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“Todas as flores do futuro estão nas sementes de hoje” 
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RESUMO 

 

 

O mercado mundial de flores e plantas ornamentais vem crescendo significativamente 

e com o Brasil não é diferente. O consumo de flores e plantas ornamentais no Brasil 

vem aumentando nos últimos anos e consequentemente aumenta o número de 

estados produtores de flores e plantas ornamentais, inclusive de flores e folhagens 

tropicais. Os principais Estados produtores de flores tropicais são Pernambuco e 

Ceará, o Distrito Federal também tem essa produção de flores tropicais, contudo numa 

quantidade menor. O principal distribuidor de flores e plantas ornamentais do Brasil é 

a Veiling Holambra, no Estado de São Paulo, comercializando para todas as regiões 

brasileiras. As flores tropicais de corte têm como principais características o exotismo, 

a beleza, as cores fortes e um pós - colheita durador. O Distrito Federal é o principal 

estado consumidor de flores e plantas ornamentais do país e por esta razão os 

objetivos desta monografia são quantificar as floriculturas e floristas que vendem e 

utilizam flores e folhas tropicais na região do Plano Piloto, identificar os principais 

gargalos da comercialização e consumo na região do Distrito Federal, na visão dos 

floristas e das floriculturas e sugerir possíveis adequações para melhorias na 

comercialização e no consumo destes produtos. Esta pesquisa tem caráter 

quantitativo (percentual) e qualitativo, com natureza exploratória e documental para 

analisar os dados adquiridos via questionários estruturados online aplicados aos 

floristas/decoradores, às floriculturas e às floriculturas/floristas (Ambos) no Plano 

Piloto - DF. Peercebeu-se que alguns gargalos ainda persistem no mercado de flores 

no DF, dentre eles a preferência do consumidor pelas flores temperadas e a falta de 

conhecimento das espécies das flores e folhas tropicais. 

 

 

Palavras-chave: Mercado nacional e internacional, Flores e folhagens tropicais, 

comercialização, Gargalos mercadológicos no Distrito Federal. 
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1 INTRODUÇÃO 

  
 

 No Brasil o setor de produção de flores cresce de forma significativa, tanto para 

o mercado interno como para o externo, tornando-se um setor importante para o 

agronegócio brasileiro. Segundo Junqueira e Peetz (2014) este ramo cresceu em 

2013, 8,6%, gerando uma renda de R$ 5,22 bilhões para o Brasil. Com esse resultado 

positivo, cresceu também o número de produtores espalhados pelo Brasil aumentando 

desta forma a oferta de flores para o mercado brasileiro e para o exterior.  

Atualmente as regiões que produzem flores no Brasil são o Sul, Nordeste, 

Sudeste, Centro-Oeste e Norte sendo que nestas regiões existem produções de flores 

temperadas, como a rosa, e as tropicais, as helicônias por exemplo, podendo ser de 

corte, envasadas, ornamentais, mudas dentre outras. 

 As flores tropicais têm características diferentes das temperadas, como por 

exemplo, a sua altura, cores, e principalmente a sua durabilidade e exotismo (LOGES 

et al.,2005). Para Pedrosa Filho e Favero (20--?) as flores tropicais, além da beleza e 

das cores, elas têm outras vantagens, como resistência ao transporte e são menos 

perecíveis. Ou seja, são melhores para transportar e distribuir para regiões em longas 

distâncias, inclusive para a exportação, por causa da sua durabilidade pós-colheita. 

 Para Junqueira e Peetz (2014) o comércio brasileiro de flores aquece por causa 

da melhora da população brasileira em questões sociais de ocupação; o aumento na 

distribuição de flores pelo país e redução de preços finais; crescimento e melhorias 

no setor de atacado e aumento da oferta destas mercadorias. Desta forma um dos 

fatores para tal crescimento está na maneira de distribuir e comercializar estes 

produtos. 

Para o Distrito Federal o mercado de flores e plantas ornamentais se torna 

importante por causa do grande consumo destes produtos, e com o produtor rural 

situado na região, acarreta a diminuição de custos de transporte e facilidade no acesso 

às flores. Esse potencial de consumo pelas flores e plantas ornamentais no Distrito 

Federal ocorre porque, segundo Junqueira e Peetz (2005), há uma influência gerada 

pela alta renda per capita na região; o alto nível de formação cultural e informação; 

maior procura de qualidade de vida e bem-estar e a parte visual da cidade, ou seja, a 

arquitetura da cidade utiliza jardins e áreas verdes como ponto forte na paisagem. 

O estado de Pernambuco é um dos principais fornecedores de flores tropicais 

de corte por causa de suas condições climáticas, disponibilidade de terra, água 
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disponível, energia e mão de obra, fez com que o estado entrasse no mercado de 

flores tropicais com preços competitivos proporcionado pelos custos de produção mais 

baixos (LOGES et al., 2005). Desta forma, os produtores locais, situados em regiões 

de Brasília,  encontraram um forte concorrente no mercado de flores tropicais, 

aumentando sua competitividade neste setor do agronegócio. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Floricultura (IBRAFLOR, 2015) a previsão para 

este ano de 2015 é um aumento no setor de flores por volta de 8% no seu faturamento, 

isso de forma geral, contendo todas as flores existentes no mercado. Entretanto o 

consumo de flores tropicais ainda é baixo em relação as rosas por exemplo, pois não 

são as preferidas do consumidor. 

Para Demarchi (2001) as rosas representam em média 70% da demanda 

mundial, sendo ainda as preferidas no mercado de flores e plantas ornamentais. Ou 

seja, os outros 30% está dividido em tropicais, subtropicais e outras espécies, gerando 

pouco impacto no mercado nacional e mundial de flores e plantas ornamentais. 

Mesmo percebendo o crescimento no comércio de flores, ainda são poucas as 

pesquisas que estudam a viabilidade financeira e o mercado das flores temperadas e 

tropicais no Brasil e principalmente no Distrito Federal. 

O Distrito Federal tem várias regiões administrativas sendo que o centro, 

conhecido como Plano Piloto, está dividido em: Asas Sul e Norte, Lagos Sul e Norte, 

Sudoeste, Cruzeiros Novo e Velho, Setor de Indústria e Abastecimento, Central de 

Abastecimentos (CEASA) e Octogonal . Nem todas as floriculturas do Plano Piloto 

vendem flores e folhas de corte e por esta razão será selecionado os que vendem as 

flores tropicais de corte e quem são os floristas. Para melhor compreensão da 

problemática, fez-se a seguinte pergunta: 

Qual(is) o(s) gargalo(s) que impedem o crescimento na relação dos produtores 

de flores e folhagens do Distrito Federal com seus distribuidores e consumidores 

intermediários? 

  

 

1.1 Objetivo Geral 

 

 O objetivo geral deste trabalho é identificar os gargalos no setor de 

comercialização de flores e plantas ornamentais do Distrito Federal. 
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1.2 Objetivos Específicos 

 

 Os objetivos específicos deste trabalho são:  

● Quantificar as floriculturas e floristas que vendem e utilizam flores e folhas 

tropicais na região do Plano Piloto; 

● Identificar os principais gargalos da comercialização e consumo na região do 

Distrito Federal, na visão dos floristas e das floriculturas e; 

● Sugerir possíveis adequações para melhorias na comercialização e no 

consumo destes produtos. 

