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Sem dúvida nenhuma o ponto alto deste ano do Ibraflor foi o Seminário realizado pela primeira vez 

em agosto. O nosso papel na Câmara Setorial em Brasília tem sido muito ativo e fundamental na 
abordagem dos problemas que afligem nosso Setor. Podemos dizer que este ano tivemos um gostinho de 
“avançamos” no sentido de termos percebido apoio por parte do pessoal do MAPA no que diz respeito aos 
nossos principais pleitos. A seriedade do trabalho dos representantes de Setor é reconhecida pelos 
competentes técnicos do Ministério e de outros órgãos. Veja melhor na matéria do nosso Diretor Técnico, 
Manoel Oliveira, que é também o Presidente da Câmara Setorial Federal de Flores e Plantas Ornamentais 
do Brasil na pág. 06. 

 
De um modo geral para os nossos produtores, atacadistas, floristas e decoradores, o ano tem sido 

melhor que os últimos dois, três anos, mas há diferenças grandes entre tipos de produtos e regiões (veja 
análise da Diretoria na página 4). A melhora não é regular no ano todo, têm ainda altos e baixos mais 
acentuados do que numa época com a economia aquecida. Entretanto, o bom é que ocorreu uma melhora 
sensível e isso se transforma numa confiança maior para os próximos anos. Esta confiança maior se 
traduz na ampliação da produção que constatamos estar em andamento em vários lugares.  

 
Nunca é demais lembrar que a continuidade da melhora da economia, do PIB nacional, depende 

muitíssimo de quem vai ser eleito para Presidente do Brasil em 2018. Se vencer um candidato situado nas 
extremas, seja esquerda ou direita, a cautela vai tomar conta dos empresários. Se um dos candidatos do 
chamado centrão ganhar, ai sim a melhora vai ser continuada. Em parte dependerá de cada um de nós 
também sobre quem vai liderar este nosso País! 
 

Acredito que para todos este ano de 2017 passou muito rápido! Mas porque será que temos este 
sentimento? Será que é pelo uso das mídias sociais, no sentido de estarmos conectado o tempo todo e 
sendo assim fica mais fácil para gente se perder no tempo? Será que porque tudo praticamente é 
instantâneo e muitas das tarefas dá para fazer em tempos muitíssimo menores que antes? Assim 
podemos fazer muito mais indagações, mas acredito que cabe pelo menos mais uma: estamos usando 
bem o pouco tempo do qual a gente dispõem, ou seja, usamos realmente o tempo para o que de fato é 
importante? Você já fez esta análise? 
 

 
Kees Schoenmaker - Presidente 

 

 

Este é o último Boletim de 2017, e conseguimos preparar 
um para cada mês do ano. Temos recebido elogios e 
contribuições de como melhorar ainda mais este principal veículo 
de comunicação do Ibraflor. Por outro lado, não sabemos 
exatamente quantas pessoas leem de fato o Boletim e muito 
menos quais tipos de artigos despertam mais interesse. São 
pontos a serem melhorados no próximo ano e com o nosso novo 
site vamos conseguir medir tudo isso! 

 

 



 
 

                                            Continuação 

 

 

               Para mim, se tento lembrar o que de fato me marcou positivamente, o que contribuiu para eu me 
tornar uma pessoa melhor e mais feliz, sempre se trata de pessoas e, em segundo lugar vem à natureza. 
 

Quero agradecer a incansável Adriana pela enorme dedicação demonstrada novamente este ano 
(veja um breve relato na página 3 sobre as ações deste ano) e também os meus colegas da Diretoria e do 
Conselho pelo tempo investido no interesse coletivo do nosso Setor, sem serem remunerados para isso, 
custeando não poucas vezes, suas próprias despesas de viagens. Para mim pessoalmente tem sido muito 
gratificante estes contatos com meus colegas com os quais aprendo muito! 
 

Quero agradecer de forma especial o apoio e a confiança em nós depositados pelas Cooperativas 
Veiling e Cooperflora, e as diversas Associações, Empresas e Atacadistas que compõe hoje este nosso 
quadro associativo de 478 membros! Também não posso deixar de agradecer a RBB que vem oferecendo 
desde sempre os estandes para participarmos das feiras Hortitec e Enflor Garden Fair, e a Equipe do 
Espaço Cultural Terra Viva por, na maioria das vezes, ceder espaço para as nossas reuniões! Quero 
agradecer também nossos Patrocinadores e Apoiadores do Seminário, agradecemos a confiança 
depositada em nosso trabalho, a grande maioria já colabora com o Seminário desde sua 1ª Edição, e isso é 
muito gratificante! Enfim agradeço a todos pela confiança depositada em uma Instituição, pois nada se faz 
sem apoio, sem recursos e sem crédito. São 23 anos trabalhando em benefício do setor!  

Para todos, votos de um Natal muito Feliz e que 2018 possa ser um ano que a gente se lembre 
ainda por muito e muito tempo, seja cada um individualmente ou coletivamente! Espero que todos possam 
dizer daqui a um ano, estou bem mais feliz que um ano atrás! 
 

Um abraço fraterno,  Kees Schoenmaker - Presidente 
 
 
 

 

     

 

 

  



  

Prezados Associados, 

E fechamos nossa 81ª  Edição, a última deste ano! E o que temos para esta edição? Temos matéria 
do Professor Moacir sobre o Trabalho e seu valor, matéria do nosso Colunista Jaime Motos Ramos sobre a 
evolução das Feiras do Setor nos últimos 25 anos, matéria do Augusto Aki sobre o mercado aqui da região 
Holambra e Campinas, matéria sobre as Exportações e Importações de Flores e Plantas com gráficos de 
origens e destinos e categorias, matéria do nosso Diretor Técnico Manoel Oliveira sobre os trabalhos da 
Câmara Setorial Federal, matéria sobre a AIPH e seu objetivo, pequenas informações, o radar dos nossos 
Associados, eventos nacionais e internacionais, e muito mais! Vale a leitura! 

E como foi o nosso ano? Como foi 2017 para o Ibraflor?  

Tivemos resultados bastante positivos com o trabalho da Câmara Setorial Federal (vide matéria na  
pág. 06), tivemos algumas novas adesões durante as feiras Hortitec e Enflor onde nossa participação tem 
sido mais atuante nos últimos 4 anos, como disse nosso Presidente (no editorial acima) com certeza nosso 
ponto mais forte foi o Seminário Ibraflor realizado em agosto, onde contamos com a participação de 102 
pessoas do setor, o conteúdo apresentado pelos palestrantes estava ótimo e tudo muito bem alinhado, o 
relatório completo se encontra em nosso site.  

