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Todos os dias, às 7 horas da manhã, Lizete Barbosa dos Santos, de 39 anos, chega ao 
trabalho depois de preparar a mesa e dar o café da manhã a três filhos. Num imenso 
galpão da Flores Fuji, em Atibaia, interior do Estado de São Paulo, uma de suas 
primeiras tarefas é conversar com Vanda. Não se trata, porém, de uma colega de 
serviço ou patroa, mas da flor que, em troca, lhe garante o sustento. 
Na realidade, vanda (com letra minúscula) é uma espécie tailandesa de orquídea que, 
clonada, tem garantido não só o salário de Lizete, mas bons negócios aos produtores 
de Atibaia. O mercado brasileiro de flores e plantas movimentou em 2005 entre US$ 
750 milhões e US$ 800 milhões, segundo estimativas do Instituto Brasileiro de 
Floricultura (Ibraflor) e emprega perto de 120 mil pessoas, como Lizete. Só que as 
orquídeas de que ela cuida, embora com maior valor unitário, ainda têm uma 
participação pequena nos negócios, embora crescente, e estão virando uma opção de 
presente entre os brasileiros, que gastam com flores uma média per capita de US$ 
4,70 por ano, ante os US$ 25 dos vizinhos argentinos e bem longe dos US$ 137 dos 
alemães e US$ 36 dos americanos. 
 
Ao lado das tropicais bromélias, as orquídeas, especialmente as brasileiríssimas 
catléias, que chegam a levar sete anos para a primeira florada, e mesmo as 
importadas como a vanda, que aqui estão ganhando novas colorações fruto de 
processos híbridos, são um atrativo a mais na pauta de vendas ao exterior. No ano 
passado, o País vendeu US$ 25,7 milhões, mas o Ibraflor espera que esse movimento 
chegue a US$ 80 milhões neste ano, fruto do aumento da área plantada e de novos 
pólos de produção sobretudo no Nordeste e no Centro-Oeste. E também, é claro, do 
uso de novas tecnologias como a clonagem. 
 
Hoje o Estado de São Paulo responde por 77% dos negócios relacionados à floricultura, 
e só a Veiling Holambra, uma cooperativa que reúne centenas de produtores dessa 
região próxima a Campinas, tem 60% desse mercado e a maior fatia das exportações. 
A aposta em um crescimento sustentado de vendas decorre da proliferação da 
tecnologia expressa pelos investimentos em estufas mais modernas, sistemas de 
irrigação eletrônicos e, sobretudo, pela clonagem, que permite a produtores 
selecionarem mudas mais resistentes e propagá-las, criando centenas de clones (leia 
abaixo). 
 
Um assunto do qual Lizete passa ao largo, com acanhada simplicidade. “O que eu sei é 
que essas plantas adoram carinho e conversa”, diz a mulher, que incorporou à sua 
rotina diária dois dedos de prosa com as centenas de vandas que brotam em pequenos 
vasos cerâmicos, todas com as raízes de fora, que lhes valeram o apelido de sem-
vergonha. “As vandas adoram mostrar as pernas”, brinca Lizete. 
 
Quando os botões de uma vanda, depois de dois anos do plantio, começam a surgir 
nas hastes, Lizete avisa aos patrões e nunca mais as vê, porque seguem para os 
mercados e até para outros países. Um vaso de vanda é vendido, no atacado, a R$ 
500, bem mais do que o que ganha mensalmente a cuidadosa Lizete, que não 
desconhece o valor daquilo que cuida. “Tem algumas que chegam a custar até R$ 700, 
quando as flores são azuis, bem mais azulzinhas que o céu”, diz ela, que integra o 
quadro de 80 funcionários da Flores Fuji, com a concordância gestual do patrão, o 
japonês Toshida Fujiwara, de 54 anos. 
 



Ele conta que já viu uma planta vendida a R$ 1,5 mil no bairro paulistano da 
Liberdade. “E o vendedor me garantiu que era uma vanda legítima, de produção do 
Fujiwara em Atibaia. Não agüentei e disse que o Fujiwara era eu”, diz o imigrante 
nascido na pequena cidade de Matsuyama-Ehime, nas proximidades de Hiroshima. 
Formado em zootecnia, veio para o Brasil em 1976 tentar a vida. Aqui, teve três filhos 
e hoje é um dos maiores produtores de orquídeas de Atibaia. Chega a entregar 40 mil 
vasos de orquídeas por mês na Ceagesp, a central de distribuição de flores de São 
Paulo. 
 
No início, Fujiwara produzia pequenas rosas, mas o preço unitário não compensava e a 
flor morria em, no máximo, uma semana. A orquídea tem preço médio de R$ 10 a R$ 
15 o vaso, caso das Phalaenopsis – que tem uma haste com pequenas flores brancas, 
rosas, amarelas e misturadas, uma das mais populares e que floresce em dois anos. 
Para garantir a venda de 40 mil vasos mensais, ele precisa ter mais de uma dezena de 
vezes essa quantidade plantada e em plantio. “A tecnologia facilitou a produção e 
montei o meu próprio laboratório de clonagem”, diz o produtor, que investe na 
contratação de consultoria e pessoal especializado. E não desgruda de um celular, 
onde faz contas e fecha negócios. 
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 22 jan. 2006, Agronegócios, p. B10. 