  

1.3 Justificativa 

 

Apesar de existir no Distrito Federal produtores de flores e folhas tropicais, o 

consumidor final ainda prefere as flores temperadas, tanto para dar de presente como 

para uso de decorações de festas e eventos e para o autoconsumo. Uma das razões 

para o consumidor não comprar tais produtos está na relação dos produtores com os 

distribuidores e consumidores intermediários (floristas), quanto ao não conhecimento 

de quais são as espécies de flores e folhas tropicais existentes e a sua forma de 

utilização em decorações. 

A relação entre os atores da cadeia produtiva de flores e folhas tropicais de 

corte influenciam direta ou indiretamente na sua distribuição, comercialização e seu 

consumo. Se houver algum gargalo em qualquer parte dessa cadeia produtiva, como 

por exemplo a falta de conhecimento de quais são as espécies de flores tropicais, a 

efetividade e competitividade deste setor cai, afetando o escoamento e a sua 

comercialização.  

Segundo Pedrosa Filho e Favero (20--?, p. 16) a competitividade da cadeia 

produtiva no setor do agronegócio está relacionada “[...] a uma eficiente e sinérgica 

organização de todos os elementos da cadeia [...]”, desta forma uma cadeia produtiva 

efetiva e eficiente gera uma maior competitividade no setor de flores e folhagens 

tropicais de corte brasileiro melhorando o escoamento e a sua oferta. 

Para Junqueira e Peetz (2014) por razões de crise econômica e financeira em 

2008 na Europa, o estado de Pernambuco, uma das regiões que mais produz flores 

tropicais, mudou o foco da sua comercialização para o mercado interno aumentando 

assim a oferta de flores.  
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Outro motivo para focar a comercialização para o mercado interno foi por 

Pernambuco não ter alcançado a qualidade exigida pelos países importadores, 

aumenta - se desta forma a oferta do produto no mercado brasileiro (JUNQUEIRA; 

PEETZ, 2014). Ou seja, se torna um dos principais competidores de flores e folhas 

tropicais  para com o Distrito Federal, logo após a Holambra, dificultando o 

escoamento dos produtos brasilienses para a região e para outros estados.    
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Para melhor compreensão desta monografia, o referencial teórico irá indicar 

estudos sobre a classificação das flores e folhas, temperadas e tropicais, e seus 

respectivos mercados e suas formas de  comercialização.   

 

2.1 A Classificação das Flores e Plantas Ornamentais 

 

 As flores e plantas ornamentais, dentre elas, as folhagens, são classificadas na 

floricultura tanto para produção quanto para o mercado e comercialização, em flores 

de vasos, flores de corte, mudas, jardinagem e paisagismo, sendo elas de clima 

temperado e tropicais.  

Para Costa (2007), as flores tropicais são plantas com origens de florestas 

úmidas e de regiões tropicais, sendo as mais indicadas para a produção destas flores, 

entretanto, mesmo com regiões um pouco mais secas, com o uso de tecnologias, 

pode-se produzir flores tropicais, como por exemplo, com sistemas de irrigação e 

estufas. A durabilidade das flores tropicais, no pós colheita pode chegar a mais de 15 

dias, conforme Lamas (2004), como as helicônias, bastão do imperador, dentre outras. 

Já as temperadas são flores que se desenvolvem em regiões temperadas, 

segundo Romano (2006) elas são de climas mais amenas, como a região de Minas 

Gerais e a sua durabilidade no pós colheita é menor, com duração de até 5 dias, como 

as rosas, lírios, crisântemos, copos-de-leite etc. A partir destas informações será 

identificado quais os mercados de flores e plantas ornamentais existentes (externo e 

interno) e suas formas de comercialização. 

   

2.1.1. Mercado Externo e Interno de Flores e Plantas Ornamentais 

 

 O agronegócio de flores e plantas ornamentais cresce cada vez mais no 

cenário nacional e mundial e consequentemente a sua oferta também aumenta. O 

mercado, conforme Hoffmann et al. (1987) está mais referenciado às condições de 

compra e de venda em determinados lugares onde ocorrem operações de trocas de 

produtos e/ou serviços.  

Segundo Anefalos e Guilhoto (2008) o mercado mundial de flores está em 

expansão e destacam-se os países exportadores e produtores como a Holanda, Itália, 

Colômbia, Dinamarca, Costa Rica, Alemanha, dentre outros, indicando que o Brasil 
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tem concorrentes fortes neste cenário mundial de exportação de flores e plantas 

ornamentais. O principal mercado consumidor de flores e plantas ornamentais, de 

acordo com Ramos (2015) é a União Europeia, sendo a Holanda o maior provedor 

nesse mercado.  

De acordo com Vieira, Sampaio e Sampaio (20--?) o mercado de flores e 

plantas ornamentais, principalmente as temperadas, é bastante competitivo. Desta 

forma estes países produtores e exportadores são grandes concorrentes no mercado 

de flores e plantas ornamentais brasileiro, por razões de qualidade e credibilidade no 

mercado mundial. 

Conforme Garcia (2009) a Holanda é o país que mais exporta flores, tendo no 

total 49,7% de flores exportadas, a Colômbia em seguida com 7,4% e Itália com 3,5%, 

dentre outras, no ano 2000. Existem mais países exportadores que importadores 

(GARCIA, 2009), indicando desta forma uma maior competitividade no setor e 

exigindo cada vez mais que os países exportadores invistam em tecnologias de 

produção e distribuição, por exemplo, e qualidade nas flores e plantas ornamentais 

existentes no mercado.  

Conforme o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE, 2015a) os principais estados brasileiros exportadores de flores e plantas 

ornamentais são primeiramente a região de São Paulo detendo cerca de 65 a 68% de 

participação exportadora, seguido dos estados do Ceará (17%), Rio Grande do Sul 

(entre 9 e 10%) e a região de Minas Gerais (4 a 5%), sendo que o Distrito Federal não 

entra nesta categoria de exportadora, estando somente no mercado nacional de 

flores. 

No Brasil o mercado de flores aumenta juntamente ao mercado mundial, no 

qual gera – se uma maior competitividade no setor da floricultura, tanto para exportar 

quanto para abastecer o mercado interno. De acordo com Pedrosa Filho e Favero (20-

-?) o mercado brasileiro se expande e pelo fato do Brasil ter o clima e solos favoráveis 

para a produção de flores e plantas ornamentais, o número de produtores aumenta 

consequentemente, crescendo desta forma a oferta do produto.  

Segundo o Sebrae (2015a) a floricultura brasileira é focada principalmente no 

mercado interno, direcionando a sua produção cerca de 96,5% para o próprio país, 

sendo que esse fenômenos ocorrem por causa do: 
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a) [...] crescimento gradativo de novos pólos estaduais e regionais de 
produção [...]; b) aumento do consumo de flores e folhagens de corte [...] 
principalmente por segmentos populares antes marginalizados deste 
mercado [...]; e c) maior grau de diversificação da pauta do consumo cultural 
de flores e plantas ornamentais. (SEBRAE, 2015a, p. 13). 
 