Foram 4 Reuniões Executivas e mais nossa Assembleia Geral Ordinária que foi realizada em maio 
nas dependências do Jardim Botânico em Nova Odessa/ SP (lugar lindo e magnífico – vale a visita – fica a 
dica), nosso balanço contábil foi aprovado por unanimidade e esta disponível para consulta, tivemos 
também 10 reuniões administrativas onde faço sempre um breve relato das ações em andamento. Nossa 
agenda para 2018 já se encontra disponível em nosso site! O Ibraflor fecha o ano com seu novo site 
moderno, atual, dinâmico e conectado com as nossas mídias sociais (www.ibraflor.com), fanpage e 
instagram (@ibraflor), teremos então para o ano de 2018 estas três novas ferramentas de divulgação e 
comunicação com o setor e principalmente com Você, nosso associado! 

Vamos falar um pouco de mercado interno? As Cooperativas de Holambra/ SP registram um 
crescimento de 12 a 15% e no geral/ nível nacional chegaremos a 8% conforme estimativa lançada desde o 
início do ano. Percebo muito otimismo para 2018, pois a crise 2014/ 2017, que é fruto de uma combinação 
de choques de oferta e demanda resultado de erros de política econômica, já inverteu a curva! O caminho 
ainda é longo, mas a saída da recessão já começou. 

Aproveito a oportunidade para fazer também meus agradecimentos! São 21 anos de casa, 21 anos 
de muito trabalho, muita luta, muitas histórias, algumas frustrações e muitas conquistas! Agradeço a 
confiança em meu trabalho! Agradeço aos Diretores e Associados! Que venha 2018 com muita saúde, 
sucesso, amor, flores e plantas pra todos nós! 

 

 
 

                                            INFORMAÇÕES 

 

  

 

 

   

AGENDA DE REUNIÕES EXECUTIVAS 2018 

14 de Março - Reunião Executiva às 14h em Holambra/ SP - Espaço Cultural Terra Viva 

23 de Maio – Assembleia Geral Ordinária às 14h – Local: a definir 
08 de Agosto – 7 ª Edição do Seminário IBRAFLOR em Holambra/ SP - Espaço Cultural Terra Viva 

09 de Agosto - Reunião Executiva às 08h30 em Holambra/ SP - Espaço Cultural Terra Viva 

28 de Novembro - Reunião Executiva às 14h em Holambra/ SP - Espaço Cultural Terra Viva 

 

AGENDA DE REUNIÕES DA CÂMARA – 2018 - 21/03 – 25/07 – 21/11  
As Reuniões se iniciam sempre às 14h. no Auditório Menor, Sobreloja do Ed. Sede do MAPA, Brasília/DF). 

http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas 
 
 

 



 
 

                                            INFORMAÇÕES 

 

 

 Nossa próxima edição será publicada ate a segunda semana de Janeiro/ 2018 e devo trazer a pré- 
programação da 7ª  edição do nosso próximo Seminário que esta marcado para 08/08/2018! Estaremos em 
recesso do dia 23/12/2017 ate o dia 05/01/2018. Encaminho abaixo as peças e endereços do nosso site, 
instagram e fanpage! Acesse, siga o Ibraflor! 

Boa Leitura! Espero que apreciem! 

Grande Abraço e até o próximo ano, 

Adriana Rosa 
Coordenadora Executiva do IBRAFLOR 
 

                            Instagram @ibraflor 

            
 

Fanpage @ibraflorinstituto 

  

 

 

  



http://faagroh.edu.br/ - (19) 3837-8500 - E-mail: comunicacao@faj.br 

 

 

Kees Schoenmaker (Presidente do 
IBRAFLOR) – “Referente ao Grupo TerraViva 
estamos com uma margem de crescimento de 
16%. As flores de corte estão indo bem. Cada flor 
tem seu ciclo, sua demanda, tem flor que vai bem 
por um tempo e depois reduz, mas isso é normal e 
o importante é saber trabalhar o fluxo de cada uma 
delas. Para 2018 estamos ampliando a 
participação de “plantas verdes” no leque dos 
produtos”. 

Rene Afonso Manhke (Diretor da Região Sul – IBRAFLOR) – "Os primeiros meses foram difíceis com 
índices relativamente baixos, mas depois fomos acertando e o mercado foi retomando, acredito que os 
clientes deixaram os estoques no limite e depois aos poucos foram retomando, voltando ao normal, 
fazendo as compras com as frequências semanais, os feriados atrapalharam demais! Apostamos em um 
fechamento positivo ou na pior das hipóteses ficar empatado com 2016”. 
 
 
William José de Wit (Tesoureiro do IBRAFLOR) – "Crescimento acumulado de 25% até outubro 2017 e o 
segredo foi a adequação de produtos com o volume de mercado: oferta e demanda, foi um trabalho longo e 
árduo, mas com resultados positivos aparecendo depois de anos fracos para nossa empresa”. 

 
 

 

 

 
                                                DIRETORIA – Breve Análise do Mercado 11/2017 

                                                

  

http://faagroh.edu.br/
mailto:comunicacao@faj.br


 

                                                            Câmara Setorial Federal 

 

 
Neste ano de tantos movimentos políticos, muitos desafios, muitas conquistas e muito para ser 

realizado. Como foi o ano 2017? 
 

Na nossa Câmara Setorial Federal tivemos muita turbulência. Em menos de um ano 3 
Coordenadores da Secretaria das Câmaras e 5 secretários, a ruptura dos trabalhos foram uma 
constante, o que interferiu muito nos retornos e resultados esperados. 

 
Um aspecto interessante foi que como Setor, somos bem vistos pela nossa articulação e 

organização, e ficou muito claro a necessidade ainda maior da representatividade que temos através do 
Ibraflor. Precisamos, no entanto, melhorar e muito nossa organização de assuntos de interesse da 
nossa Cadeia Produtiva, precisamos ser mais objetivos e direcionarmos os pontos a entidades que de 
fato teremos retorno. 

