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Entrar no ramo exige aporte mínimo de R$ 40 mil e boa dose de criatividade 
 
Poucos artigos têm a venda tão atrelada à emoção quanto as flores. Dia da Mães, dos Namorados, 
da Mulher. Tudo é artifício para enviá-las. Segundo lojistas do ramo, saber trabalhar com o 
sentimento é o caminho para vencer a concorrência crescente das rede s de supermercados. Os 
cuidados com arranjos e o investimento em canais alternativos de vendas como a Internet 
também são essenciais para o sucesso. Para abrir uma floricultura, é preciso capital inicial que 
varia de R$ 40 mil a R$ 60 mil. 
 
 
A principal mudança recente é a diversificação dos pontos de venda, resultado do crescimento do 
setor de produção. Hoje, o Brasil tem cerca de 4 mil produtores, que movimentam US$ 800 
milhões por ano, segundo dados do Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor). Como em países 
desenvolvidos, a tendência é que os produtores cheguem a novos segmentos do varejo, como os 
supermercados. 
 
Usar a criatividade é o caminho para manter-se no mercado, segundo Carlos Alberto Scalercio, 
proprietário da floricultura Antúrio Dourado, no Flamengo. Estabelecer parcerias com pontos de 
venda em potencial localizados no entorno da loja, como postos de gasolina, é uma possibilidade. 
"Não vendemos flores, mas emoção", define Scalercio, há 43 anos no mercado. 
 
Para vender emoção, a qualificação dos profissionais é fundamental. Segundo Scalercio, também 
vice-presidente do Sindicato Varejista de Flores e Plantas do Estado do Rio de Janeiro (Sinflores), 
as floriculturas trabalham, em média, com quatro funcionários. O treinamento dos empregados 
deve incluir arte floral e design. 
 
- O ideal é ter pelo menos um funcionário treinado pela Academia Brasileira de Artistas Florais - 
acrescenta Scalercio. 
 
Otimismo com o aumento da demanda  
Apesar da concorrência com supermercados, Scalercio acredita em estímulo da demanda no longo 
prazo. "A chegada de flores em supermercados e outros pontos de venda no varejo vão baixar os 
preços", prevê com otimismo. 
 
Com preços mais baixos, consumidores que hoje não compram flores podem passar a adquiri-las. 
"Isso estimula o hábito de consumo. Embora seja produto supérfluo, flores podem ser mais 
usadas como ornamento em casa", exemplifica Sc alercio. Segundo o Ibraflor, o consumo per 
capita no Brasil é de US$ 4,70, diante dos US$ 25, na Argentina, e US$ 170, na Suécia. 
 
Com a criação do hábito, as floriculturas ficariam focadas em consumidores que buscam 
refinamento. Isso torna a escolha do ponto comercial mais complexa, segundo Carlos Veríssimo, 
consultor do Sebrae/RJ, que recomenda também investir no associativismo. "Os empresários 
poderiam formar centrais de compra, para ganhar escala com fornecedores", explica Veríssimo. 
 
Além disso, o bom atendimento não pode ficar restrito à loja. É preciso estar na Internet, que 
requer suporte de tecnologia, divulgação e logística. Há 50 anos à frente da loja A Camélia Flores, 
Álvaro Moreira, mais conhecido como Álvaro das Camélias, completa que, para conquistar o 
cliente ainda é preciso variedade. "Conquistar o cliente é difícil, mas perdê-lo é fácil", diz. 
 
Hoje, a loja de Moreira recebe pedidos internacionais e entrega em todo o País. Para entregar em 
outros Estados, as floriculturas estabecelem parcerias com lojas locais.  



"Entregamos em todo o País, mas avisamos no site que os arranjos entregues fora do Estado do 
Rio podem chegar com pequenas diferenças", diz Claudio Cesar Reis, da Simone Flores. 
 