 

O mercado de flores e plantas ornamentais brasileiro, segundo Santos et al. 

(2013) é marcado pelo aumento da produção e indicação de novas regiões produtivas 

pelo país.  Por causa do crescimento do consumo local de flores e plantas 

ornamentais, ou seja, a demanda, o mercado produtor tem acompanhado tal elevação 

para atender o crescente desejo dos consumidores por estes produtos.  

Para o IBRAFLOR (2015), o mercado brasileiro de flores é um setor importante 

na economia brasileira, sendo responsável por gerar 215.818 de empregos diretos, 

36,37% estão relacionados à produção, 3,9% à distribuição, 55,87% está no varejo e 

3,8% relacionados a outras funções, indicando um potencial setor econômico e social.  

Ainda conforme o IBRAFLOR (2015) desde de 2006 o setor de flores indica um 

crescimento em relação ao volume produzido entre 5 a 8% e de valor entre 4 a 7%, e 

com um crescimento, a nível de consumidor, uma previsão de 8% no ano de 2015, ou 

seja, aumento da demanda por flores e plantas ornamentais. 

A região Sudeste, mais especificamente Holambra - SP, em 2009, produzia 

cerca de 40% de flores no país, conforme Garcia (2009), depois de passados 4 a 5 

anos, a região ainda se tornara o maior produtor, com aumento de 40 para 53,3% da 

produção nacional (JUNQUEIRA; PEETZ, 2014). De acordo com os mesmos autores 

supracitados, vieram outra regiões produtivas como a região Sul com 28,6% da 

produção total, o Nordeste com 11,8%, o Norte com 3,5% e o Centro-Oeste com 2,8%.  

Na região Centro-Oeste, especificamente o Distrito Federal (DF), é o 3° 

(terceiro) consumidor global no Brasil, o 1° (primeiro) consumidor per capita do país e 

a 2° (segunda) cidade com mais eventos, ficando atrás somente de São Paulo, de 

flores, segundo Duval (2011).  

Há, na região do DF, uma área total cultivada com flores e plantas ornamentais, 

423,41 hectares (ha) sendo que 18,68% são de plantas ornamentais para jardins, 

flores e folhagens de corte são de 3,24% para as temperadas e subtropicais, somente 

2,29% são de tropicais e para as flores e folhagens envasadas são de 2,43% 

cultivadas, conforme Junqueira e Peetz (2005). Desta forma o mercado regional 

demanda um aumento de produção e distribuição destes produtos para atender o 

consumidor local e de várias regiões brasileiras. 
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2.1.2. Comercialização de Flores e Plantas Ornamentais no Brasil 

 

 A comercialização é realizada a partir do momento em que se tem a oferta do 

produto, que no caso são as flores e plantas ornamentais, para satisfazer a 

necessidade da demanda do consumidor de uma certa região ou de um país. 

Conforme Hoffmann et al. (1987, p. 148) a comercialização “[...] é o conjunto das 

operações ou funções realizadas no processo de levar os bens e os serviços desde o 

produtor primário até o consumidor final.”.  

 Para realizar esta transação a cadeia de suprimentos ou cadeia produtiva 

auxilia desde a fabricação de insumos até a distribuição do produto ao consumidor 

final. Para melhor compreensão a Figura 1 mostra a cadeia produtiva onde indica os 

atores envolvidos na comercialização de flores e plantas ornamentais nacional e para 

exportação a seguir: 

 
 

Figura 1 - Cadeia Produtiva de Flores e Plantas Ornamentais Brasileira 

 

 

Fonte: Adaptado de Sebrae (2015b)  
 
 

 Segundo Batalha (2010) as atividades agrícolas estão sendo consideradas 

como parte de uma rede extensa de agentes econômicos, ou seja, uma cadeia 

produtiva envolvendo uma relação que vai deste o produtor de insumos até a 

distribuição, armazenagem e comercialização do produto ao consumidor final. 

Já para Pedrosa Filho e Favero (20--?, p. 16) a competitividade está 

relacionada “[...] a uma eficiente e sinérgica organização de todos os elementos da 

cadeia [...]”. Ao se observar a Figura 1 percebe-se a ligação entre os elos da cadeia e 

a ocorrência de quaisquer gargalo afeta direta ou indiretamente o fornecimento 

(oferta) de flores e plantas ornamentais, o seu escoamento e a sua demanda, 

tornando-se assim ineficiente e ineficaz.  
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Para manter a sinergia do sistema produtivo da cadeia de flores e plantas 

ornamentais conforme Perosa, Lopes e Souza (2001, p. 18) está na qualidade e 

aquisição da competitividade relacionada com o “[...] grau integração entre os agentes 

que participam do processo de produção, viabilizando condutas e comportamentos 

que se expressam em compromissos com o produto demandado [...]”. 

O cenário de flores e plantas ornamentais está cada vez mais competitivo e o 

conhecimento sobre a forma de comercializar tais produtos se torna importante para 

o seu melhor escoamento.  

De acordo com Ceratti et al. (2007) estudos sobre os atores desta cadeia são 

necessários, pois os dados podem auxiliar nas identificações das distorções 

existentes em todo o elo da cadeia e desta forma corrigi-los. Ainda os mesmos autores 

relatam que as informações influenciam a relação entre os floristas (varejo), os 

distribuidores e os consumidores finais, dando assim uma visão abrangente dos 

pontos positivos e negativos na comercialização das flores. 

As formas de se comercializar as flores e plantas ornamentais pode ser no 

atacado e no varejo, sendo que no primeiro a comercialização é feita em grande 

quantidade de produtos e geralmente realizadas por cooperativas.  

Conforme o Sebrae (2015a, p. 14) os setores atacadistas “ [...] cumprem a 

função de centralizar e concentrar a produção, favorecendo os processos de 

regularização de oferta e de formação de preços.”. Ainda de acordo com o Sebrae 

(2015a) os atacadistas comercializaram, em percentagem, no ano de 2013, plantas 

para paisagismo e jardinagem cerca de 41,55%; flores e folhas de corte (34,33%) e 

flores e plantas envasadas (24,12%) no mercado nacional. 

  O principal atacadista brasileiro é a Veiling Holambra, situada em São Paulo, 

atua exclusivamente no comércio de flores e plantas ornamentais, tanto no mercado 

nacional quanto no internacional (VEILING HOLAMBRA, 20--?). 

As regiões de destino de produtos da Veiling Holambra é de 71,40% para a 

região Sudeste, 15% para o Sul, 6,3% para o Centro-Oeste e 7,4 % para as regiões 

Norte e Nordeste. Por causa da distância entre algumas regiões e o atacadista, acaba 

por acarretar perdas na qualidade, durabilidade das flores e plantas, gerando o 

encarecimento desses produtos (SEBRAE, 2015a). 

O varejo é uma outra forma de comercialização das flores e plantas 

ornamentais no Brasil, incorporando as floriculturas, supermercados, comércio online, 

dentre outros. 
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Para Junqueira e Peetz (2005) os pontos fracos no escoamento de flores e 

plantas ornamentais, principalmente no Distrito Federal, está na concorrência informal 

alta e no crescimento do número de concorrentes neste mercado, dentre eles os 

supermercados, sendo responsáveis por cerca de 40% do escoamento global no 

varejo e que estão com preços mais competitivos. E por último entra os serviços 

prestados, como floristas e funerárias neste setor comercial. 

