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         Por Kees Schoenmaker 
    PRESIDENTE DO IBRAFLOR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O MERCADO DE FLORES NO BRASIL 

 
 

 
 
  

No Brasil, a profissionalização e o dinamismo comercial da floricultura são fenômenos 
relativamente recentes. No entanto, a atividade já contabiliza números extremamente 
significativos. Nos últimos cinco anos o setor ornamental tem obtido um crescimento bastante 
aceitável considerando que a verba de marketing e propaganda tem sido muito baixa e é nula 
quando se trata de promover o setor como um todo. O Brasil conta, atualmente, com cerca de 8 
mil produtores de flores e plantas. Juntos, eles cultivam mais de 350 espécies com cerca de três 
mil variedades. Sendo assim, o mercado de flores é uma importante engrenagem na economia 
brasileira, responsável por 199.100 empregos diretos, dos quais 78.700 (39,53%) relativos à 
produção, 8.400 (4,22%) à distribuição, 105.500 (53%) no varejo e 6.500 (3,25%) em outras 
funções, em maior parte como apoio. 
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Principais dados do Setor - a nível de produção 

• Cerca de 8.250 produtores 
• Área cultivada : cerca 15.000 há  
• Tamanho médio da propriedade: 1.8 há 
• Espécies produzidas : + de 350 
• Número de variedades: + de 3.000  

 
A Grama Legalizada 

• 25.000 há; 
• 240 produtores em SP; 
• 70 produtores em PR; 
• 700 produtores inscritos no Renasem;  
• Faturamento RS 500 milhões/ ano (nível produtor). 

 
Faturamento e Crescimento (nível de consumidor) 
ANO            R$  FATURAMENTO       Crescimento  

• 2012                     4.8  bi                            16   %        
• 2013                     5,2  bi                            12   % 
• 2014                     5,7  bi                            10,4 % 
• 2015                     6,2  bi                             8,0 %  
• 2016          6,7 bi         8,0% 
• 2017          7,3 bi         9,0%  

 
Para 2018 mantemos a expectativa de crescimento de 7 a 9%. 
Consumo per capta de R$ 35,00. 
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Principais linhas de atuação do IBRAFLOR: 

 
1) Informação – Dados do Setor; 

2) Certificação e Capacitação;  

3) Marketing Institucional; 

4) Legislação; 

5) Representatividade do Setor; 

6) Política Econômica. 

 

1) O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de flores? Quando ele 

entrou na atividade de forma competitiva? 

Resposta: Na realidade a produção brasileira reflete bem o estágio de desenvolvimento do 
País, bem como a sua idade e o seu nível populacional. Estamos entre os 15 maiores do 
mundo, mas vamos avançar neste ranking na medida em que o PIB e o consumo per capita 
aumentarem, assim teremos potencial para estarmos entre os 10 maiores. 

 

 

2) Como o mercado tem encarado a crise econômica? Quais são as 

expectativas futuras? 

Resposta: Evidentemente a crise afetou o Setor, mas nada além do que foi previsto há um ano 
atrás quando na 6a edição do Seminário  Anual os representantes do Setor, Seminário 
Coordenado pelo IBRAFLOR, estavam prevendo um crescimento de 8%, é o que está sendo 
alcançado na média. Importante salientar que em algumas regiões não se alcançou este 
crescimento, isso devido a problemas climáticas, como excesso de chuva no Sul do País. 
 
O que se percebe também é que o comportamento do consumidor mudou. Classe A continua 
sua vida como sempre foi, a crise não chegou ou chega bem de levinho para este grupo de 
privilegiados. Classe B é mais cautelosa na sua compra, gasta  um  pouco menos ou não  
repite  a compra toda semana. A Classe C compra menos vezes e compra vasos menores. A 
Classe D está sentindo forte a crise e só compra em datas especiais. 
 
O  nosso setor é um setor vibrante e olha o futuro com confiança. Sabemos que os próximos 
dois anos a economia vai estar abaixo do necessário, e, neste sentido os produtores tomaram 
e estão tomando medidas visando a redução de custos, bem como não expandir a sua 
produção. A minha palavra de ordem para o momento seria: INOVAR! 
 
