
rés à mesa. Toda a pompa envolvida na abordagem planejada pelo vendedor de
flores não é à toa. Afinal, se trata de um presente cheio de simbolismos e que, por
tradição, ajuda a encurtar o caminho para o coração feminino. Mesmo em meio à
confusão do ambiente, o vendedor consegue resultados — moças envaidecidas
agradecem. É difícil ser indiferente a um presente de tal natureza.

Historicamente, as flores são utilizadas para expressar diversos sentimentos,
seja amor, pesar ou mesmo arrependimento. Impulsionada pela simbologia
ancestral e por novas tecnologias, a floricultura brasileira está em franca ascen-
são: as exportações aumentam ano após ano e o mercado interno, que absorve
95% da atual produção nacional, tem ainda grande potencial de crescimento.
Dados do Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor), organização não-
governamental composta por representantes dos diversos segmentos da flori-
cultura, mostram que o setor tem expressiva participação na economia, movi-
mentando, anualmente, cerca de Rf 2 bilhões. De acordo com o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE), a atividade emprega, em média, duas
vezes mais trabalhadores que a agropecuária nacional. A estimativa é de que a flo-
ricultura responda pela geração de mais de 110 mil empregos, dos quais 45 mil
na produção; 53 mil no comércio varejista; 8 mil na distribuição; e 4 mil em
outras funções, principalmente nos segmentos de apoio.

Em meio a um cenário promissor, o agronegócio de flores e plantas orna-
mentais expandiu-se pelo país nos últimos anos, atraindo o interesse de produ-
tores de todas as regiões. O Sudeste ocupa a liderança, mas outras áreas que não
tinham tradição na floricultura comercial vêm investindo no setor. O Nordeste,
impulsionado pela atuação de pólos de produção implantados na região, tem
garantido importantes resultados no cômputo geral das exportações; a região
Centro-Oeste investe para abastecer seu próprio mercado consumidor; no Nor-
te, a exótica flora tropical começa a ser explorada; e a região Sul tem se destacado
pela eficiência comercial. "O estado de São Paulo concentra grande parte da pro-
dução nacional, particularmente nas regiões dos municípios de Atibaia e
Holambra, mas há notável crescimento e consolidação de importantes pólos flo-
rícolas no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Ja-
neiro, Goiás, Distrito Federal e na maioria dos estados nortistas e nordestinos",

assa da meia-noite de um sábado, em uma das mais badaladas
esquinas cariocas. Em meio ao burburinho que emana das dis-
putadas mesas de restaurantes e bares que tomam as calçadas do
Leblon, na zona Sul do Rio, um senhor de meia-idade, vestido
de terno e gravata, leva uma cesta de rosas vermelhas. Destoan-
do do movimento frenético que toma conta do lugar, ele tem
gestos elegantes e comedidos e, com um sorriso cúmplice, se
dirige aos homens, sugerindo que ofereçam uma rosa às mulhe-



aponta a diretora executiva do Ibraflor, Adriana
Rosa. À frente do instituto há dez anos, a econo-
mista conta que as brincadeiras com seu nome —
que parece uma ironia do destino — são antigas,
mas os resultados que vêm sendo conquistados
pelas flores brasi-leiras são inéditos. Nos últimos
dois anos a área cultivada pelo setor aumentou
200 por cento e, hoje, mais de quatro mil produ-
tores cultivam flores e plantas ornamentais em
um total de seis mil hectares, anualmente, em 304
municípios brasileiros que integram 12 pólos de
produção.

Produção e consumo — Uma das principais
características da produção de flores e plantas
ornamentais no Brasil é a de constituir-se em ati-
vidade típica de pequenos produtores. A média
nacional de área cultivada é de 3,5 hectares, mas
há diferenças regionais. O estado de Goiás, por
exemplo, conta com a maior área média de culti-
vo — de 6,3 hectares. O estado se destaca na pro-
dução de palmeiras e de outras plantas ornamen-
tais de maior porte, o que explica as maiores
dimensões físicas de cultivo.