 
Uma grande conquista foi à avaliação positiva do MAPA, (Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento), de nossa solicitação dos registros de defensivos para Flores e Plantas Ornamentais, a 
cerca de 3 anos entramos com a solicitação de mudança na forma de fazer os registros, naquele 
momento sugerimos que os registros fossem efetuados por alvo e não mais por espécie visto que temos 
mais de 2.500 espécies em produção, muitas reuniões com técnicos do MAPA, reuniões no IBAMA 
(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária), além de participação nos eventos de minor crops, reuniões com 
diretores do MAPA, e até com os Ministros da Agricultura, Kátia Abreu e Blairo Maggi. É com grande 
satisfação de comunico que na última reunião, 12 de dezembro, no CTA (Comitê Técnico de 
Assessoramento para Agrotóxicos), foi aprovado o agrupamento “flores e plantas ornamentais” e por 
alvo, o documento irá para consulta pública, onde poderemos nos manifestar e sugerir alguns pontos e 
em seguida irá para a publicação no Diário Oficial da União. 

 
Este ano tivemos uma grande interação com a CNA (Confederação Nacional da Agricultura) 

estive com o Presidente João Martins que manifestou a importância do nosso Setor dentro da CNA e em 
2018 teremos a oportunidade de interagirmos como entidade representativa através da nossa Comissão, 
Câmara e com a presença efetiva do Ibraflor e todas as Associações e Cooperativas que nos 
representam, nossa primeira e última reunião do ano da Câmara serão realizadas na CNA. Que 2018 
seja mais um ano que possamos exercitar nossa capacidade como setor de buscar conquistas 
importantes. 

 
Que todos tenhamos um 2018 repleto de grandes realizações! 

 
Manoel Oliveira 
Presidente da Câmara Setorial Federal de Flores e Plantas Ornamentais – MAPA 
Diretor Técnico – IBRAFLOR 
Vice-Presidente da Comissão Nacional de Hortaliças e Flores da CNA 

         

 

  



 
 

                                            Se Atualize...  

 

 

INFORMAÇÕES CURTAS – Por Kees Schoenmaker 
 

 

  

 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 O Veiling Flora  Holland reduziu as taxas para vendas diretas , ou seja, dos sócios que cuidam das 
suas vendas sem envolvimento da Cooperativa. Em contra partida subiram um pouco as taxas para 
vender via KLOK. O critério adotado é “quem provoca custos, carrega os custos”; 

 Na Holanda se vende uma média de 2,3 milhões de Phalaenopsis por semana. Se ultrapassar esta 
quantidade os preços são pressionados e é isso que está acontecendo neste momento. A tendência é 
que isso vai se manter no ano de 2018; 

 “Blockchain” é uma ferramenta que permite (entre outras coisas) organizar a logística e os 
pagamentos correspondentes de forma descentralizada, permitindo que as duas pontas negociem 
diretamente sem intermediários. Na Europa estão sendo feitos testes para descobrir suas 
possibilidades para transporte de flores  e plantas; 

 Especialistas alertaram num seminário recente que o uso de ferramentas digitais só faz sentido se o 
objetivo é entender melhor o cliente/ consumidor. O produto em si não é o mais importante e sim o 
cliente. Nada muito novo, mas não deixa de ser muito real; 

 Quando se pensa sobre o Irã do que vem na mente? Pois é (...), mas sabiam que tem uma produção 
grande de flores e plantas neste País?  Área total de 6.567 há, sendo 2.391 há coberta com estufas! 
Em 2015/ 16 foram produzidas 2,33 bilhões de hastes de flores e em 2016/ 17 3,31 bilhões de hastes. 
Um crescimento expressivo de 41%; 

 80 organizações empenhadas em proteger a natureza nos diversos países da Europa se  uniram para 
exigir do Parlamento Europeu que bane por completo o uso de neonicotinoides (são uma classe de 
inseticidas derivados da nicotina e são devastadores para as abelhas) para salvar as abelhas. Tudo 
indica que vão conseguir; 

 A bactéria Xilella está aparecendo cada vez mais na Europa e no mundo conforme especialistas. Os 
países mais afetados são Itália, Espanha e Alemanha. Esta bactéria quando constatada em plantas 
causa pavor nos produtores e autoridades. Será que a gente consegue se manter livre desta terrível 
doença?  É muito importante que os produtores se conscientizam do que pode provocar e como 
detectar; 

 Nas décadas anteriores, a África emergiu como líder na produção de flores cortadas e plantas jovens. 
Na África Oriental, o Quênia e a Etiópia, em particular, desenvolveram significativamente. Inicialmente, 
esse sucesso foi devido a temperaturas favoráveis e salários baixos (mão de obra barata). Mas, 
atualmente a África se desenvolveu no mercado de flores, o governo esta bem otimista e se orgulha do 
sucesso desempenhado pelas empresas e também ressalta a logística que, sem dúvida, fortalecerá 
sua posição de mercado nos próximos anos. 
 

 
 
 

 

 

 

 

  



 
 

                                 Dados do Setor – O Mercado Internacional 
 

 
 
 
 
O mercado mundial de flores e plantas ornamentais, considerando-se toda a produção e o consumo dos 

países, é avaliado em mais de US$ 70 bilhões anuais. Desse total, a parcela representada pelo fluxo de comércio 
entre produtores e consumidores vem experimentando, ainda que com oscilações periódicas entre exportações e 
importações, uma expansão continuada com as importações e uma brusca redução das exportações.   

 
De um modo geral, o comércio mundial da floricultura é dominado, já há muitos anos pela Holanda (55% 

do total das vendas), seguida pela Colômbia, na segunda posição do ranking, com 10,3% das exportações 
globais da floricultura. Outros países importantes são, pela ordem de importância relativa, a Itália, Dinamarca, 
Bélgica, Alemanha, Quênia, Estados Unidos da América, Canadá, França, Espanha, Israel, Costa Rica, Equador, 
Zimbabwe, num total que abrange entre 80 e 100 países exportadores. 

 
Trazemos aqui uma breve análise do fluxo de exportações e importações, o Ibraflor recebe muitos 

questionamentos sobre estes saldos da balança comercial, sendo assim resolvemos trazer para nossos leitores a 
realidade atual em planilhas e gráficos. Importante ressaltar que o balanço de 2017 ainda não esta fechado, pois 
os dados apresentados (no sistema do MDIC – ALICE) se referem de 01/ 2017 a 11/ 2017, mas isso já nos trás 
uma boa análise e acreditamos que o valor de dezembro, com base nas análises dos anos anteriores, registre 
por volta de um percentual de 6 a 8% somado no valor aqui já estimado em nossos cálculos, ou seja, o valor real 
das exportações para 2017 pode fechar entre US$ 10,0 e US$ 10,3, registrando uma queda expressiva de 22% 
em relação ao ano de 2016. 