 
 
 
 



 

Ibraflor 
INSTITUTO BRASILEIRO DE FLORICULTURA 

 
 

_________________________________________________________________________________ 
Oficial: Av. Rota dos Imigrantes, 605 – Centro – Holambra SP/ CEP 13825-000 

Campinas SP – Fone: (19) 3307-7734/ Cel.: 99102-6014 - E-mail: ibraflor@ibraflor.com 

 

4 

4) Quais países são os principais produtores de flores – a frente do Brasil? 
Resposta: 

 

 

5) Quais as principais espécies de flores cultivadas no país? 
Resposta: Quando se trata de flores cortadas são: rosas, crisântemos, alstroemerias, 

lírios, Lisianthus  

No caso de plantas em vasos : Orquídeas (Phalenopsis é de longe o maior), Kalanchoe, 

Crisantemos e Anthurium. 

6) Qual o Estado que mais cultiva flores? E qual mais emprega a mão de obra 
familiar? 

Resposta: São Paulo é de longe o Estado onde se produz mais flores e plantas (em vasos) 

como também é o maior consumidor. Como explicado anteriormente, por consequência é o 

Estado onde se emprega mais mão de obra familiar. 

7) Qual a flor mais consumida? 
Resposta: Se a Rosa é a mais produzida, evidentemente é a mais consumida também. 

Mas, nos últimos anos a alstroeméria tem crescido fortemente e agora parece ter 

encontrado seu patamar de equilíbrio. 

8) Quantos hectares são ocupados com flores no país? Qual a flor que mais 
ocupa área? 

Resposta: A Flor mais Produzida é a Rosa. 

Mercado de Ornamentais 
Área Total (ha) Estufas (ha) Sombrite (ha) Ar Livre (ha) 

13.770 1.200 270 12.300 
Flores de Corte (ha) Plantas em Vasos e 

Mudas (ha) 
Plantas para Jardins/ Arbustos e 
Árvores (ha) 

790 810 12.170 

 
Mercado de Gramas (*3): 
(*3) estes números são referência da Associação Nacional de Grama de Legal. 

A área com produção de grama legalizada (dados fornecidos pela Associação Nacional de 
Grama Legal) é estimado em 25.000 há, sendo SP e PR os principais Estados produtores, com 
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um faturamento estimado de 500 milhões de reais, este é o faturamento da produção agrícola de 
grama cultivada. Exclui o comercio de grama batatais que é praticamente todo irregular e de 
extrativismo.  

- Número de Produtores: Existem em torno de 700 inscritos no Renasem como produtores 
de grama em todo país (240 em SP e 70 no PR);  

- Quantos tipos/ espécies: Esmeralda corresponde a 80% da área de grama cultivada, 
seguida pela São Carlos. Depois temos gramas Bermudas, Coreana, Santo Agostinho e outras. 

 

9) Com relação a importação e exportação, qual a situação do país? 
Resposta: Com o enfraquecimento do real a importação de mudas,  bulbos  e sementes ou 

seja , material básico para a produção ficou muito caro. Isso tem um impacto muito grande 

nos custos para os produtores. Mesmo com um cambio valorizado a exportação continua 

em níveis muito baixos no que diz respeito ao produto final. Para produtores de mudas e 

bulbos (amaryllis por ex.) é uma ajuda importante. 

 

O Brasil está apenas exportando mudas e bulbos, o envio de flores cortadas para o 

exterior parou a uns 6 anos atrás devido os altos custos, o cambio desfavorável e, 

principalmente devido um mercado interno aquecido. 

 

10) Alguma consideração a mais que ache importante? 
Resposta: O  nosso setor é um setor vibrante e olha o futuro com confiança. Sabemos que 

os próximos dois anos a economia vai estar abaixo do necessário, e, neste sentido os 

produtores tomaram e estão tomando medidas visando a redução de custos, bem como 

não expandir a sua produção.  

 

11)  Que dificuldades podemos destacar (qualidade de estradas para 
transporte, altos custos...)? 

Resposta: Neste momento a maior preocupação é com a falta de chuva, as altas 

temperatura neste inverno o que aumenta em muito a oferta de flores cortadas exatamente 

no momento em que o mercado está fraco!  

 

12) Como o incremento de tecnologias vem driblando questões como o clima 
e que tecnologias são essas? 

Resposta: No caso de produção de vasos em estufas a diferença pode ser enorme, porém 

exige investimentos grandes. Desde que o produtor tenha uma produção de um porte 

razoável, além de trabalhar com produtos de boa aceitação (e portanto bom preço) vale 

muito investir em novas tecnologias e automatização. 