 
 

2.2 Flores e Folhas Tropicais de corte: Principais Características para 

Comercialização 

  
 

Segundo Lamas (2004) as melhores regiões para cultivar as flores e folhas 

tropicais estão na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste pois as suas condições 

climáticas são ideais para produzi-las, tendo em vista o baixo risco de ocorrer danos 

gerados por baixas temperaturas, sendo perfeitas para a comercialização interna 

quanto externa.  

De acordo com o mesmo autor supracitado, estas regiões, menos o Sudeste, 

tem potencial produtivo de flores tropicais além de questões climáticas de baixo risco, 

como baixas temperaturas, mas também por fortes presenças de água, e solos com 

profundidade e matérias orgânicas boas para o seu cultivo. 

No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Floricultura (IBRAFLOR, 2015), 

existem em média 8.248 produtores de flores, produzindo acima de 350 espécies no 

qual o número de variedade chega a mais de 3.000, dentre estes cultivares estão as 

flores e folhas tropicais sendo que as melhores regiões para a sua produção estão 

centradas no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste.  

Toda espécie de flor tem suas características podendo envolver o seu tamanho, 

cor, peso, durabilidade entre outras. Segundo Lamas (2004) as flores tropicais são 

caracterizadas conforme sua cor, forma das hastes e seu tamanho, como por exemplo 

as helicônias, onde suas hastes podem chegar a 12 metros (m) de altura, de acordo 

com a espécie. O autor ainda relata que as helicônias ao serem usadas em decoração, 

ou seja, como flor de corte, pode durar semanas (2 a mais).  

As flores tropicais têm características diferentes das temperadas, como por 

exemplo, a sua altura, cores, e principalmente a sua durabilidade e exotismo, segundo 

Loges et al. (2005). Para Pedrosa Filho e Favero (20--?) as flores tropicais, além da 
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beleza e das cores, elas têm outras vantagens, como resistência ao transporte e são 

menos perecíveis. 

 No Distrito Federal a floricultura divide as flores e folhas em envasadas (em 

vasos), de corte, mudas e paisagismo para a comercialização, sendo que este estudo 

está focado em flores e folhas tropicais de corte. Baseado nas características de 

algumas flores tropicais e da sua durabilidade no pós colheita, além das sua cores 

vibrantes, levantou-se as principais flores, no Quadro 1, existentes no Distrito Federal 

e suas respectivas descrições a seguir: 

 
 

Quadro 1 - Principais Flores Tropicais de Corte existentes no DF e suas Descrições 

FAMÍLIA GÊNERO 
E/OU 

ESPÉCIE 

NOME POPULAR ALTURA DA 
HASTE 

DURAÇÃO 
PÓS-

COLHEITA1 

 
 
 
 
 
 
 

Heliconiaceae 

 
 
 
 
 
 
 

Heliconia 

-Andromeda  
-Golden Adrian, -
Golden Torch, -
Hirsuta, 
- Red Opal, -
Sassy, 
- Alan Carle, -
Angusta 
 -Bihai, 
- Jaquine, -
Latispatha, -
Stricta, 
-Total eclipse,  -
Wagneriana, -
Rostrata, -
Collinsiana  

 
 
 

Pequenas: 70 
cm 

 
Médias e 

Grandes: 80 cm 
 

Pêndulas: 100 
cm 

 

 
 
 

Pequenas: 7 dias 
 
 

Médias e 
Grandes: 10 dias 

 
 

Pêndulas: 10 
dias 

 
 

 
 
 

Zingiberaceas 

-Estilingera 
elateor 
-Alpinia 
purpurata 
-Zingiber 
spectabile 

 

-Bastão do 
Imperador 
-Alpínia 
-Shampoo ou 
Sorvetão 

80 cm 
 

70 a 80cm 
 

 50 a 60cm 

7 a 8 dias 
 

10 dias 
 

10 a 12 dias 

Musaceae -Musa 
coccinea 
-Musa Ornata 
-Musa velutina 

- Musa coccinea 
-Musa Ornata 
 
-Musa Velutina 

70 cm 
 

70 cm 
 

70 cm 

 
 

8 a 15 dias 

Araceae Anthurium 
andreanum 

-Antúrio > de 7,6 cm 
a  

< 15,2 cm 

8 a 15 dias 

                                                
1 Período de duração pós-colheita em ambientes ideais para flores tropicais. 
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Bromeleacea Ananás lucidus -Ananás 
ornamental 
-Abacaxi 
ornamental 

 
10 a 15 cm 

 
8 a 15 dias 

Apocynaceae Asclepias 
physocarpa 

-Asclépias 
-Papo de anjo 
-Saco de velho 

1 a 2 m 8 a 15 dias 

Maranthaceae Calanthea 
burle-marxii 

-Calanthea 60 a 1,5cm 8 a 15 dias 

Asteraceae Stifftia 
chrysanta 

-Stifftia 40 cm 8 a 15 dias 

     Fonte: Adaptado de Sebrae (2005) e Costa (2007) 
 
 

No Quadro 1 percebe-se que cada espécie de flores tem suas características, 

tendo enre elas a altura das hastes, cuja a variação fica entre 10 centímetros (cm) a 

2 metros (m), diversificando assim a sua forma de utilização em arranjos florais. 

Entretanto a sua duração no pós-colheita fica em média padrão para todas, ou seja, 

entre 8 a 15 dias. No Quadro 2 a seguir, estão as características comerciais das 

folhagens tropicais , no Distrito Federal: 

  
 

Quadro 2 - Principais Folhas Tropicais de Corte existentes no DF e suas Descrições 

FAMÍLIA GÊNERO 
E/OU 

ESPÉCIE 

NOME POPULAR ALTURA DA 
FOLHA2 

DURAÇÃO 
PÓS-

COLHEITA3 

Zingeberacea
e 

Alpinia zerumbet -Alpínia variegata __ 7 a 10 dias 

Araceae -Anthurium 
andreanum 
-Monstera 
deliciosa 
-Philodendron 
bipinnatifidum 
-Scindapsus 
aureus 

-Antúrio 
-Costela-de-adão 
-Guaimbé 
-Imbé 
-Jiboia 

 
 
 

__ 

 
 

7 a 10 dias 

Arecaceae -Dypsis lutescens 
-Caryota mitis 
-Trachycarpus 
fortuneii 
-Raphis excelsa 

-Areca 
-Cariota rabo-de-
peixe 
-Palmeira-leque 
-Palmeira raphis 

 
 

__ 

 
 

7 a 10 dias 

 Aspar -Asparagus -Aspargo-vassoura   

                                                
2 Tamanho muito variável, quando há tamanhos iguais são vendidos em maço, entretanto qualquer 
tamanho das folhas são comercializadas para arranjos florais. 
3 Período de duração pós-colheita em ambientes ideais para as folhagens tropicais. 
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agaceae virgatus 
-Aspagarus 
densiflorus 
-Aspagarus 
setaceus-plumens 
-Asparagus 
asparagoides 
-Cordyline 
terminalis 
-Dracaena 
fragrans 
-Sansevieria 
trifasciata 