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

parou a uns 6 anos atrás devido os altos custos, o cambio desfavorável e, principalmente devido um mercado 
interno aquecido. Com o enfraquecimento do real a importação de mudas, bulbos e sementes, ou seja, material 
básico para a produção ficou caro e com isso as importações também reduziram.  

 
 

 
       Fonte: MDIC (ALICE) – Ministério da Indústria e Comércio Exterior 
       Tabulação: Ibraflor – 2017 com dados de 01/ 2017 a 11/ 2017 
 

 

 

 

  



 
 

                                       Dados do Setor – O Mercado Internacional  
 

 

 

 

 
Fonte: MDIC (ALICE) – Ministério da Indústria e Comércio Exterior 
Tabulação: Ibraflor 

 

 

   

 

 

62,3 

11,2 

11,4 

8,2 
6,9 

Exportação por UF em 
2017 

SP 

RS 

CE 

MG 

PA,SC e MT 

60% 20% 

15% 
5% 

Destinos das Exportações 
2017 

Holanda 

EUA  

Itália 

Outros 

 

 

45,70% 

45,20% 

1,50% 7,60% 

Exportação por categoria em 2017 

Mudas de Plantas 
Ornamentais 

Bulbos, Tubérculos, 
Rizomas e Similares 

Flores Frescas 

Outros 

Mais informações: http://www.hemerocallis.com.br/ 

 

 

 

  



 
                                                         O Setor na Mídia 

                                                                      www.facebook.com/sindifloressp 
   

ULTRA VIOLETA: essa será a cor do ano de 2018, segundo 
a empresa internacional de tendências em cores! 

Ultra Violet! Essa é a cor eleita para o ano de 2018 pela 
Pantone.  

O tom de numeração 18-3838 vem para tomar o lugar do 
Greenery (15-0343), que representou 2017. A Pantone 
descreve o Ultra Violet como um lilás dramaticamente 
provocativo e, ao mesmo tempo, atencioso. A cor de 2018 
está associada a adjetivos como originalidade, 
engenhosidade e pensamento visionário. 

Ainda segundo o comunicado no site oficial da empresa, 
roxos enigmáticos também são, há muito tempo, um símbolo 
da contracultura, sendo utilizados por músicos como Prince, 
David Bowie e Jimi Hendrix, representando, assim, uma cor 
ligada à cultura pop ocidental e a expressão de 
individualidade. 

 

 

 

 

O CASAMENTO REAL: ainda está longe - só vai acontecer 
em maio de 2018 - mas as estratégias da rainha da 
Inglaterra em aproximar o povo das bodas entre o príncipe 
Harry e a atriz americana Meghan Markle já está clara. 

A cobertura do matrimônio é massiva, detalhada e 
minuciosa, trazendo aqueles que a acompanham para muito 
próximo da família real britânica. Tudo isso é parte do 
objetivo midiático palaciano na representação da realeza, 
buscando tornar “íntimo” o povo britânico dos monarcas – 
construção imaginária muito bem-feita, segundo 
especialistas. 

 

 

 
 

40 MIL ROSAS DECORAM O SHOPPING IGUATEMI (São 
Paulo, SP) NESTE NATAL. 

O americano Jeff Leatham, que também assina a decoração 
do JK Iguatemi, cuida do paisagismo do Iguatemi São Paulo. 
No total, são 17 árvores naturais e 20 pinheiros iluminados 
com 35 mil microlâmpadas neste Natal. 

Outra atração é a família de renas enfeitadas com mais de 
40 mil rosas vermelhas. Há também atividades infantis como 
visita do Papai Noel, trem que passeia por um cenário de 

Natal, oficinas de cartinhas, biscoitos, cupcakes e 
enfeites. 

Vale a visita! 

 
 

 

 

 

  



 
                                                            Espaço da Gestão 

 

 

 
 

      “UM BRINDE AO TRABALHO” 
 
  Durante todo este ano, os nossos assuntos giraram em torno da gestão e do trabalho. É incontestável 

que a relação capital/ trabalho vem mudando muito nos últimos tempos. Devido ao final de Ano e à 

comemoração das festas específicas desta época muitas empresas, aqui no Brasil, aproveitam a oportunidade 
para conceder férias aos seus funcionários. Algumas dessas empresas paralisam as suas atividades neste 
período. Do ponto de vista da empresa, dependendo da sua área de atuação e do produto e serviço oferecido, 
este é um momento muito interessante para esta paralisação. Em alguns casos, a procura pelos produtos e 
serviços dessas empresas diminui drasticamente nesta época. 
 
  Já para os funcionários este é um momento importante para estar mais próximo da família e para aliviar 
as tensões provocadas por um ano todo de trabalho, principalmente em função do contexto das exigências 
cada vez maiores que o mercado impõe para as empresas, e, em consequência para seus profissionais. 
 
  A parada para o descanso, tem se tornado cada vez mais importante na vida do profissional moderno, 
independente da função que exerce. Aliviar o estresse é fator essencial para que o trabalhador possa manter 
seu nível de atividade e de produtividade em níveis elevados, e essa época é muito propícia para isso. 
Especificamente em nosso País, este é um período de festas, de compras e dedicado ao convívio familiar.  
 
  As empresas organizam suas festas de confraternização em muitos casos para comemorar suas 
conquistas e também para, de alguma forma, agradecer a participação de todos ao longo do ano. Muitos de 
nós, portanto, estarão em férias num merecido descanso.  
 
  Estive refletindo sobre isso e me dei conta de um fato real - apesar de todo esse clima de festa, as 
“coisas” não param. Os aviões continuam a sobrevoar as cidades, a polícia estará nas ruas, à comida estará 
sendo servida nas mesas dos restaurantes e as flores estarão belas para serem presenteadas aos nossos 
entes queridos. 
 
  Isso só é possível caro leitor, porque muitos profissionais estarão trabalhando durante esse período, 
inclusive alguns na passagem do Natal e do Ano Novo. São policiais, garçons, pilotos de aeronave, vigias, 
floristas, enfim profissionais de diversas áreas que estarão realizando seu trabalho da mesma forma que 
sempre o fizeram, alguns inclusive poderão ser mais exigidos, mas independente da data e da hora eles 
estarão lá – a postos. 
 
  Estes trabalhadores todos não estarão, como muitos de nós, no convívio da família, brindando a 
chegada de mais um ano, porém estarão realizando seu trabalho para que suas empresas e organizações 
possam continuar produzindo e entregando seus produtos e serviços ao mercado e principalmente para que 
nós possamos celebrar e aproveitar esse período. 
 