Mais da metade da área cultivada com flores e
plantas no país é destinada à produção de mudas,
outros 29% são direcionados às flores de corte,
13% às flores envasadas, 6% às folhagens e o res-
tante para outros produtos da floricultura. Os ren-
dimentos por hectare variam entre R$ 50 mil e R$
100 mil, dependendo da espécie cultivada. Um
negócio rentável que aduba as economias locais.
Cada propriedade de dimensões consideradas
médias para o padrão brasileiro gera cerca de 15
empregos diretos. "É importante ressaltar que
94% dos empregos na floricultura são preenchi-
dos com mão-de-obra permanente, sendo que
81% dos trabalhadores são contratados, enquan-
to o trabalho familiar responde por 19% do total



do total empregado. Isso caracteriza a inquestionável impor-
tância socioeconômica da atividade", explica a diretora execu-
tiva do Ibraflor.

Dados do Instituto mostram que o consumo de flores e
plantas ornamentais no Brasil ainda tem muito o que crescer.
Atualmente, a compra per capita gira em torno de US$ 4,70,
valor considerado bastante baixo frente aos padrões mundiais.
Não é preciso ir longe para constatar a diferença entre o consu-
mo brasileiro e o de outros países. A vizinha Argentina, por
exemplo, chega a registrar US$ 25 per capita. Isso sem falar em
países desenvolvidos como Suíça e Noruega, cujo consumo
chega a US$ 170 e US$ 143 per capita, respectivamente. As esti-
mativas do setor indicam que o consumo potencial brasileiro é
o dobro do atual, mas para chegar lá é preciso romper com
padrões culturais que travam as vendas cotidianas e concen-
tram as demandas em datas comemorativas, como o dia das
mães, dos namorados e finados.

A comercialização no Brasil — Em todo o Brasil, são mais de
800 agentes de comercialização que movimentam, anualmen-
te, cerca de R$ 356 milhões. O estado de São Paulo, que detém
a maior parte da produção brasileira de flores e plantas orna-
mentais, sedia os principais mercados atacadistas. Alguns deles
contam com as mais modernas técnicas de comercialização,
empregadas por países de Primeiro Mundo, colocando a flori-
cultura num patamar acima dos outros produtos da horticultu-
ra comercial do país. No município paulista de Holambra, uma
dessas sofisticadas formas de comércio se dá por meio de um
modelo de leilão amplamente difundido na Holanda, o Veiling,
que permite justa formação de preços e a venda de grande
quantidade de produtos em um curto espaço de tempo. Atual-
mente, são utilizados dois leilões, que realizam vendas simultâ-
neas de produtos de corte e em vaso. Um lote é adquirido, em

média, a cada 1,8 segundo. Em poucas horas, ven-
dem-se 2.500 carros de flores. O leilão possibilita
transparência nas transações comerciais e é referên-
cia de preços para todo mercado nacional.

Outro sistema high-tech utilizado por produtores
brasileiros é a comercialização virtual, que funciona
como um banco de dados alimentado por produto-
res que informam sobre as mercadorias disponíveis,
quantidade, qualidade, preço e prazo de entrega. Os
clientes ficam permanentemente informados e
podem fechar negócios via internet. Formas mais tra-
dicionais de comércio também continuam vigentes.
Através do sistema de intermediação, produtores e
distribuidores fecham contratos de curto, médio e
longo prazos, sendo que preço, características do pro-
duto e prazo de entrega são acertados no fechamen-
to do contrato. Esse método tem a vantagem de fun-
cionar como uma garantia para os envolvidos na tran-
sação, uma vez que o empresário pode programar
melhor sua produção e o cliente tem a oportunidade
de fixar seus preços para o varejo, principalmente em
períodos que antecedem as datas em que a demanda
de flores e plantas aumenta.

Mas o sistema de comercialização mais antigo é o
chamado venda "na pedra", aquele que acontece em
centrais de distribuição, como Ceasa, e que permite
que o produto chegue não só aos atacadistas e vare-
jistas, mas também ao consumidor final. A desvanta-
gem é que os produtos ficam expostos sob condi-
ções precárias.

