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Moda é manutenção personalizada de vasos e acessórios 
 
Até outro dia, fusões e aquisições, entrada de sócio investidor, governança corporativa e 
outras dessas terminologias recorrentes no vocabulário de negócios eram um mundo distante 
para a florista Flavia Rocco. Habilidosa na arte de dar mais vida à vida das flores - e todo o 
sortimento de acessórios para compor arranjos - ela jamais quis crescer. Até que um 
investidor, com negócios na área de multimídia, bateu à sua porta e a convenceu em 
transformar sua arte em dinheiro. Há nove meses, o novo sócio, que ela prefere não revelar, 
fez um aporte de capital na casa de meio milhão de reais e profissionalizou a gestão. A 
floricultura passou a ter um plano estratégico e os funcionários, metas a cumprir. O que era 
um atelier expandiu-se para um amplo galpão no Morumbi. 
 
Na nova versão do negócio, Flavia Rocco também ampliou a presença no varejo. De 2009 para 
cá, foram abertas duas lojas, uma no shopping Anália Franco e outra no shopping Bourbon, 
ambos em São Paulo. As unidades somaram-se à loja do Iguatemi, aberta há anos por uma 
iniciativa do irmão. "Não, eu não queria crescer", diz Flavia, num suspiro para lá de honesto. 
Não, ela não sabe os números, os custos e nada desses detalhes que costumam atrapalhar a 
criatividade de um artesão.  
 
Metas, expansão, vendas on-line, diversificação do portfólio e lupa vigilante sobre os custos 
são responsabilidades que estão por conta de David Souza, o novo presidente da empresa e 
egresso de multinacionais.  
 
O próximo passo da empresa, agora, é dobrar de tamanho no varejo (com seis lojas até 
meados do ano que vem) e colocar de pé as vendas on-line. Para ganhar mais com as vendas 
de flores, a ideia da empresa é apostar na diversificação incluindo no portfólio acessórios que 
estejam relacionados à linha de produtos de bem estar. Mas sem tirar o pé do jardim. O 
primeiro deles - e que acaba de ser lançado - foi uma linha de sachês, com aroma de grama. E 
há uma lógica por trás disso. "O tempo de vida útil das flores é de quatro dias, precisávamos 
ter um ciclo mais longo, de meses, o que garante um planejamento e uma precificação da 
produção", afirma o sócio investidor.  
 
Flores, depois de quatro dias, morrem. Sachês não. A sacada já deu frutos: numa parceria 
com o shopping Bourbon (que premia clientes com sachês em compras acima de R$ 500) a 
Flavia Rocco conseguiu vender, numa tacada, 24 mil sachês. O novo cardápio da empresa - 
ainda em fase de elaboração - poderá contemplar uma linha com artigos para casa, como 
velas aromatizadas, porta-retratos e portas-guardanapo.  
 
O caminho da profissionalização, que da prioridade a uma gestão mais eficiente, e a 
diversificação, é uma tendência forte agora no mercado de flores brasileiros. Floriculturas 
passaram a se reinventar para poder sobreviver à competição do mercado, que, curioso, não 
está restrita à concorrência com outros lojistas ou mesmo com a modernidade da internet. 
Grandes redes de varejo, a exemplo do Pão de Açúcar, ou mesmo o supermercadinho mais 
charmoso da esquina, passaram a oferecer flores naturais - e não apenas as plantadas em 
vasos, sem tanta graça.  
 
Mas vendem as chamadas flores de corte e, não raro, um atendente faz um arranjo ali mesmo, 
num balcão ao lado do caixa. O Ceagesp, maior entreposto de flores da América Latina, é 
aberto ao público. E, compram lá, os lojistas, as donas de casa e também os ambulantes que 
vendem buquês no farol das ruas paulistas.  
 
"Antes, no começo da década de 80, não havia nem variedade de flores. As opções eram 
rosas, ' mosquitinho ' e samambaias", recorda Lucio Vieira, que junto com o designer de flores 
Roberto Pena, abriu a Escarlate Flores e Design, em 1982. 
 



Depois de uma temporada em Nova York - com passagem pela floricultura do brasileiro 
Ronaldo Maia, que teve seu modismo e até hoje tem sua loja em Manhattan - a dupla trouxe o 
conceito de butique de flores para o Brasil. "Não havia tantas opções, íamos pegar espécies 
diferentes no meio do mato, e chegamos a ter um sítio em que cultivamos sementes que 
trazíamos dos Estados Unidos", diz, lembrando que também havia, naquele tempo, escassez 
de ferramentas para trabalhar, como alicates, tesouras e até embalagens.  
 
Para fazer frente à concorrência - que reúne floriculturas semelhantes - a Escarlate optou por 
oferecer serviços especiais aos seus clientes. O serviço chama-se manutenção, uma espécie de 
"assinatura de flores", na qual a floricultura leva até a casa ou empresa, arranjos de flores, 
semanalmente, inclusive com os vasos. "É algo personalizado e que garante a qualidade de 
flores frescas sempre", diz.  
 
A empresária Maria do Carmo Rodrigues Simon, há duas décadas no mercado, com a Flor & 
Forma, optou por um caminho semelhante, mas focado no segmento corporativo, de grandes 
clientes, como bancos e escritórios de advocacia, além de eventos e casamentos. No ano 
passado, fechou a única loja que tinha no Itaim, e optou por montar um atelier, com show 
room. "Diminuímos o custo do comércio e nos concentramos no atendimento aos clientes 
corporativos, que respondem por 80% do nosso faturamento", diz. "O entra e sai pode ser 
menor, mas o sistema comercial é bem mais ativo", justifica. A sua empresa também optou 
por seguir um padrão mais "premium". Por isso, as embalagens são em caixas de MDF, com 
laços em tecidos finos, combinando com a composição das flores naturais. "Não vendemos só 
flores, mas um presente." 
 

 
 

Valor Econômico, São Paulo, 30 abr., 1 e 2 maio 2010, Pequenas & Médias Empresas, 
p. F4. 