  O trabalho desses profissionais, nesta época, passa quase despercebido. É para esses profissionais 
que dedico este último espaço do Ano, uma homenagem para os trabalhadores anônimos, que fazem o Natal e 
o nosso final de ano cada vez melhor. 
 
  A todos vocês trabalhadores e profissionais dedicados, um final de ano de muita paz e muita saúde, 
com Deus em seus corações. 
 
  Um brinde ao trabalho! 
 
  Um excelente 2018 a todos que fazem o IBRAFLOR. 
   

Prof. Moacir Martins Junior - Consultor organizacional. Especialista em gestão e formação de Lideranças. 
Autor do livro Labor e Divagações. Diretor da NGS – Gestão em Agronegócio. 
moa@ngsbrasil.com.br - http://www.prof-moacir.com.br 
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O XADREZ DO MERCADO DE FLORES PARA 2018 

Essa semana, passando pela Holambra, vi que foram retomadas as obras da Ceaflor. A ideia do 

local é ser um centro de atacado e deve atrair muitos permissionários do Mercado de Flores da Ceasa 

Campinas SP. A inauguração, segundo rumores, é para o final de 2018. 

Qual impacto isso pode ter na cadeia de flores? 

Em primeiro lugar deve afetar o CEASA CAMPINAS. Com a inauguração do novo centro de vendas, 

o trevo de Holambra se tornará o maior polo de flores do Brasil, e isso deve levar o Ceasa Campinas a se 

tornar um grande varejo. Provavelmente será o maior Garden Center do Brasil. Mas para conseguir isso vai 

ter que melhorar sua infraestrutura de atendimento. 

A COOPERFLORA deve ter um espaço dentro da Ceaflor, assim estará mais integrada com o 

acesso a varejistas e isso vai pressionar o Veiling. 

O GRANFLORA, que já tem enfrentado grandes desafios para se desenvolver, segundo rumores, 

deve ficar ainda mais pressionado. 

O CENTRO DE NEGOCIOS DO PRODUTOR (CNP) precisará repensar seu marketing, pois para 

fidelizar clientes terá que ter mais do que produto. 

Os pequenos Gardens da região, principalmente da entrada que leva ate a Holambra podem ter 

um momento muito ruim... Tudo isso acontece num cenário onde o numero de lojas, na minha percepção, 

diminui a razão de 10% ao ano. 

Como fechar essa conta? 

 CEAFLOR – deve apostar em mix e maior conveniência para o cliente profissional 

 GRANFLORA – deve apostar em preço 

 CNP – deve tentar fidelizar os clientes, criando algum tipo de “custo de troca” 

 CEASA CAMPINAS – Deve adaptar sua infraestrutura e horários para se transformar em um 

Garden Center mais adequado ao consumidor final 

 PEQUENAS FLORICULTURAS DA REGIAO DE CAMPINAS, SUL DE MINAS, RIBEIRAO PRETO 

– devem se beneficiar pela maior disputa de marketing entre esses centros. Acredito que deve surgir 

algum modelo de REDE BANDEIRADA (tipo a rede de supermercados “DIA”) que unirá interesses 

dos pequenos e que se associarão a um desses centros 

 ATACADISTAS – com a queda do número de lojas, aumentará o investimento em lojas próprias 

regionais, com atendimento a consumidores e a decoradores autônomos. 

Agora é esperar para ver...  

 

Augusto Aki – Consultor de modelo de negócios 

www.negocioscomflores.com.br 

 

 

 

 
                                                                       AUGUSTO AKI – Negócios com Flores 

 

 

 

  



 
                                                             Inovação e Tecnologia – Caminhão Transparente 

 

 

 
Samsung desenvolve projeto para melhorar a segurança rodoviária 

 
A Samsung desenvolveu um projeto onde a parte traseira da área de carga de caminhões poderá ter 

quatro telas, estas mostram imagens ao vivo filmadas com uma câmera frontal, dando a ilusão de 
transparência e aumentando a segurança rodoviária deixando claro para o motorista que atrás se é seguro 
ou não ultrapassar em devido momento. 

 
No projeto "caminhão de segurança", a Samsung confia em um conceito apresentado em 2009 pela 

casa de design russa Art Lebedev sob o nome de Transparentius. A Samsung testou o sistema em seus 
caminhões na Argentina, um país onde muitas mortes na estrada são devido a ultrapassagens perigosas 
nas estradas de duas pistas. 

 
O sistema de caminhão de segurança poderá ser introduzido em grande escala e ainda esta em 

análise, os custos para as telas são relativamente altos.Nos EUA, esses sistemas para caminhões já são 
esperados no mercado no próximo ano para os veículos novos. 
 
Veja mais: https://tweakers.net/nieuws/103838/samsung-maakt-truck-doorzichtig-om-verkeersveiligheid-te-verbeteren.html 

 
 

 
 
 

 

Atacado de Flores, Plantas e Acessórios 
Fone: (19) 3902-9080 
Email: contato@granflora.com.br 
De segunda à sexta das 07:00 às 17:00  
e sábados das 08:00 às 12:00 horas. 
 
 

  



 
                                        A evolução das Feiras do setor  

                                        Por Jaime Ramos Motos e Xavier Duran Bertran 

 

 

“A evolução e tendências dos eventos e exposições do setor 
ornamental nos últimos 25 anos” 

 

Posso dizer que tenho o privilégio de estar desenvolvendo a minha carreira profissional no setor de 
flores e plantas ornamentais desde o ano 1990, inicialmente na Holambra e em todo o Brasil e nos últimos 
15 anos na Espanha e Portugal, interagindo também como o setor em diversos países da Europa. Neste 
período, tive a oportunidade de visitar, participar como expositor e ser membro da comissão organizadora 
de diversos eventos do setor. 

 
Quando procuro na memória as sensações que tive na minha primeira viagem profissional a Itália e 

Holanda, há 26 anos, lembro de que quando fiz as primeiras visitas a empresas na Holanda, tinha a 
sensação de haver subido em uma nave espacial e ter aterrissado em outro planeta! O nível de tecnologia 
inacessível para os horticultores de outras partes do mundo, como automatização, iluminação de 
assimilação para fotossíntese, estufas de vidro com controle de clima, entre outros. Mas o que realmente 
me impressionou foi à visita aos Veiling’s e os espetaculares sistemas de venda através dos Leilões de 
flores e plantas. Espécies ornamentais de todo o mundo chegando à Holanda e sendo distribuídas no 
mesmo dia a toda a Europa. Ou seja, o paraíso da diversidade de espécies e da eficiência logística. 