Além da loja em Copacabana, Reis possui seis sites para entrega, como o 1000Flores e o 
0300Flores. Segundo ele, a contratação de pessoal especializado para montar a estrutura de 
comércio eletrônico é fundamental. "Estamos há cinco anos com o 0300 e a contratação de 
webdesigners, assim como a divulgação na própria Internet, é essencial", avalia Reis. 
 
Para atender o crescimento da demanda, o empresário passou a produzir flores tropicais e do 
campo. Embora a produção nacional seja concentrada no interior paulista (a cidade de Holambra é 
o principal pólo produtor), há espaços para pequenos. O Sebrae/RJ tem projetos na Serra, como 
Petrópolis e Nova Friburgo. O Governo estadual dá apoio com o projeto Florescer.  
 
O consultor Veríssimo considera a produção de flores mais arriscada que o varejo, devido ao 
conhecimento técnico necessário. "É preciso levar em conta variáveis climáticas e estudos de 
viabilidade do solo", explica. Scalercio, da Antúrio Dourado, prefere se manter no varejo. "Os 
pequenos produtores também devem procurar segmentos específicos", recomenda. 
 
Mercado das Flores atrai 2 mil pessoas por semana  
A concentração de floristas na região da Rua do Rosário e Praça Olavo Bilac, no Centro do Rio, 
teve início em 1918, quando as primeiras floriculturas se instalaram na região. Nos anos 50, para 
evitar a retirada do local, os lojistas bancaram a construção do prédio. Atualmente, o Mercado das 
Flores, como é conhecido, atrai cerca de 2 mil pessoas por semana, segundo lojistas. 
 
- São 25 floriculturas ocupando o térreo do prédio. Somos procurados por todo tipo de 
consumidor, desde decoradores de festas até os que vêm comprar uma rosa - diz Oscar Santos da 
Silva, proprietário de três lojas, Pérola, Internacional e Sempre Viva. Ele comenta que não há 
boxes disponíveis para novos lojistas. 
 
O lugar é uma referência, mas vem sentindo queda nas vendas devido à falta de divulgação, 
conforme os próprios lojistas afirmam. Robson Bittencourt, gerente da Tulipa Decorações, busca 
outras formas de gerar venda. "Começamos a investir em Internet, mas sentimos falta de ações 
de marketing que promovam o mercado das flores. A venda varia pela circulação, que só aumenta 
mesmo em datas como Dia Internacional da Mulher, das Mães e dos Namorados", lembra 
Bittencourt. 
 
Oscar Silva estima que, semanalmente, o Mercado seja visitado por 2 mil pessoas. Ele concorda 
com a falta de união, mas lembra que os lojistas vêm tentando a aproximação. "O mercado é 
conhecido por atender a todo tipo de situação. Ainda não chegamos a um ponto comum e 
organizarmos uma associação", esclarece.  
 
Trabalhando como  vendedor há 34 anos na House Center Flores, Antonio Carlos Turim concorda 
que o Mercado seja referência, até mesmo turística. "Os compradores nos procuram, pois, além 
da variedade, entregamos em quase toda a cidade. O preço do buquê de rosas varia de R$ 20, se 
for entregue no Centro, até R$ 50, se for para a Barra", explica Turim. 
 
Raio x 
 
Floricultura  
 
Investimento inicial: de R$ 40 mil a R$ 60 mil (incluindo instalação, equipamentos básicos e 
capital para manter estoques para os primeiros seis meses, ao custo de R$ 7,5 mil por mês) 
 
Faturamento médio mensal e margem de lucro sugerida: não divulga 
 



Número de funcionários: 4 
 
Área: a partir de 25 metros quadrados 
 
Risco: alto, segundo o consultor Carlos Veríssimo, do Sebrae/RJ, pois a concorrência é grande. 
 
Fonte: empresas 
 
SERVIÇO A Camélia Flores, 2224-9966 Antúrio Dourado, 2558-6378 Simone Flores, 2267-4396 ou 
www.0300flores.com.br  Sebrae, 0800-78-2020 Programa Florescer, 2627-5238 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 7 abr. 2005, Seu Negócio, p. B-16 
 
 


