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Caros sócios, profissionais do setor e amigos
Conforme o nosso cenário mais otimista as vendas e preços evoluíram muito bem e portanto o Dia das Mães
será muito positivo. Tivemos informações de que algumas redes que atuam no Brasil demoraram para definir
as suas compras e, agora, estão tendo dificuldades para encontrar produtos.
A falta de chuva e a baixa umidade são uma preocupação grande para os produtores, pois tudo indica que
teremos problemas mais adiante. Neste momento, entretanto, o clima é positivo, com temperaturas
relativamente baixas, fazendo com que este e outros fatores assegurem uma excelente qualidade das flores e
plantas para o Dia das Mães.
No ano passado, apenas duas semanas antes do Dia das Mães conseguimos obter o direito de abrir as
floriculturas, gardens centers e supermercados nesta data, que é a mais importante para o nosso setor. Este
ano, todos os setores tiveram o tempo e a segurança necessários para se prepararem muitíssimo bem. Com
certeza, colheremos os frutos disso!
Não tivemos nenhum atendimento relativo à restrição de comércio nesta última semana. Há cerca de 15 dias os
decretos vêm sendo publicados contemplando uma maior flexibilização para o comércio de flores. O que ainda
permanece em alguns municípios, são horários limitados para o funcionamento, o que, de certa forma, não
atrapalha as vendas. Esta é uma regra imposta que os lojistas aceitam com mais facilidade.
O nosso pedido para a alteração da portaria 116/2020 já está sendo analisado pela comissão jurídica do MAPA
- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Continuamos “cobrando” para que esta alteração seja
feita antes do Dia das Mães para a maior segurança de todos nós.
Recentemente, fomos convidados para participar do Boletim da CONAB - Companhia Nacional de
Abastecimento – (vinculada ao MAPA), específico do setor HORTIGRANJEIRO. A Conab tem
importância estratégica por oferecer ao Governo Federal informações técnicas para embasar a sua tomada de
decisão quanto à elaboração de políticas voltadas à agricultura. Estarmos presentes em um informativo de
suma importância nos deixará, como setor de Flores e Plantas Ornamentais, mais evidentes perante a todas as
tomadas de decisões, o que poderá nos trazer vários benefícios.
O Ibraflor foi convidado a integrar o movimento Unidos pela Vacina (@unidospelavacina). O nosso Diretor de
Projetos, Milton Hummel, e Eu, Kees Schoenmaker, participamos da última reunião deste movimento. Chamou
a atenção à quantidade e a qualidade dos empresários (as) engajados (as), bem como a energia positiva e a
disposição de colaborar, inclusive financeiramente. Não raras vezes se trata de valores muito altos. Aumentou
a minha confiança no futuro do Brasil!

A campanha para o Dia das Mães já está disponível em nosso site https://www.ibraflor.com.br/campanhas. A
partir de agora, todas as nossas campanhas publicitárias serão disponibilizadas de forma integral. Elas contam
com um manual de aplicação que dever ser rigorosamente seguido. Pedimos para que sejam usadas as
hashtags
#SomosIbraflor
#FloresePlantasEssenciaisParaaVida.
Lembramos
que
as
postagens
com hashtags na legenda têm maior alcance e contribuem para aumentar a quantidade de likes, com
resultados 18% melhores, no geral.
Finalizo, contente com o aumento das vendas, bem como com a boa formação de preços que, em parte, se
deve à “calmaria” das restrições em nossos comércios. Continuaremos atentos aos acontecimentos e às novas
publicações atualizadas dos decretos. A luta continua! Juntos, somos mais fortes!
Associe-se (https://www.ibraflor.com.br/associe-se).
Um grande abraço,

Kees Schoenmaker – Presidente
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