 
Em todos estes ano visitamos e participamos de eventos e feiras do setor ornamental desde o 

Equador (Agriflor), Estados Unidos (Pack Trials), Espanha (Iberflora), Portugal (Lusoflora), Holanda (NTV, 
IFTS e Flower Trials), Alemanha (IPM), França (Salon du Végétal) e principalmente no Brasil (Hortitec, 
Enflor e Garden Fair), onde tive o privilégio de ser um dos membros da comissão organizadora. Podemos 
dividir estes eventos em Feiras ou exposições e os “Trails”, como as portas abertas e campos 
experimentais. 

 
Inicialmente, os grandes eventos do setor, a nível mundial, eram o International Flower Trade Show 

e a NTV International Horticulture Trade Fair que se realizavam no RAI em Amsterdam. Neste local 
estavam todas as principais empresas do setor ornamental do mundo, desde os próprios Veiling’s, 
empresas de tecnologia e automatização, fabricantes de estufas, sistemas de irrigação, aquecimentos, 
embalagens, os principais obtentores de genética, empresas de transporte, exportadores, atacadistas, 
universidades, associações de produtores, entre outros, ou seja, um verdadeiro paraíso e uma visita 
obrigatória para todos os profissionais do setor. 

 
Lembro perfeitamente da primeira viagem que organizamos a Holanda, para visitar as exposições 

no RAI, com os produtores do Veiling Holambra. Voltamos com uma enorme quantidade de informações, 
ideias e principalmente com uma mala cheia de catálogos. O difícil era organizar as ideias, priorizar e 
decidir como implementá-las na nossa realidade no Brasil. 

 
Nos últimos anos o grande evento do setor da Horticultura Ornamental, a nível mundial, passou a ser a 

IPM em Essen, que se realiza ao final do mês de janeiro, onde estão representados os principais “players” 
do setor em todo o mundo, desde as empresas de genética, de tecnologia, embalagens, vasos, insumos, 
estufas, etc. Durante todos estes anos visitando os eventos do setor, pudemos observar grandes 
mudanças, como a “migração” do principal evento do setor da Holanda para a Alemanha, a entrada 
massiva das empresas chinesas no setor, principalmente na fabricação e distribuição de embalagens e 
vasos, além da grande implantação de empresas produtoras de flores de corte e de plantas jovens e 
material vegetal na África, principalmente no Quênia, Tanzânia e Uganda. Outras tendências e 
oportunidades que pudemos identificar durante as visitas nos principais eventos do setor nos últimos 25 
anos são: 

 

 Concentração da base genética em grandes grupos como, por exemplo, a Dummen Orange que 
possui uma das maiores diversidades genéticas ornamentais e pertence a um fundo de 
investimentos. Antigamente esta atividade estava na mão de empresas de origem familiar.  
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 Fusões e aquisições - como exemplo podemos citar a compra da empresa Syngenta pelo gigante 
chinês ChemChina. Toda a genética hortícola e ornamental, além das patentes de produtos 
químicos muda de continente! 

 A rentabilidade com os Royalties e a possibilidade de poder controlar o setor ornamental em 
todo o mundo, passa a ser um dos principais objetivos das empresas do setor. 

 Surgimento de sistemas de certificação ambiental e dos processos de produção como PPQS, 
MPS, EurepGap, ISO 14.001, entre outros. No norte de Europa, muitas redes de supermercados já 
exigem dos seus principais fornecedores uma certificação específica. 

 Automatização, mecanização e robótica já é uma realidade nas principais empresas produtoras 
do setor. Antigamente o que só se via na Holanda, já está instalado em empresas de toda a 
Europa, Estados Unidos, Ásia e inclusive no Brasil. Todos os processos repetitivos e que 
dependem de precisão, passarão a ser realizados por máquinas e equipamentos. 

 Setor produtivo, mais próximo do consumidor. Tendências da moda já influenciam diretamente 
os planejamentos de cores e espécies no setor produtivo. Menor influência do setor atacadista que 
perde protagonismo. 

 Produção ecologicamente sustentável: Uso de energia solar, biomassa como combustível nos 
sistemas de aquecimento, uso racional de água na irrigação, produção integrada, utilização de 
insetos e microrganismos benéficos no controle de pragas e doenças, reciclagem de substratos e 
embalagens, entre outros. Em um futuro próximo, os consumidores exigirão flores e plantas livres 
de resíduos de defensivos. 

 Prioridade aos produtos locais e frescos. Uma tendência que já estava consolidada no setor 
hortícola também se instala no setor ornamental. A identificação da origem passa a ser 
fundamental. 

 Jardins verticais e dinâmicos nos grandes centros urbanos. Desenvolvimento de novos 
produtos para pequenos espaços (terraços e balcões). O paisagismo passará a ser uma ferramenta 
de educação ambiental das próximas gerações. 

 

   
Figuras 1 e 2 – Feira IPM em Essen na Alemanha. 

     
                Figura 3 – Flower Trails na Holanda                                              Figura 4 – Iberflora em Valencia 
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Atualmente na Holanda se realiza, no mês de novembro, a International Floriculture Trade Fair (IFTF). 
Sobre esta feira e também sobre a evolução dos eventos na Holanda, contaremos com a colaboração de um dos 
profissionais que melhor conhece o setor ornamental em toda a península Ibérica, Sr. Xavier Duran Bertran da 
empresa AFEC de Barcelona, com quem tive o prazer de desenvolver uma parte da minha carreira profissional 
na empresa Floragen AIE. Xavier Duran faz uma análise muito interessante sobre o IFTF e nos dá a sua opinião 
sobre as novas tendências do setor ornamental. 

 
International Floriculture Trade Fair (IFTF) – 2017 - Holanda, por Xavier Duran Bertran Consultor 
Executivo em Estratégias de Mercado da Empresa AFEC – Barcelona. 
 

Visitar nos últimos anos a exposições na Europa, relacionados com o mundo da horticultura é uma tarefa que 
leva a algumas sensações de certa “tristeza e frustração”. 

 Em primeiro lugar, nos tempos que correm o próprio conceito de “Feira” não deixa de ter um certo aroma 
de antiquado. As novas tecnologias e as novas mentalidades do século XXI assim o comprovam. 

 As crises na Europa dos últimos 10 anos, colaboraram para agravar esta situação. 

 A capacidade de estar informados quase “a tempo real” fazem que este tipo de evento precise adequar-se 
as novas necessidades dos profissionais que trabalhamos com amor neste setor. 