-Aspargo-alfinete 
-Aspargo 
bambuzinho-de-metro 
-Aspargo smilax 
-Dracena Cordyline 
-Dracena Pau-d’água 
-Espada-de-São-
Jorge 

 
 

__ 
 
 
 

 
 
 

7 a 10 dias 

Equisetaceae Equisetum spp. -Cavalinha __ 7 a 10 dias 

Amarylidacea
e 

Curculigo 
capitulata 

-Curculigo 
-Canoinha 

__ 7 a 10 dias 

Ruscaceae -Dracaena sp. 
-Dracaena 
sanderiana 

-Dracena Glauca 
-Dracena sanderiana 

__ 7 a 10 dias 

Strelitziaceae Strelitzia reginae -Estrelítizia __ 7 a 10 dias 

Hemerocallid
aceae 

Phormium tenax -Fórmio __ 7 a 10 dias 

Juncaceae Juncus spp -Junco __ 7 a 10 dias 

Rutaceae Murraya sp -Murta __ 7 a 10 dias 

Iridaceae Belamcanda 
chinensis 

-Palma belancanda 
-Flor-do-leopardo 

 
__ 

7 a 10 dias 

Pandanaceae Pandanus baptistii -Pândanus __ 7 a 10 dias 

Cyperaceae -Cyperus papirus 
-Cyperus spp 
-Cyperus 
alternifolius 

-Papiro 
-Papiro-mini 
-Papiro-sombrinha 

 
__ 

7 a 10 dias 

Pittosporacea
e 

-Pittosporum 
tobira 

-Pitosporo __ 7 a 10 dias 

Araliaceae -Schefflera 
arboricola 

-Schefflera __ 7 a 10 dias 

    Fonte: Adaptado de Sebrae (2005) 

 
 

2.3 Mercado Internacional e Nacional das Flores e Folhas Tropicais de Corte e 

sua Comercialização 

 
 

 O mercado mundial de flores tropicais representam inicialmente 5% do total 

existente na Europa em relação às flores de corte. Somente o mercado de flores 
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produzidos em clima tropical movimenta em média U$ 400 milhões ao ano, conforme 

Opitz (2005, apud PEDROSA FILHO; FAVERO, 2007).  

Os principais países exportadores e produtores de flores tropicais de corte são 

a Holanda, Costa Rica, Havaí, Camarões, Ilhas Maurício, Equador e Malásia, segundo 

Pedrosa Filho e Favero (2006), ou seja, são fortes concorrentes do Brasil no mercado 

de flores tropicais de corte para exportação.  

Ainda de acordo com Pedrosa Filho e Favero (2007), os países, principalmente 

os africanos, não tem mercado interno para o escoamento da produção e desta forma 

a única opção é a exportação, gozando de preferências tarifárias e com preços 

altamente competitivos, tornando-se assim fortes concorrentes com as flores tropicais 

brasileiras.  

O mercado de flores no Brasil começou praticamente por cultivos em quintais 

para o autoconsumo no século passado, e a partir de 1988 o mercado de flores teve 

um leve crescimento com poucos centros de distribuições, segundo Garcia (2009). 

Atualmente o mercado de flores nacional cresce de forma significativa ao nível de se 

tornar competitivo no mercado externo e interno.  

Para França e Maia (2008) o mercado principal brasileiro é interno porque a 

sua expansão está relacionada ao baixo consumo per capita, ou seja, por ser baixo 

ainda tem grandes perspectivas de crescimento tanto em consumo quanto em 

distribuição. Para Junqueira e Peetz (2014), o mercado de flores e plantas são 

economicamente crescente e o seu abastecimento gira em torno de 96,5% de todo o 

valor que produz e fornece internamente.  

Para Carvalho et al. (20--?, p. 13) além do mercado interno ter como 

característica um “ [...] pequeno número de compradores frequentes [...]”, os períodos 

que mais vendem são as datas comemorativas e especiais como dias das mães e dia 

dos namorados, por exemplo, isso para o caso de flores temperadas, como as rosas, 

margaridas, entre outras.  

No mercado nacional por volta de 90% da produção de flores tropicais está no 

Estado de Pernambuco e os outros 10% é destinado ao mercado internacional, 

principalmente para a Europa (Portugal, Inglaterra e Holanda), conforme Carlini Júnior 

et al. (200-?), desta forma esta região é um dos principais fornecedores de flores 

tropicais brasileiros.  
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Para Silva (2012) por causa da estabilidade econômica brasileira alguns 

produtores rurais optaram pela produção de flores tropicais para suprir a demanda do 

mercado interno, aumentado a sua oferta.  

A flores e folhagens tropicais acabam por perder um pouco este mercado por 

fatores que podem ser considerados como a falta de conhecimento do consumidor 

sobre quais são as flores tropicais, por questões culturais e gosto pelas flores 

temperadas.  

 As principais regiões produtoras de flores e folhagens tropicais de corte são o 

Nordeste, principalmente em Pernambuco e Ceará; Centro-Oeste, a produção é no 

Distrito Federal e na região Norte, situa-se a produção no Pará, pois nestas regiões, 

o clima é ideal para a sua produção, conforme França et al. (2010).  

Nas flores tropicais as principais características para a sua comercialização 

estão no seu exotismo, beleza, várias cores e formas das hastes, durabilidade e 

resistência, segundo Loges et al. (2005). Para Pedrosa Filho e Favero (20--?) as flores 

tropicais, além da beleza e da cores, têm outras vantagens, como resistência ao 

transporte e são menos perecíveis, aumentando a sua potencialidade comercial. 

 A comercialização de flores no Brasil tem como principal distribuidor a Veiling 

Holambra em São Paulo, pois, segundo Anefalos e Guilhoto (200-?) concentra-se uma 

maior quantidade de produtores e com uma diferenciação no comércio de flores no 

país com o uso de tecnologias, como por exemplo o leilão online. 

Os fatores que influenciam a comercialização de flores estão na preferência do 

cliente por cada tipo de espécie; a época do ano como por exemplo, dia das mães, 

dia dos namorados; a qualidade da flor; o preço; entre outras, tudo isso deve ser 

levado em consideração  no momento de produzir e comercializar. 

Além disso a relação entre os atores da cadeia produtiva de flores tropicais 

também influenciam o seu escoamento, tanto positiva quanto negativamente, 

igualmente ao que pode ocorrer com a flores e plantas ornamentais. 

 
 

2.4 A Ferramenta 5W+2H 

 
 

 A ferramenta 5W2H, auxilia no planejamento de projetos e é muito utilizada na 

administração de empresas. Segundo o SEBRAE (2005, p. 3) o 5W2H é “[...] uma 

ferramenta utilizada para planejar a implementação de uma solução [...]”, ou seja, 
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cada sigla pode gerar uma pergunta e a partir daí gerar uma solução ao problema 

identificado. Conforme o Instituto Federal do Paraná (IFP, 201-?) o 5W2H serve como 

um check list, ou seja, um mapa de atividades e muito útil para empresas, entretanto 

também pode auxiliar num projeto de pesquisa, por exemplo.  