Num ranking de faturamento, as flores em vasos
representam 50% das vendas da produção nacional.
A preferência dos consumidores é por camélias, vio-

letas, kalanchoes, begônias, azaléias,
orquídeas, bromélias e lírios. As chama-
das flores de corte são responsáveis por
40% do faturamento do setor. As mais
vendidas são as tradicionais rosas, mas
também fazem sucesso os crisântemos,
lírios, gérberas e tangos. Entre as plantas
verdes, que respondem por 10% do fatu-
ramento, as mais escolhidas são os fícus,
scheffleras, singônios, samambaias e tui-
as, sem contar as palmeiras e outras árvo-
res e arbustos, bastante utilizados para pai-
sagismo.

Brasil mantém ritmo de crescimento
nas exportações — Levantamento reali-
zado pela empresa de consultoria Hórtica
aponta para um crescimento gradual na
exportação de flores e plantas ornamen-
tais brasileiras. Utilizando dados da Secre-

taria de Comércio Exterior do Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio, os relatórios indi-
cam que as exportações brasileiras chegaram à marca
de US$ 17,28 milhões no primeiro semestre deste
ano, com um crescimento de 5,38% em relação ao



mesmo período do ano passado e de 16,45% na com-
paração com 2005.

O traço ascendente no gráfico das exportações
nacionais atesta o vigor e a importância crescentes da
floricultura do país, mas a participação brasileira no
mercado global é ainda tímida. Gerando um fluxo no
comércio internacional da ordem de US$ 9 bilhões,
anualmente, o mercado mundial é disputado, hoje,
por 86 países e está concentrado, principalmente, em
Holanda, Colômbia, Itália, Dinamarca, Bélgica, Quê-
nia, Zimbábue, Costa Rica, Equador, Austrália, Malá-
sia, Tailândia, Israel e Estados Unidos. Com tanta
concorrência é difícil conseguir um lugar ao sol para
o colorido das flores nacionais. Atualmente, a parti-
cipação brasileira é de apenas 0,22% no fluxo inter-
nacional dessas mercadorias. Entretanto, a previsão
do Ibraflor é de expansão dos negócios. "O potenci-
al do país permite um crescimento para cerca de
1,5% do fluxo de comércio", explica a diretora exe-
cutiva do Ibraflor, Adriana Rosa.

As exportações brasileiras têm sido impulsiona-
das, principalmente, pelas mudas de flores e plantas
ornamentais, que chegam a representar 49% do total
comercializado internacionalmente. São essas
mudas que compõem grande parte do carregamento
que sai do Brasil em direção à Holanda, principal cli-
ente internacional da floricultura brasileira. Entre
elas, ganham destaque os crisântemos, muito apreci-
ados pelos clientes daquela parte da Europa. A Itália,
responsável pelo terceiro maior volume financeiro
de exportações brasileiras, também direciona boa
parte de seus euros à aquisição de mudas de plantas
ornamentais produzidas aqui. Essas espécies somam
85% do total de produtos da floricultura brasileira
adquirido pelos italianos. Os Estados Unidos dão
preferência às flores frescas, especialmente as rosas,
responsáveis por 57% do que o país importa da flora
nacional. A qualidade dos bulbos produzidos no Bra-
sil também faz sucesso lá fora. Eles são responsáveis
por 22% do total das exportações. Além disso, flores
tropicais como orquídeas, bromélias, abacaxis orna-
mentais e folhagens brasileiras, cada vez mais, caem
no gosto do público de diversas partes do mundo.

Com base na diversidade climática do país e na
variedade de solos, que permitem o cultivo de um
número infinito de espécies, os produtores brasilei-
ros apostam na solidificação de um posicionamento
competitivo no mercado internacional. As atenções
se voltam para países como Alemanha, Holanda,
Estados Unidos, Itália, França, Inglaterra, Japão e
Argentina, que podem aumentar suas importações.
Também se evidencia o interesse dos países ibéricos
pelas flores e folhagens tropicais brasileiras e o
setor encaminha negociações com Rússia e Emira-
dos Árabes, que podem vir a integrar o rol de clien-
tes nacionais.