 
Por que interessa aos profissionais do setor dedicar tempo e dinheiro e principalmente querer visitar 

este tipo de feiras? 

 Ainda que estejamos atualizados normalmente ao dia a dia, nos interessa conhecer em primeira mão as 
novidades os novos aspectos que podem surgir no nosso setor. 

 Normalmente se apresentam novidades, surgem novos “players” e novos formatos e apresentações que 
nos servem de fonte de inspiração. 

 A concentração de pessoas com afinidades profissionais semelhantes pode gerar uma rica troca de 
experiências. 
  

Por sorte temos exemplos que honram o nosso setor enquanto feiras, sem dúvida a IPM em Essen e a 
própria International Floriculture Trade Fair (IFTF) são os grandes eventos que caracterizam o conceito de “Fair”, 
sem desmerecer os eventos que se realizam na França, Itália e Espanha. 

 
A Feira Internacional de Floricultura (IFTF) é um evento dedicado a todos os segmentos dos processos 

relacionados com a floricultura, especialmente produtores, propagadores, designers, artistas florais e 
distribuidores internacionais. Unindo a compradores e fornecedores de cada fase do ciclo de produção da 
floricultura, a exposição apresentou plantas e flores naturais, produtos relacionados com flores secas, 
comercialização, logística, etc. 
 

Esta feira chama poderosamente a atenção pela multidão de profissionais e expositores, que consegue 

concentrar durante os dias do evento. Foi um prazer ver o equilíbrio de exposições onde se podiam observar 

plantas ornamentais, decorações relacionadas com o nosso setor, flores de corte e apresentações de empresas 
mais representativas do mundo das plantas jovens/ genética. Realmente é difícil ver tanta variedade e 
possibilidades em tão pouco tempo e espaço. 

 
Sem a grandeza dos espaços e a espetáculo da feira de Essen (com muito mais representação de produtos 

de outros continentes), esta feira consegue uma efetividade invejável, situado e preparado em um entorno muito 

mais simples, definitivamente, “muito mais holandês”. Sem dúvida nenhuma o produto de origem holandesa é 

a estrela principal desta feira, e sem dúvida o visitante principal também é o profissional holandês, 

acompanhados de principalmente de visitantes e produtores alemães, que justificam as características mais 

comentadas: “Potente, Prática e Simples”. 
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O que podemos concluir? 

 

Sabemos que não estamos em momento especialmente inovador quanto à apresentação de novas 

variedades, de nova genética, como acontecia há 7 ou 8 anos, onde cada feira era uma guerra de empresas na 

apresentação de novas variedades. As empresas exploram de forma repetida as últimas novidades, 

evidentemente, com algumas exceções. 

 

Podemos garantir que estamos vivendo um “boom” muito interessante para agregar valor ao produto, dando 

ênfase nas novas apresentações, formas, novas decorações e maneiras de fazer chegar os produtos aos 

consumidores. Também novos usos, agregando muito valor e orientado ao consumidor final. Não estamos 

dizendo que “o produto base” seja menos importante, mas consideramos muito mais importante as melhoras 

que estão sendo oferecidas aos produtos nos canais de distribuição: 

 Bulbos que parecem uma verdadeira joia.  

 Plantas culinárias que você mesmo pode produzir e cultivar. 

 Flores de plantas aromáticas que parecem dignas, de uma loja especializada em artigos de cosméticos. 

 Quadros de plantas para decorar a casa da maneira que mais nos agrade. 

 Flores de um nível de qualidade excepcional, dignas das melhores decorações dos melhores hotéis do 

mundo.  

 Regeneração e novas ideias referentes aos Phalaenopsis, que pareciam estar no final da curva de 

evolução dos produtos.  

 Apresentação de diversas formas dos canais de distribuição.  

 A confirmação de que todos os produtos devem estar definidos tanto na cor dos vasos, como na sua 

etiquetagem. 

 
Abaixo estão as Figuras 5, 6,7 e 8 – Imagens da International Floriculture Trade Fair (IFTF) - 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaime Motos Ramos 
Floragen A.I.E – Barcelona 
jaime@floragen.com        
https://www.linkedin.com/in/jaime-motos-ramos-a7048a22/ 
 

 

 

 

  

  

Jaime Motos Ramos 
Floragen A.I.E – Barcelona 
jaime@floragen.com        
https://www.linkedin.com/in/jaime-motos-ramos-a7048a22/ 
 

Xavier Duran Bertran 
AFEC – Barcelona 
xaviduranb@gmail.com 
https://www.afecplant.com/ 
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A AIPH, Associação Internacional dos Produtores 
Hortícolas, é a organização internacional de produtores de 
flores e plantas ornamentais. Seus membros são compostos 
por produtores no mundo todo, o Ibraflor é Associado à 
AIPH há exatamente três anos. Um dos principais objetivos 
da AIPH é estimular o consumo de flores e plantas e utiliza 
em seu planejamento cinco critérios diferentes:  

 
 

 

1. Promover a indústria organizando exposições e congressos em todo o mundo; 
2. Estimular a ecologização dos ambientes urbanos com mais áreas verdes; 
3. Combater gargalos internacionais que obstruem o crescimento do setor; 
4. Compartilhar dados e conhecimentos, isso fortalece o setor e o empreendedor; 
5. Promover boas práticas agrícolas. 
 
Exposições Mundiais e Congressos - São importantes para obter as pessoas familiarizadas com o setor. 
Esses eventos estão sendo realizados em todo o mundo e, muitas vezes, os governos tem a iniciativa de 
organizar o evento em seu País. Estas exposições e congressos oferecem uma oportunidade para que os 
membros da AIPH troquem experiências e estimulem o desenvolvimento do setor. Próxima Exposição vai ser 
realizada em Melborne/ Austrália de 19 a 22 de março/ 2018, próximo Congresso em Pávova/ Itália de 17 a 21 
de setembro/ 2018. 
 
Cidades Verdes - As cidades ecológicas podem ser um modelo de negócios para as exposições mundiais. 
Uma cidade mais verde pode ajuda a combater o aquecimento global. Nas áreas urbanas, as temperaturas 
médias são mais altas que as zonas rurais, porque as cidades não possuem uma abundância de áreas verdes 
e superfícies permeáveis, já foi considerado que a diferença para uma zona rural chega a ser de 4 graus 
inferior. A AIPH está organizando conferências e compartilhamento conhecimento e estudos sobre cidades 
verdes. Esta questão está ganhando popularidade porque o setor pode criar soluções reais para um problema 
sério. Além do fato que um ambiente verde combate o crime, também é bom para a nossa saúde e amplia a 
coerência social nas sociedades urbanas. Cidades Verdes podem alavancar grandes projetos futuros.  
 