Para Meireles (20--?) o seu uso é importante para planejar e aplicar os 

desdobramentos dos planos e dos projetos. No caso desta monografia ela será 

utilizada para auxiliar na identificação do problema, na montagem do questionário e 

no quadro resumo doas autores informados no referencial teórico.  

 O termo 5w2H são iniciais de palavras em inglês que significam what, who, 

where, why, when, how e how much, descritos respectivamente como: o que, quem, 

onde, por que, quando, como e quanto. Cada uma será ilustrada de forma resumida 

no Quadro 3 a seguir com os seus significados: 

 
 

Quadro 3 - 5W+2H 

SIGLA EM INGLÊS SIGLA EM PORTUGUÊS DESCRIÇÃO 

What O que? Qual é a atividade? 

Who Quem? Quem conduz a operação? 

Where Onde? Onde será conduzida? 

Why Por que? Por que será necessário? 

When Quando? Quando será feito? 

How Como? Como será realizado? 

How much Quanto? Quanto tempo? 

Fonte:  Adaptado de Lisbôa; Godoy (2012). 

 
 

 A ferramenta 5W2H é, de acordo com IFP (201?) uma das ferramentas mais 

fáceis de ser utilizada e implementada, e por causa dessa facilidade traz bons 

resultados para quem a utiliza. Cada uma destas perguntas, ( o que, quem, onde, 

quando, por que, como e quanto) tem um significado e  estes serão indicados no 

Quadro 4 abaixo: 
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Quadro 4 - Perguntas do 5W2H e seus Significados 

5W2H Significados 

O que? Meta 
O que se quer atingir 

Por que? Justificativa para “O que?”; 
Objetivos do projeto 

Quem? Nome do responsável 

Como? Método para o alcance dos objetivos 

Quando? Período em que se desenvolve o projeto 

Onde? Local da realização 

Quanto? Gastos, custeio 
Pode ser considerado tempo, área etc. 

 Fonte: Adaptado de Meireles (20--?). 

  
 

 Baseado nessa ferramenta pode-se ter uma visão melhor do seu projeto, na 

identificação de problemas, os atores envolvidos na pesquisa e facilita o planejamento 

de tempo, se faz necessário o uso ou não de questionários, qual o tipo de pesquisa 

será realizada se é quantitativo ou qualitativo e também no auxilio de solucionar 

problemas durante o procedimento do projeto.  

Além do projeto, a ferramenta pode ser utilizada como um quadro resumo de 

referenciais teóricos utilizados nesta monografia, identificando os autores, os objetivos 

e problemas de cada pesquisa estudada, o material utilizado, com quem e onde foi 

realizado a pesquisa e desta forma fica mais fácil identificar os pontos de vista de cada 

um. 

 A partir deste pressuposto o Quadro 5, a seguir, indicará os 3 principais autores 

descritos nesta monografia, os objetivos e objetos de pesquisa de cada um, onde e 

como foram realizadas as pesquisas e o Quadro 5 completo no ANEXO A:  
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Quadro 5 - Resumo da Revisão Bibliográfica ou Referencial Teórico com os 3 principais 

Autores 

Quem? O que? Por que? Como? Onde? Quando? Quanto? 

Junqueira e 

Peetz 

(2005) 

perfil da 
cadeia 

produtiva de 
flores e 
plantas 

ornamentais 

caracterizar 
e analisar a 

cadeia 
produtiva de 

flores e 
plantas 

ornamentais
, identificar 
gargalos, 

tendências 
e 

oportunidad
es 

fontes 
secundárias
, entrevistas 

semi-
estruturadas

, 
amostragem 

não-
probabilístic

a e 
intencional, 

análises 
estatísticas 

Distrito 
Federal 

2004 350 
participante

s 

Lamas 

(2004) 

Floricultura 
tropical-

técnicas de 
cultivo 

acrescentar 
conhecimen
to sobre o 
cultivo de 

flores 
tropicais 

curso 
técnico 

Amazonas 2004 __ 

Pedrosa 

Filho e 

Favero 

(2007) 

Exportação 
de flores 

tropicais no 
estado de 

Pernambuc
o: análise 

de inserção 
dos canais 

de 
distribuição 

 

analisar os 
principais 
canais de 

distribuição 
existentes 
na cadeia 

produtiva de 
flores 

tropicais  

pesquisa 
qualitativa, 
exploratória 

dados 
primários e 
secundários 

e 
entrevistas 

semi-
estruturadas 

Pernambuco jan. a mai. 
2006 

21 atores 
no 

segmento 
exportador 
de flores 
tropicais 

 

 

 Constatou-se que existem muitos estudos sobre flores e plantas ornamentais, 

no caso das tropicais o estado mais estudado é Pernambuco e no caso do Distrito 

Federal há somente dois sobre flores e plantas ornamentais entretanto não há 

nenhum estudo relacionado as flores tropicais nesta região. 
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3 METODOLOGIA 

 

 A pesquisa é definida por Gil (2008, p. 26) como um “ [...] processo formal e 

sistemático de desenvolvimento do método científico [...]” e seu objetivo é descobrir 

respostas, por meio deste processo científico, relacionados ao problema. Baseado 

nessa definição esta monografia utilizou a pesquisa para responder questionamentos 

relacionados ao mercado e comercialização das flores tropicais no Distrito Federal.  

 A partir dos objetivos desta pesquisa foi utilizado como apoio a pesquisa 

quantitativa e qualitativa, ou seja, a pesquisa mista. Conforme Silveira e Córdova 

(2009) a pesquisa quantitativa enfatiza o raciocínio lógico, mensura a experiência 

humana e a lógica e a pesquisa qualitativa tenta explicar o por quê, preocupa-se com 

a realidade que não pode ser mensurada, buscando compreender as relações sociais. 

Para Dalfovo, Lana e Silveira (2008) a pesquisa quantitativa garante uma 

precisão, conduzindo assim resultados com poucas distorções. Ainda para estes 

mesmos autores a pesquisa qualitativa é aquela na qual as informações não são 

expressadas em números, estes números e suas conclusões representam um papel 

menor na análise dos dados.  

As pesquisas quantitativas são importantes para esta monografia porque serão 

colhidos dados estatísticos para a identificação de gargalos no mercado de flores e 

folhagens tropicais e quantificar os empreendimentos comerciais responsáveis pela 

comercialização e consumo destas espécies. Dentro dessas análises quantitativas a 

pesquisa qualitativa auxiliou na análise de dados abertos para o mesmo objetivo, a 

identificação dos gargalos neste setor. 

 Esta monografia tem como natureza a pesquisa exploratória, com foco no 

estudo de caso. A pesquisa exploratória de acordo com Silveira e Córdova (2009) é 

uma pesquisa que proporciona uma familiaridade com o problema, tornando mais 

explícito. 

