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    Por Kees Schoenmaker        01/ 2021. 
    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 2500 espécies com cerca de 17.500 variedades. Sendo assim, o mercado de flores é 
uma importante engrenagem na economia brasileira, responsável por 209.000 empregos diretos, dos 
quais 81.000 (38,76%) relativos à produção, 9.000 (4,31%) à distribuição, 112.000 (53,59%) no varejo e 
7.000 (3,00%) em outras funções, em maior parte como apoio. O setor também contabiliza cerca de 
800.000 empregos indiretos! 

 
 
Setor Ornamental 
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Faturamento por Seguimento 

            
 
 
Forma de Organização dos Produtores 
 

  
 
 
 
Perdas nas Vendas 
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Números de Empregos Gerados no Setor 

          
 
  
 
 
 Área % por Seguimento de Produção 
 

      
 
 

Faturamento e Crescimento (nível de consumidor) 
 

 
 
Para 2021 a expectativa de crescimento (no geral) de 2 a 5%. Estimativa reduzida devido a 

pandemia (Covid-19). Hoje (2021) o consumo per capta é de R$ 45,79. 
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Mercado de Grama (fonte: Associações representativas do Setor) 

 
• Aproximadamente 60.000 há; 
• 35% produtores concentram-se no Estado de São Paulo; 
• 15% produtores concentram-se no Estado do Paraná; 
• 980 produtores inscritos no Renasem (Registro Nacional de Sementes e Mudas); 
• Faturamento R$ 850 milhões/ ano (nível produtor). 
 

- Quantos tipos/ espécies: Esmeralda corresponde a 90% da área de grama cultivada, 

seguida pela São Carlos. Depois temos gramas Bermudas, Coreana, Santo Agostinho e 

outras. 

 

 

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

atividade de forma competitiva? 

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

 

 
 

3) Quais as principais espécies de flores cultivadas no país? 

 

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. 

 

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

 

5) Qual a flor mais consumida? 

 

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. 

 

6) Quantos hectares são ocupados com flores no país?  

 

Mercado de Ornamentais 
 

Área Total (ha) Estufas (ha) Sombrite (ha) Ar Livre (ha) 

15.600 1.342 530 13.738 

Flores de Corte (ha) Plantas em Vasos e 
Mudas (ha) 

Plantas para Jardins/ Arbustos e 
Árvores (ha) 

840 890 13.870 

 
7) Com relação a importação e exportação, qual a situação do país? 

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 10 anos atrás devido os altos custos, o cambio desfavorável e, principalmente devido um 
mercado interno aquecido. 

 
  

 


