratidão por 
transformar a terra em alimento para o sustento da minha 

casa e milhões de pessoas. Um 2021 cheio de realizações!’’

Samuel
AGRO CPP

Carlucio AGRO CPE

“Foi um ano de muitas mudanças, mudanças pra melhor! O 

espírito da equipe está renovado, e mesmo com todas as 

dificuldades tivemos as nossas conquistas! Vislumbramos 

para esse novo ano que se inicia mais mudanças e 

melhorias continuando com a mesma dedicação e pegada!’’



EM 2021,

VAMOS JUNTOS

PLANTAR UMA

VIDA MELHOR!



Festa de 60 anos
Em 2019, foi celebrado na cidade de Holambra

os 60 anos do Grupo Terra Viva.

TERRA�VIVA
SEJA� BEM-VINDO!

Holambra

No final da década de 60, a empresa precisava ampliar a 

área de produção, restrita aos Sítios Pioneiro e Uniflor.

E isto aconteceu quando no início de 1970 surgiu a 

oportunidade de comprar parte da Fazenda Universo (atual 

Terra Viva), no entroncamento da rodovia Campinas-Mogi-

Mirim. Aquela terra se mostrou o lugar ideal para a produção 

de flores de gladíolos, em larga escala e também para a 

agricultura extensiva (cereais) que se tornou um dos pilares 

econômicos da empresa.



Um pouco da história
unidade Terra Viva

1984

1980
Um grande acontecimento marca o 

dia 28 de novembro de 1980: a 
inauguração do novo Barracão de 

Armazenagem e Beneficiamento de 
bulbos, bulbilhos e sementes de 

gladíolos para o mercado interno e 
também para exportação.

Neste mesmo dia, foi inaugurada
na TV, a 1ª estufa de alumínio e
ferro do Brasil, para a produção

de crisântemos. E nos anos 
seguintes, os investimentos em 

estufas continuaram para ampliações 
da produção das flores e plantas.

Na inauguração barracão,
D. Gemma, Klaas (atual Diretor Geral

da empresa) e Sr. Klaas

No decorrer dos anos, o Barracão foi palco
de muitos acontecimentos, como a 

com a presença de duas mil pessoas.
comemoração dos 25 anos da empresa, 

(método Paulo Freire) 

Com a criação da Escola Terra 
Viva, foram oferecidos desde 

cursos de Alfabetização

até posteriormente o Ensino 
Fundamental e Ensino Médio.

1985

Formatura da primeira turma de alfabetização, em 1987



1988

Em 1991, tem início a produção na 
empresa, que se tornou o primeiro 

produtor no Brasil de Tulipas.

Início da importação de flores de 
Tulipas para serem comercializadas 

no Brasil.

1998 Implantada na unidade, a Ginástica Laboral, 
trazendo saúde, motivação e socialização.

de férias escolares.

Aconteceu a 1ª Colônia de Férias para filhos de colaboradores, 
oferecendo atividades sócio-recreativas durante o período

Primeiro logo com o nome
Terra Viva, em 2003

1986

Concurso interno escolhe o 
nome definitivo da até então 

Fazenda Universo, Terra Viva é 
o nome escolhido e sugerido 

pela Colaboradora Inês 
Aldemani (RA).

2002



ATUALMENTE!
SOMOS MAIS DE  HECTARES DE PRODUÇÃO.8.500

INVESTIMOS EM

TECNOLOGIA

IN
O

V
A
Ç

Ã
O

mudas selecionadas para a produção de mudas internas da Terra Viva.

Antúrio, Amaryllis e Cúrcuma, dentre outros em menor escala.

O Laboratório de Cultura de Tecido Vegetal, utiliza um conjunto de técnicas

de produção in vitro (estéreis e controladas) para multiplicar clones de

Os produtos mais produzidos são Dendrobium, Oncidium, Phalaenopsis,

O Setor de Flores e Plantas não para! Sempre em busca de novidades
para o mercado, a produção apresenta algo novo todos os anos!