Para Gil (2008, p. 27) a pesquisa exploratória pode “ [...] desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista a formulação de problemas 

mais precisos ou hipóteses pesquisáveis [...]”. A sua natureza foi utilizada por se tratar 

de uma pesquisa nova e com pouquíssimos estudos sobre o mercado de flores e 

folhagens tropicais no Distrito Federal além de esclarecer questionamentos sobre este 

setor. 
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 Além de caráter exploratório, esta pesquisa tem outra natureza, a pesquisa 

documental que se faz necessário a busca por fontes “[...] mais diversificadas e 

dispersas, sem tratamento analítico [...]” (SILVEIRA; CÓRDOVA, p. 37). Para 

comparação de dados fez-se necessário a utilização de um documento de quais 

espécies de flores e folhagens tropicais são produzidas no DF para identificação de 

falta ou não de produtos comercializados na região.   

 O estudo de caso é definido pelo mesmo autor supracitado, como um exaustivo 

e profundo estudo em relação a um ou poucos objetos, permitindo seu conhecimento 

de maneira ampla e detalhada. O estudo de caso pretende, de acordo com Ventura 

(2007, p. 384) “[...] investigar, como uma unidade, as características importantes para 

o objeto de estudo da pesquisa”.  

 Ainda conforme Ventura (2007), há vários tipos de estudo de caso, e os mais 

usuais são os que tem o foco em uma única unidade (um indivíduo) ou os múltiplos 

casos, nos quais os estudos são realizados com vários indivíduos, ou organizações. 

No caso desta monografia, o estudo de caso é do tipo múltiplos, pois existem várias 

instituições envolvidas (floriculturas e floristas) nesta pesquisa. 

 

3.1 Elaboração do Primeiro Questionário  

 

 Para auxiliar na coleta de dados desta pesquisa um questionário foi aplicado, 

na primeira etapa, aos produtores de flores no Distrito Federal. Segundo Gil (2008, p. 

121) o questionário é uma “[...] técnica de investigação composta por um conjunto de 

questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre 

conhecimentos [...]”. 

Já conforme Gerhardt et al. (2009) o questionário é um instrumento utilizado 

para coletar dados contendo uma série de perguntas de forma ordenada sendo 

respondida pelo entrevistado, sem necessitar da presença do pesquisador.  

 A estrutura do questionário utilizado para a coleta de dados foi montada 

seguindo a metodologia de Gerhardt et al. (2009) sendo de forma mista (fechada e 

aberta) e direta (NOGUEIRA, 2002), e a metodologia de Manzato e Santos (201-?). 

O questionário misto “[...] são aqueles em que, dentro de uma lista 

predeterminada, há um item aberto [...]” (GERHARDT et al., 2009, p. 70), como no 

caso de opções de respostas “sim” ou “não” (fechada) e “se não, justifique sua 

resposta” (aberta) e até mesmo com a opção de “Outros” torna-se a do tipo aberta. Já 
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o questionário direto é uma forma de coletar, de maneira direta, as respostas 

desejadas (NOGUEIRA, 2002).   

A metodologia de Manzato e Santos (201-?) para questionários demonstra que 

o instrumento deve ser montado primeiramente identificando o responsável pela 

pesquisa, neste caso a aluna e a orientadora, o entrevistador dentre outras. A 

identificação do entrevistado, conforme os mesmos autores supracitados, deve ser 

anotados, entretanto o objetivo desta pesquisa é manter em sigilo os dados dos 

participantes para não influenciar a análise dos resultados. 

Foram colocados filtros para delimitar as características dos objetivos da 

monografia, ou seja, somente lojas de floriculturas e floristas que comercializam flores 

e folhas tropicais de corte, descartando outras formas de produto e comercialização. 

A montagem das perguntas dos questionários foram feitas de acordo com 

Manzato e Santos (201-?) sendo de maneira clara e objetiva; tendo questões para 

checar as respostas de maneira indireta; com poucas questões abertas e respeitando 

os pontos de vista dos participantes.  

 O primeiro questionário foi montado baseado também na metodologia da 5W2H 

para melhor identificar os principais pontos a serem analisados e desta forma coletar 

dos dados necessários para a sua discussão. 

No primeiro momento, após o questionário ficar pronto, o seu pré - teste, como 

indicado pela metodologia de Gerhardt et. al. (2009) e Manzato e Santos (201-?), foi 

realizado com um produtor de flores tropicais, um dos principais na região do Distrito 

Federal e mais 3 participantes. 

Assim fez-se necessário uma visita a campo ao presidente da central 

atacadista do Distrito Federal, no caso foi em sua propriedade, para a realização de 

uma entrevista estruturada, realizada no dia 12 de Fevereiro de 2015. De acordo com 

Gil (2008) a entrevista estrutura são perguntas fixas no qual a ordem e a redação 

permanecem as mesmas para todos os entrevistados, sendo ideal para pesquisas 

quantitativas. 

 As questões utilizadas neste primeiro questionário, conforme o Anexo B, 

estavam focadas em, inicialmente, analisar os impactos econômicos dos produtores 

de flores no Distrito Federal, associados a um centro atacadista local. Buscou-se com 

a aplicação do questionário os quesitos de:  

1. Existência de planejamento prévio e análise de mercado consumidor de flores 

tropicais no DF, anterior ao início da produção; 
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2. Utilização de estratégias de marketing e logística; 

3. Estudo sobre o mercado e concorrentes na produção e comercialização; 

4. Identificação de dificuldades na comercialização; 

5. Trocas de informações entre produtores e consumidores; 

6. Determinação do tipo, tamanho, investimento, assistência técnica, qualificação, 

tecnologia, mecanização do produtor e da produção; 

7. Grau de conhecimento do produtor e seus funcionários; 

8. Padronização da produção; 

Após a montagem do questionário, com base na ferramenta 5W2H, colocou-se 

em ordem de prioridade e afinidade das perguntas para facilitar a compreensão do 

produtor nos objetivos desta monografia.  

  

3.2 Análise dos dados 

 

 Para obtenção e análise dos dados utilizou-se a ferramenta computacional 

Google Drive que, segundo a Google (2012), é uma suíte de aplicativos em nuvem 

para armazenamento e sincronização de arquivos, gratuita, composta basicamente 

de aplicações colaborativas como editores de textos, planilhas, formulários de 

pesquisa e apresentações de slides. Desta forma, ele foi feito para auxiliar na 

realização da coleta de dados para esta pesquisa proposta, no qual o uso da aplicação 

de formulários era necessário. 

A aplicação “formulários” permite a elaboração de formulários/enquetes que 

podem ser disponibilizados em um sítio web, disponível 24 horas por dia 

gratuitamente, e permitindo que na sua elaboração sejam contempladas operações 

de tomada de decisão de acordo com a resposta do usuário. Tais recursos permitem 

que o processo de coleta de dados seja rico e bem detalhado gerando gráficos e 

valores em percentual, parecido com a ferramenta Excel, auxiliando na análise dos 

dados coletados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Nesta etapa desta monografia será relatado sobre a mudança no foco do 

estudo; no questionário, sendo necessário uma adequação para o novo objeto;  

definição da nova população e de sua amostragem; e única parte que manteve-se a 

mesma foi a forma de aplicação do questionário, utilização do Goolge Drive, entrevista 

estruturada e a análise  e discussão dos dados. 

 
 

4.1 Resultado dos  Dados do Questionário 1 

 
 

 Baseados nos quesitos identificados as análises dos dados foram realizadas e 

os resultados não foram os suficientes para os objetivos desta monografia. 