Como nem tudo são flores, é preciso traçar estra-
tégias para reverter e minimizar situações adversas

que dificultam a ampliação da fatia brasileira no comércio internacional
de flores e plantas. O fortalecimento da concorrência — especialmente de
outros países produtores e exportadores da América do Sul, América Cen-
tral, África e China — é uma das dificuldades a serem vencidas. Pesa tam-
bém a distância que separa o Brasil de alguns mercados consumidores,
sendo essa maior que a de alguns concorrentes. Pesquisa da Hórtica Con-
sultoria aponta também o elevado grau de dependência tecnológica do
país no que se refere ao desenvolvimento de novos materiais genéticos
básicos de propagação, como sementes, bulbos e matrizes. Outra preocu-
pação do setor diz respeito às políticas internacionais que privilegiam con-
correntes com isenções de tarifas e cotas preferenciais de comércio.

Por outro lado, os produtores brasileiros contam a seu favor com uma
natureza privilegiada. A diversidade ecológica permite cultivos simultâne-
os da floricultura temperada, subtropical e tropical, e gera uma infinidade
de espécies que encantam os mais criteriosos apreciadores de flores e plan-
tas ornamentais. Além disso, tem sido fundamental a atuação de pólos de
excelência que apoiam a expansão da floricultura no país. Com base nes-
ses fatores, o setor nutre a perspectiva de continuar superando os obstá-
culos que se impõem no cenário global. A meta é ultrapassar resultados
importantes já conquistados, como o obtido em 2006, quando a balança
comercial teve saldo positivo da ordem de US$ 8,8 milhões.

Apex Brasil promove imagem da floricultura — De olho no mercado
externo, produtores brasileiros vêm se adequando a regras internacionais
e buscando certificações que permitem que os exigentes importadores
não só se encantem com a beleza e a diversidade da flora local, mas
tenham a certeza de estar negociando produtos dentro dos mais rigoro-
sos critérios de cultivo e qualidade. "A certificação é um instrumento que
simplifica a exportação e a comercialização das flores e plantas", explica a
diretora executiva do Ibraflor, Adriana Rosa.

Para que potenciais compradores atestem in loco as boas condições de
desenvolvimento da produção brasileira, a Apex Brasil — Agência de Pro-
moção de Exportações e Investimentos — traz ao país compradores e jor-
nalistas estrangeiros interessados em conhecer áreas de plantio e as diver-
sas espécies brasileiras aptas a conquistar consumidores de todos os con-
tinentes. As ações da Apex, voltadas para promover a imagem e as vendas
das flores e plantas brasileiras, são realizadas em parceria com o Ibraflor e



incluem também pesquisas de mercado e análise de barreiras
comerciais de forma a encontrar os caminhos mais férteis para
a proliferação da floricultura brasileira no exterior.

O trabalho conjunto foi iniciado em 2007 e, nesse último
mês de setembro, compradores e jornalistas holandeses e por-
tugueses foram os primeiros a participar do programa de visitas
aos produtores brasileiros. Eles se encontraram com empresá-
rios de Fortaleza e conheceram pólos de produção. Até o ano
que vem novas investidas serão feitas para divulgar resultados
que vêm sendo obtidos em outros estados. "Estamos conse-
guindo atingir nossos objetivos. Nossa meta é ampliar de 39
para 49 o número de empresas qualificadas a vender sua produ-
ção para outros mercados e chegar à marca de US$ 28 milhões
em exportações até o ano que vem", conta o gestor de projetos
de agronegócios da Apex Brasil, Alberto Bicca.

Holambra, a cidade das flores — Um dos casos
mais famosos de sucesso em exportação de flores,
no Brasil, é o de Holambra, antiga colônia holande-
sa, localizada a 140 quilômetros de São Paulo e a 40
quilômetros de Campinas. Considerada a capital bra-
sileira das flores, ela responde por 40% de toda a pro-
dução nacional. Uma das razões do sucesso da flori-
cultura do município é a organização da cadeia pro-
dutiva. A Cooperativa Agropecuária de Holambra já
conta com 279 empresas associadas - inclusive de
outros estados —, que respondem por 60% da produ-
ção nacional.