Crescimento do Setor - Existem certas questões que podem impedir que o setor continue mundialmente 
crescendo. Tomemos, por exemplo, aspectos de saúde vegetal, regulamentos fitossanitários e direitos dos 
criadores. A AIPH tem como objetivo criar uma relação nivelada de todo setor a nível mundial. Por meio de 
pesquisas e dados concretos fornecendo assim munição às organizações nacionais para a realização de seus 
trabalhos e objetivos.  
 
Compartilhando conhecimento - Compartilhar conhecimento é importante para a AIPH, visionários do futuro 
da produção mundial, comércio e comercialização de plantas ornamentais. Quais países ganharão relevância? 
Quais países serão menos relevantes? Em reuniões formais e informais, a AIPH compartilha seus 
conhecimentos sobre este e outros problemas com as organizações de seus membros. Membros afiliados 
como Philips Lighting e MPS ajudam a AIPH adquirir conhecimento que pode compartilhar. 
 
Promover boas práticas agrícolas - Para mostrar os melhores empresários entre os produtores de plantas 
ornamentais, a AIPH, juntamente com o parceiro fundador FCI, desenvolveu o Prêmio do Cultivador 
Internacional do Ano que será entregue na próxima edição da IPM em Essen (Alemanha) em 23 de janeiro de 
2018. Existem três categorias: flores cortadas, plantas e árvores, e duas novas categorias para empresas 
sustentáveis e pequenas empresas. Empresas que ganham este prêmio tornaram-se bons embaixadores para 
o setor. 
 
 
Para mais informações: www.aiph.org. 
 

 
                                                                                Sobre a AIPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

                                           RADAR – O que os nossos Associados estão fazendo? 

 

 

 

 

Nós somos apaixonados por dezembro!  
Pelo Natal... 
Vamos celebrar! 

 

Programa Hoje em Dia, com Flores Veiling Holambra e 
decoração de Danielle Alves dos Santos – Designer de 
Interiores @danirosachic 
 

 
 
Buquê de noiva para casamento na praia! 

 

 
Festas são ótimas oportunidades de encher o lugar com 
flores! Agora que o verão está chegando, busque inspiração 
nas festas com tema de praia e preencha toda a decoração 
com flores tropicais, incluindo folhas escuras e largas, que 
ficam lindas em qualquer aplicação! 
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                                                                                 EVENTOS 2018 - CALENDÁRIO PRELIMINAR                                                                                                                                           

 

 
 

 
 

 

 
Agende! Reserve esta data!  

03/07/2018 (Terça-feira) 
5º Encontro Estadual do Setor da 
Floricultura do Rio Grande do Sul 

 

 
 

 

 

 
Em Março/ 2018 – aguarde mais informações! 
 

 
 
 

 

      
Fone: (51) 3268-4880 - Rua Doutor Mário Totta, 963, bairro Tristeza - Porto Alegre/RS. 

winge@floriculturawinge.com.br / www.floriculturawinge.com.br 

 

     

 

 

 

 

  



 

 

 
 
 
 

 
Flórida - EUA 
17 a 19 de Janeiro 
TPIE 
Tropical Plant International Expo 
 
A Expo Internacional de Plantas Tropicais 
(TPIE) no Forte Lauderdale/ Broward 
County Convention Center (Florida, EUA) 
apresenta tendências recentes em 
folhagem, florais e tropicais. A feira é 
considerada mais do que uma área de 
exibição, são quase cinco hectares de 
plantas vivas criando um Jardim interior 
virtual de expositores de exibição. Com 
cerca de 400 expositores a TPIE oferece 
aos compradores por atacado a maior 
variedade para folhagem e plantas 
tropicais no país.  
 
Para mais informações, acesse: 
www.tpie.org 
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Angers - França 
18 a 21 de Junho 
Salon du Végétal 
Salão de Horticultura Ornamental 
www.salonduvegetal.com/pro/en/ 

 
 

 

 

 

 
Chicago - EUA 
25 a 27 de Junho 
Floriculture Expo 
www.floriexpo.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pádova - Itália 
Setembro 
FLORMART 
Salone Internazionale Del 
Florovivaismo e Giardinaggio  
www.flormart.it/ 
 

 
Tókyo - Japão 
10 a 12 de Outubro  
IFEX 
Internacional Flower Expo Tokyo 
http://www.ifex.jp/en/ 

 

 
more information: https://www.eiseverywhere.com/ereg/index.php?eventid=243106& 

 

 

 

 
Valência - Espanha 
Outubro 
IBERFLORA 
Feria de Horticultura, Jardinería y 
Forestal  
http://iberflora.feriavalencia.com/ 
 

 
 

 
Amsterdam - Holanda 
Novembro 
HortiFair 
International Flower Trade Show 
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DIRETORIA EXECUTIVA 

 
Presidente: Kees Schoenmaker (SP) 

Vice Presidente: Walter Luis Winge (RS) 
Secretário: William Barsanulfo Gomide (MG) 

Tesoureiro: William José de Wit (SP) 
Diretoria Técnica: Manoel Oliveira (MG) 

Diretoria de Comunicação e Marketing: Renato Opitz (SP) 
Diretoria de Mercado: Roger Scholten (SP); 

Diretoria de Legislação: Sílvia Sartorelli (SP); 
Diretoria Região Sul: Rene Afonso Mahnke (SC); 

Diretoria Região Sudeste: Newton Erbolato Jr. (SP); 
Diretoria Região Norte e Nordeste: Thomaz Reeves (CE); 

Diretoria Região Centro Oeste: Paulo Yoshida (DF). 
 

COORDENADORA EXECUTIVA: Adriana Rosa (Campinas/ SP) 
 

Informativo IBRAFLOR - Publicação IBRAFLOR 
Projeto Gráfico: GT Marketing IBRAFLOR 
Diagramação e Editoração: Adriana Rosa  

 
                    O Informativo IBRAFLOR é uma publicação digital do Instituto Brasileiro de Floricultura, que 
tem como objetivo divulgar informações sobre o mercado de flores para os nossos Associados e demais 
interessados. Este veículo de comunicação possui periodicidade mensal, com visualização gratuita e circulação 
livre na WEB. As opiniões aqui expressas não refletem necessariamente a Visão do IBRAFLOR. 
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