Campanhas internas movimentaram o olhar de todos para a qualidade
nos produtos, garantindo uma melhora importante em todos os setores.

Foca na Qualidade!
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A
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D
A
D

E



TOUR DAS FL ORES

NOSSAS PRODUÇÕES
Ao visitar a fazenda, é possível encontrar produções de flores e plantas

por todo o percurso. Elas vão desde flores de campo a flores
produzidas dentro de câmaras frias. 

Orquídeas Phalaenopsis,
Oncidium, Denphal e 

Dendobrium

Antúrios, desde a versão 
mini Pote 09 até Pote 17

A Flor do Coração: Flores de corte:
Lisianthus, Áster, 

Crisântemo, Pagoda
e Folhagens

Amaryllis, Callas, 
Cúrcuma e Coleus 

Campfire

e Tuia Strickta
Tuia Holandesa

Produção em 
temperaturas baixas:

Tulipa, Hyacinthus
e Narcisus

a variedade mini.  

Zamiolcucas P17 e 
Zamio Zimba,

Dipladênias, Lavandulas, 
Beaucarneas, Rosa do 

Deserto e Bromélias

PRODUZIMOS:



AGRO na TV
unidade de Santo Antônio de Posse?

Casa Branca.Os bulbos comercializados nacionalmente são armazenados
nas câmaras frias onde é feito tratamento de temperatura para que os

bulbos cheguem para o cliente, saudáveis e com qualidade.

Você sabia que também temos operações AGRO na

O Barracão de bulbos, inaugurado em 1980, atualmente é o centro de 
comercialização dos bulbos de Amaryllis, após a colheita na região de

da unidade para serem utilizadas na produção com o objetivo de 

prevenir doenças e ataque de pragas. 

A Fabrica Biológica da Terra Viva teve início em outubro de 2018 e a sua 

principal missão é fazer alternativas de controles sustentáveis, dentro

Todos esses cuidados tornam possível levar 
produtos com alto padrão de qualidade para 

os clientes internos e externos.

A unidade conta também com uma estufa 
destinada à produção de mudas de Amaryllis. 

Devido a maior eficiência no controle de 
doenças e pragas, é na estufa que ocorre o 

plantio das mudas, recém-preparadas no 
laboratório em condições controladas, além 

de ensaios para seleção de novas variedades 
buscando a melhor qualidade e inovação na 

produção de bulbos de Amaryllis.

Nossa Fabrica Biológica

Capacidade de produção 12 mil litros semanais



SOMOS TERRA VIVA!
São mais de 500 colaboradores que contribuem diariamente para

Plantar uma vida melhor!

Cuidamos da

Natureza!
A unidade conta com mais de 114 hectares de reserva legal e área de 
preservação permanente, além de reservatórios de água, que realizam

a captação da água da chuva para uso nas produções. 

Maior reservatório da unidade, recém construído, com capacidade de 75 milhões de litros

No mês de Dezembro o Setor de Meio Ambiente, 
plantou 400 mudas de árvores nativas em PFT2, 

em uma área de represa.   

param por aí!

As ações e cuidados não



Tem notícias da sua unidade?
Compartilhe com a gente!

Gostamos de ver... A agenda 2021 desenvolvida pelo 

Departamento de Marketing!

Conheça alguns dos colaboradores que deram sugestões 
de melhorias, que foram implantadas!

Delcimar R. Gomes 
UGB Pulverização CPE

Gustavo D. Leite
UGB Administrativo MG

Flávio H. Pereira
UGB Pulverização CPE

Miriam R. de Almeida
UGB Espaçamento e 
Colheita Zamioculcas

Paulo M. Malaquias
UGB Irrigação e 

Pulverização

Zenaide da Costa
UGB Adm PFT

Organização e Conservação

João B. da S. Santos
UGB Plantio PFT2

João F. Alves
UGB Arbusto II

Taisa Marília Rezende
UGB Administrativo MG

José Felipe da Silva
UGB Expedição Arbusto II

Milton F. Freire
UGB Expedição Arbusto II


