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Produtores desenvolvem técnicas que aumentam durabilidade e distribuição do produto  
 
 
Com um investimento de R$ 120 mil, o produtor Guilherme Hendrikx, do município de Holambra 
(SP), desenvolveu uma embalagem protetora para flores do tipo gérbera que se transforma em 
vaso solitário. O produto inédito, que no Brasil será vendido a R$ 1, já incluindo a flor, atraiu o 
interesse de comerciantes nos Estados Unidos e em breve começará a ser exportado.  
 
A criatividade de Hendrikx e de outros profissionais que nos últimos anos vêm desenvolvendo 
técnicas que permitem duração maior e mais facilidade na distribuição de flores e plantas 
ornamentais contribuem para o crescimento desse mercado. As vendas registraram aumento de 
4% a 5% neste ano.  
 
O índice é inferior ao verificado no fim da década de 90, quando esse mercado crescia em média 
10% ao ano. "Mas, com todos os problemas econômicos atuais, o setor encontrou um caminho 
para crescer", observa o presidente da Câmara Setorial Federal de Flores e Plantas Ornamentais, 
Renato Opitz. O fórum foi criado em junho para ajudar o segmento, que movimenta cerca de R$ 2 
bilhões por ano e cria 360 mil empregos diretos, a ampliar sua atuação na economia.  
 
Filho de imigrantes holandeses, Hendrikx atua na produção de flores há 18 anos. Em uma área de 
30 mil metros quadrados em Holambra - cidade com 10 mil habitantes -, ele cultiva gérberas e 
percebeu grande interesse dos consumidores em adquirir flores em unidades. "Quando chega em 
casa, no entanto, a pessoa não tinha onde colocá-la." Ao desenvolver uma embalagem para 
proteger a flor, feita em polipropileno, ele teve a idéia de transformá-la em recipiente ornamental.  
 
O produtor vende em média oito mil dúzias de gérberas por semana e aposta no aumento dos 
negócios com a nova embalagem. Também aguarda o registro da patente do seu invento para 
iniciar as vendas externas. O lançamento da embalagem-vaso ocorrerá na 22.ª edição da 
Expoflora, entre os dias 28 de agosto a 21 de setembro.  
 
O evento é a maior exposição de flores da América Latina e deve receber cerca de 250 mil 
visitantes. Realizado em Holambra, terá outros lançamentos, como o FloraXim, um xaxim artificial 
feito à base de resinas sintéticas. O recipiente, normalmente usado no cultivo de samambaias, foi 
desenvolvido pela empresa Floral Atlanta. Segundo a empresa, o produto segue os mesmos 
padrões do xaxim natural, que corre o risco de extinção.  
 
Novelas - Embora em crescimento contínuo, o mercado de flores no Brasil ainda é muito inferior 
ao de vários outros países. O consumo per capita do brasileiro é de aproximadamente US$ 5 ao 
ano. Na Argentina, é de US$ 25 e na Holanda, o maior consumidor mundial, é de US$ 185. Com o 
objetivo de buscar alternativas para mudar essa relação, Opitz afirma que a Câmara Setorial vai 
realizar amplo estudo sobre o mercado brasileiro, em parceria com a universidade PUC, de 
Campinas.  
 
"No próximo ano, pretendemos lançar uma campanha nacional para incentivar o consumo de 
flores", afirma Opitz. A primeira etapa dessa campanha já começou. Um pool de produtores está 
oferecendo, gratuitamente, todas as flores e plantas usadas nos ambientes das telenovelas e 
programas de auditório. O objetivo é chamar a atenção de consumidores sutilmente, sem fazer 
publicidade aberta. "Ao ver o ambiente enfeitado e bonito, o público pode ter interesse em fazer o 
mesmo em casa."  
 
Exportações - Paralelamente ao trabalho para aumentar o consumo interno, os produtores 
intensificam ações para expandir atuação fora do País. As exportações do setor em julho bateram 



recorde, com US$ 2,137 milhões. No acumulado do ano foram vendidos em flores, plantas e 
mudas o equivalente a US$ 11,126 milhões, 23% a mais que em igual período de 2002.  
 
Segundo o presidente do Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor), Sérgio Pupo Nogueira, os 
principais clientes são Holanda, Estados Unidos, Itália, Portugal, Espanha e Japão. Seguem para 
esses países mudas e unidades de corte de crisântemo, rosas, flores tropicais e orquídeas. A 
previsão é de que as exportações somem US$ 20 milhões, 30% a mais que no ano passado. Já as 
importações, basicamente de rosas e cravos, não devem passar de US$ 8 milhões.  
 
"Nosso objetivo é que as vendas externas representem entre 20% e 25% da produção em quatro 
anos", diz Nogueira. Hoje o mercado internacional compra cerca de 5% das flores cultivadas no 
País, que tem São Paulo como maior produtor. O Estado é responsável por 70% da produção 
nacional, a maior parte concentrada nas cidades de Holambra, Atibaia e Arujá.  
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