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Caros Sócios, profissionais do setor e amigos,
O mercado de flores de corte, plantas com flores e plantas “verdes” continua aquecido, proporcionando uma
excelente formação de preço, o que permite para todos os elos envolvidos obter as margens necessárias. Em
parte, porque os custos não param de subir e as perdas do ano passado e início deste ainda não foram
recuperadas. O mercado de plantas para jardim oscila de “muito bom” para “apenas razoável”, sendo que,
praticamente, não se vendem as plantas grandes. O setor de gramas também está bem aquecido segundo a
Associação Nacional de Grama Legal que justifica este aumento devido o comportamento do consumidor ter
alterado durante a pandemia, passando mais tempo em casa e cuidando do seu jardim!
Continuamos com uma visão positiva para os próximos meses e, possivelmente, para o restante do ano
também. Acreditamos que, em agosto, já teremos uma visão melhor.
Referente ao comércio, alguns municípios (de diversos Estados) voltaram a enrijecer as regras da quarentena,
estipulando um LOCKDOWN TOTAL por, no mínimo, 15 dias. Quando se trata deste tipo de restrição, onde
nem os considerados essências podem abrir, não temos muito o que fazer. Nos resta batalhar para conseguir a
permissão para que as floriculturas, gardens e afins possam trabalhar via DELIVERY, frisando que
compreendemos a situação de calamidade que cada município vivencia nos dias de hoje e que estamos
seguindo rigorosamente o Protocolo de Funcionamento para o Setor de Floriculturas e Afins. Temos
obtido sucesso e, por enquanto, nenhum retorno negativo. A nossa documentação, com todo o respaldo legal
de funcionamento, está disponível em nosso site (https://www.ibraflor.com.br/covide-19).
E, é com imensa satisfação, que informamos que o nosso pedido para a alteração da portaria 116/ 2020, para a
inclusão nominal de flores e plantas ornamentais, FOI ACEITO pelo MAPA (Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento). O documento está disponível em nosso site, no link citado acima.
A Portaria tem por finalidade esclarecer e melhorar o entendimento da essencialidade do nosso setor. Esta
alteração pode acabar com as restrições que ainda temos, pois, embora a grande maioria dos decretos traga
estes setores (Agronegócio e Hortifrutigranjeiro – dos quais fazemos parte) como essenciais, algumas
fiscalizações não têm considerado flores e plantas nestas nomenclaturas. Agora, esta falta de entendimento
não caberá mais.
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já
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disponível
no
link
https://drive.google.com/drive/folders/18lKO_OX3GFJxVI1DUR8SaJSomuITgV4Z?usp=sharing. Você pode
inserir sua logomarca, seguindo o manual de aplicação. Além de “toda a forma de amor”, que é o mote da
nossa campanha, trabalhamos também a questão da regionalidade para atender diferentes nichos do mercado
que muitas vezes não tem acesso a um material publicitário.
Na AGO, realizada dia 26/05/2021, foi aprovado o Balanço de 2020 e tratamos da organização e planejamento
do Seminário 2021, que será realizado no dia 26/08/2021. O tema, provavelmente, será Sustentabilidade na
cadeia de Flores e Plantas. Em breve, vamos trazer mais informações. Estamos preparando também um
evento para a elaboração do nosso Planejamento Estratégico, que tem como datas provisórias os dias 20 e
21 de outubro, com 20/ 25 das lideranças do setor.
Finalizo, satisfeito com este momento positivo, bem como com as perspectivas, mas consciente de que os
desafios continuam grandes e exigem ainda de TODOS NÓS muito trabalho, dedicação e antecipação.
Grande abraço,

Kees Schoenmaker – Presidente
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