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Caros sócios, profissionais do setor e amigos,
O mercado de plantas ornamentais para jardins ou interiores está indo muito bem. Tanto, que há produtores reduzindo as
vendas para não ficar sem estoque. Isso vale para a grama. Quanto às plantas com flores, para o interior, o mercado está
aquecido, com boa formação de preços e, felizmente, podemos dizer o mesmo para as flores de corte. Mas, é preciso
considerar nas análises e comparações, o expressivo aumento nos custos de produção. Há informações de que, enquanto
a procura continuar como está, os preços podem até subir ainda mais.
Geadas ocorreram em vários lugares na madrugada de quinta-feira, dia 1/07, como em Andradas (MG), onde a
temperatura chegou a -5 graus. Na Cooperativa Veiling a temperatura mínima atingiu -1 grau. Ainda não temos
informações sobre eventuais perdas.
De qualquer maneira, as baixas temperaturas estão fazendo com que a oferta, principalmente de flores cortadas, fique
reduzida, o que deve provocar um aumento nos preços. Por outro lado, assim que as temperaturas subirem a oferta
aumentará consideravelmente, impactando os preços.
As perspectivas futuras continuam positivas. Um extremo aumento da temperatura política pode esfriar o mercado. No
entanto, fora isso, parece que não temos muito o que temer.
Estaremos finalizando a programação do nosso Seminário (Sustentabilidade na Cadeia de Flores e Plantas) nos próximos
dias. As inscrições estão abertas, lembrando que os nossos associados são isentos do pagamento da taxa. Todas as
informações (inscrição, programação e cotas de patrocínio) estarão disponíveis em nosso site
https://www.ibraflor.com.br/seminarios. Caso prefira, fale diretamente com a Adriana (19) 9 9102-6014. Estamos felizes por
faltar apenas a confirmação de um palestrante. Tudo indica que será um Seminário muito rico e interessante!

No mês de Julho temos duas datas ainda pouco explorada e que merecem uma atenção especial, pois enxergamos
potencial em ambas: 15/07, Dia do Homem, e 26/07, Dia dos Avós. As nossas campanhas de marketing estarão
disponíveis em site https://www.ibraflor.com.br/campanhas. Usem e abusem das campanhas. Vamos potencializar estas
datas!
Outro ponto muito importante é que vamos realizar a atualização do nosso diagnóstico (Dados do Setor), conforme
aprovação em nosso orçamento anual. As informações geradas do PIB e de empregabilidade seguirão a metodologia
própria do CEPEA - Esalq/USP (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), já consolidada, lastreada no IBGE
e amplamente aceita e aplicada ao agronegócio como um todo e a diversas outras cadeias relevantes do setor (soja,
milho, algodão, trigo, arroz, café, cana-de-açúcar, bovinos de corte, leite, suínos e aves). É um grande avanço. As
informações serão atualizadas anualmente. O trabalho deve se iniciar nos próximos dias. Vamos atualizando-os via nosso
informativo!
Finalizo, contente com os resultados obtidos até aqui. Porém, os desafios continuam grandes! Um dos maiores de nossos
desafios é fortalecer a nossa representatividade e, isso, só conseguiremos viabilizar com a efetiva união do setor, ou seja,
todos nós “sob o mesmo guarda-chuva” com o Ibraflor, neste caso, representando a todos! Filie-se, junte-se a nós!
Precisamos MUITO do seu apoio!
Grande Abraço,

Kees Schoenmaker – Presidente
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