Anualmente, o município sedia a maior exposição
de flores da América Latina, a Expoflora, que recebe
um público estimado em 300 mil turistas durante o



evento, uma oportunidade valiosa para produtores
divulgarem novas variedades de flores e plantas orna-
mentais e também de testá-las quanto ao gosto e à pre-
ferência do consumidor, antes mesmo da realização
dos investimentos necessários para a produção em lar-
ga escala para o abastecimento do mercado.

Tradicionalmente, as rosas são as vedetes da
exposição. Todos os anos, produtores apresentam as
novas variedades introduzidas no Brasil. Na edição
de 2007 do evento, realizada nos meses de agosto e
setembro, foram lançadas cinco variedades: a Creme
de La Creme, uma rosa na cor creme, muito perfu-
mada e com botões grandes; a Cherry Brandy, repro-
duzida em estufa, com suave perfume e botão maior
que a maioria, com cerca de 60 pétalas; as espécies
Blush e High & Magic, rosas bicolores, nas cores ver-
melho e branco e amarelo e vermelho, respectiva-
mente; e a Green Fashion, que tem cor verde intensa,
com grandes botões, e durabilidade de até 14 dias,
quando colocada em vaso com água. Tanta beleza e
exotismo tornam a Expoflora um evento imperdível,
tanto para empresários do setor, que se atualizam
sobre as novas tecnologias de manejo e cultivo, quan-
to para os admiradores de flores e plantas ornamen-
tais, que podem passar bons momentos observando
cores e formas que parecem milagres da natureza.

Flores na moda — Objeto de inspiração de poetas e
artistas dos mais variados gêneros, as flores são ele- mento recorrente nos mais diversos repertórios sobre a beleza. Associa-

das à leveza e à feminilidade, elas foram incorporadas ao vestuário femini-
no onde se mantêm, a despeito da evolução dos costumes e da sucessão
de regras de comportamento e liberação sexual. Desde o surgimento da
moda, a partir do século XVI, no Renascimento, as flores adornam o cor-
po feminino. "No período que abrange o Renascimento, o Barroco e o
Rococó, as flores estiveram presentes em estampas, bordados, brocados
ou ainda como arranjos de cabeça ou aplicadas em vestidos. No século
XVIII, no Rococó, por exemplo, quando a moda assumiu um estilo exa-
gerado e repleto de artifícios, as flores tiveram papel de destaque. Depois,
no século XIX, o Romantismo trouxe à tona novamente os florais estam-
pados, bem como as flores aplicadas em cabelos e chapéus", explica a con-
sultora de moda Gláucia Centeno.

A consultora destaca que, mesmo na modernidade, os motivos florais
nunca foram esquecidos pelos mais importantes nomes da alta costura.
Na década de 1920, quando as estampas déco chamavam a atenção, Chanel
popularizou as camélias em suas coleções. Mais tarde, nos anos 1960 e
1970, as flores se tornaram símbolo do movimento hippie. Mary Quant, a
criadora da minissaia, tinha coma logomarca uma flor. "As flores passa-
ram pelos anos 1980 em estampas de grafismos coloridas e também em
preto e branco, produzindo efeitos visuais surpreendentes. Até no mini-
malismo dos anos 1990, as flores aparecem misturadas a motivos das ruas,
como o grafite, e em interpretações tecnológicas", conta Gláucia.

Hoje, às vésperas de mais um verão, elas continuam com tudo. "Nas
coleções desse próximo verão, as flores aparecem em estampas geométri-
cas e florais, na maioria das vezes em tamanhos grandes e em cores
vibrantes, como amarelo, azul, laranja e vermelho ou contrastando com o
preto e o branco", anuncia a consultora. Então, é render-se à beleza da
espécie preferida e construir um pouco mais dessa história que envolve
flores e formas femininas.
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