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Caros sócios, profissionais do setor e amigos,
A comercialização das flores e plantas dos produtores ocorreu de forma muito positiva e levou a uma boa formação de
preço. Até quarta feira (dia 05/05/2021) a procura era grande e, mesmo no dia seguinte, ocorreram vários carregamentos.
Pelas informações que dispomos, as vendas no varejo serão muito boas.
Importante mencionar que também as flores cortadas estão alcançando preços bastante satisfatórios. A recuperação
das vendas, que se iniciou há algum tempo, deve continuar daqui para a frente. As razões são a redução substancial na
oferta e a ampliação da procura, dividido em duas partes: o aumento do consumo próprio, como buquês prontos e/ ou
feitos na hora ou flores avulsas, prontos para levar, e das pequenas decorações, quase sempre feitas nas residências.
A boa formação de preços de, praticamente, todos os produtos é consequência de uma mudança no comportamento de
consumidor, muito potencializada devido às restrições aos deslocamentos e às reuniões/ encontros devido à Covid-19.
Essa tendência foi apontada claramente no Seminário do Ibraflor, em agosto do ano passado, pelo prof. dr. Antonio Hélio
Junqueira e, de lá para cá, ficou cada vez mais evidente. Esta mudança de comportamento dos consumidores fará com
que, depois do Dia das Mães, as vendas continuem positivas.
É importante levar em conta que “as árvores não crescem até o céu”, que a economia ainda está patinando, que os nossos
custos aumentaram muito e que, portanto, devemos ter muita cautela em aumentar as produções.
Todo o comércio está liberado, em âmbito nacional e, em alguns municípios (como na cidade de Campinas SP, por
exemplo), já começam a liberar a realização de pequenos eventos, com todos os protocolos de segurança, a partir do dia 8
de maio. Acreditamos que o mesmo deva acontecer com os demais municípios, pois as taxas de infecção pelo coronavírus
vem baixando, mesmo que lentamente. Dessa forma, é superimportante que todos os protocolos de segurança sejam
rigorosamente aplicados, tanto no trabalho quanto na vida pessoal.

