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O MERCADO DE FLORES NO BRASIL 

Floricultura é definida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas – SEBRAE (2016) como “o conjunto de atividades produtivas 

e comerciais relacionadas ao mercado de espécies vegetais cultivadas com 

finalidades ornamentais”. Essas diversas plantas famosas por alegrar o 

ambiente, aproximando as pessoas da natureza, tanto no trabalho como em 

suas casas começou a ser tratada de maneira comercial a partir da década de 

1950. 

Desde então, muito mudou na economia brasileira e nos costumes dos 

brasileiros. Houve períodos de Ditadura, recessões e mais recentemente a 

consolidação do país como uma das maiores potências comerciais do planeta. E 

este último fator foi decisivo para o recente crescimento expoente da produção 

de flores no território nacional. 

Colocando em números, de 2008 até 2011 a oferta de flores no mercado 

aumentou 10% ao ano e movimentou, em 2013, um total de 5,22 bilhões de 

reais, sendo 8,3% maior que o ano anterior. No gráfico a seguir, é possível 

analisar o crescimento do faturamento do segmento. 

 

Legenda: Faturamento do setor Floricultura de 2012 a 2015. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Além do que pode ser observado no gráfico, a meta para o ano de 2016 

foi concretizada já no primeiro semestre, com um crescimento de 8% quando 

comparado com o ano de 2015. Isso foi consequência do bom volume de 

vendas em feriados como o Dia das Mães, que apesar da crise não afastou o 

consumidor de presenteá-las, independente da classe social a qual pertencem. 

Um dos grandes responsáveis pelo sucesso da floricultura no Brasil é a 

associação dos produtores em Cooperativas. Por meio delas, há maior 

integração entre as fazendas, melhores condições de negociação de preços e 

aproximação do produtor ao consumidor. O exemplo mais conhecido no país 

são as duas Cooperativas instaladas na cidade de Holambra, Veiling e 

Cooperflora que, juntas correspondem por 40% do comércio de flores e plantas 

ornamentais no país.  
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