 No quesito 1 o objetivo era para descobrir se houve algum planejamento para 

a implantação da produção de flores, como foi realizado e se realizaram uma análise 

de mercado de flores no Distrito Federal antes de iniciar a produção. Assim poderia 

se identificar os gargalos neste mercado de flores e plantas ornamentais, que no caso 

seria as flores e folhas tropicais de corte.  

A identificação de se o centro atacadista utilizava algum canal de marketing 

para a divulgação dos produtos de todos os associados e forma de escoamento das 

flores produzidas na região para os floristas, floriculturas e consumidores finais, a 

acessibilidade das informações foram também insuficientes pra responderem o 

quesito 2.  

O quesito 3 era para identificar se a central realizou algum estudo sobre os 

concorrentes no mercado de flores e plantas ornamentais, e também, um estudo na 

concorrência de produção, esta análise não foi realizada por causa da 

incompatibilidade com os objetivos dessa pesquisa. 

Um dos gargalos a ser identificado era para saber, pela visão do produtor, se 

há dificuldades nas vendas das flores no Distrito Federal e se existe trocas de 

informações entre os produtores e seus consumidores, desta forma pode descobrir o 

quanto os produtores conhecem a sua produção e se os consumidores tem 

conhecimento daquilo que consomem (quesitos 4 e 5). Nesta situação foi convertida 

aos objetivos desta pesquisa pois os floristas e floricultores têm um acesso direto ao 

consumidor final.  
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No caso dos produtores o questionário foi montado para se descobrir como é 

realizado a produção de flores na região, que no caso, foi baseado na produção de 

flores tropicais. Para isso as perguntas feitas no questionário foram para descobrir o 

tamanho da área produzida, quais e quantas espécies eram cultivadas, se era 

produção familiar ou patronal, se utilizavam agrotóxicos (insumos), se precisaram de 

crédito para realizar a produção, os valores, em reais, de investimento (custos), e seu 

lucro, se tinham algum tipo de assistência técnica, se inovam tecnologicamente, tanto 

em mecanização quanto em sementes, se haviam funcionários, além da família na 

produção de flores e se as espécies escolhidas estavam de acordo com as condições 

climáticas do Distrito Federal (quesito 6). 

Além dessas informações sobre a produção, procurou-se saber, no quesito 7, 

sobre o conhecimento do produtor. Estes conhecimentos estavam relacionados a sua 

capacitação e de seus funcionários, se conheciam as leis fitossanitárias das flores e 

plantas ornamentais, qual modelo de qualificação, classificação e padronização era 

utilizadas, se atendiam ou não às exigências do mercado local, se armazenavam 

corretamente as flores e plantas para o transporte, reduzindo assim os danos gerados 

aos produtos e se as embalagens eram identificadas conforme a sua origem e se eram 

ideais para as flores (quesito 8). 

Ao se analisar os dados do primeiro questionário percebeu-se que os 

resultados não foram o suficientes para discutir os objetivos dessa monografia. Estes 

resultados foram superficiais aos objetivos e por esta razão fez-se necessário a 

modificação do questionário e a mudança da população e da amostra. 

Por causa da falta de informação sobre o mercado brasiliense de flores e 

plantas ornamentais, inclusive as flores e folhagens tropicais, mudou-se o foco para 

os distribuidores (floriculturas) e consumidores intermediários (floristas) destes 

produtos. 

Além desse fator, o próprio produtor relatou a falta de estudos sobre o mercado 

de flores e folhagens tropicais no DF e que isso poderia ser um fator importante a ser 

diagnosticado para melhorias na produção e escoamento da produção de flores. Por 

esta razão iniciou-se um estudo mercadológico de flores e folhagens tropicais na 

região do Distrito Federal, mais especificamente, no Plano Piloto. 
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4.2 Elaboração do Questionário 2 

4.2.1. Metodologia do Segundo Questionário 

  

 A nova estrutura do questionário 2 utilizado para a coleta de dados foi montada 

seguindo a mesma metodologia do primeiro questionário, ou seja, de Gerhardt et al. 

(2009), de Nogueira (2002) e a metodologia de Manzato e Santos (201-?). 

Nesta nova etapa foi montado um novo questionário para obtenção de dados 

sobre o mercado de flores e folhagens tropicais, tanto para floriculturas quanto para 

os floristas no DF, realizado no dia 3 de Março de 2015. Este questionário (Anexo C) 

abrange as floriculturas que somente vendem flores em unidades ou em maços; as 

floriculturas que além de venderem flores em unidades e/ou maços e atuam como 

floristas e os floristas, nos quais somente atuam na decoração, arranjos florais, cestas 

de flores/café da manhã, dentre outros produtos.   

Pelo Google Drive ao selecionar  um dos itens, a ferramenta automaticamente 

direcionará para a próxima pergunta, ou seja, se escolheu floricultura será direcionado 

para perguntas feitas para esta modalidade e assim por diante.  Os tipos de perguntas 

utilizadas neste questionário são de forma fechada, aberta e de múltipla escolha, tanto 

para as floriculturas, floristas e ambos. Para montar o questionário nessa ferramenta, 

utilizou-se uma planilha com as perguntas como apoio para a sua montagem, de 

acordo com a Figura 2, a seguir: 

 
 

Figura 2 - Planilha de Apoio para a Montagem do Questionário online 
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No questionário, primeiramente, foi se perguntado na Pergunta 1 em que 

modalidade a empresa se enquadra, ou seja, se é floricultura, florista, ambos e se não 

tem o interesse de participar da pesquisa (Pergunta 4), pois neste último item a 

negativa de participar também é importante para se analisar. Sendo que todos os 

envolvidos nesta pesquisa responderão esta parte do questionário. 

Depois foi realizada a Pergunta 2, para todos os envolvidos nesta pesquisa, 

com objetivo identificar o local de comercialização, de forma fechada,  para saber qual 

era a região de atuação, ou seja, das regiões das Asas Sul ou Norte, Lagos Sul ou 

Norte, Cruzeiro, Sudoeste, Octogonal, Setor de Industria e Abastecimento (SIA) ou da 

Central de Abastecimento (CEASA) e a opção “Outros”.  

Para aqueles que selecionaram a opção “Floricultura” a Pergunta 5 tem como 

objetivo identificar se há filiais pela região (fechada) e quantas (Pergunta 6 aberta) 

estão em funcionamento, para desta forma gerar indícios de que este mercado é 

rentável ou não. 

Após a resposta, a Pergunta 7 é para saber se as floriculturas participantes 

vendem ou não as flores tropicais (fechada). Se a floricultura responde a opção “Não” 

o Drive  encaminha para a Pergunta 9: “Se não, qual(is) a(s) razão(ões)?”, sendo uma 

pergunta de múltiplas escolhas; caso responda “Sim”, vai automaticamente para a 

Pergunta 8:”Se sim, de qual(is) região(ões) a empresa compra as flores flores 

tropicais?” sendo também um pergunta de múltipla escolha. Nesta pergunta esta 

monografia tem como objetivo identificar se a produção de flores local supre a 

demanda da região ou se as empresas necessitam comprar de outra regiões para 

atender o mercado regional. 

Caso a resposta da floricultura indique que compre de outras regiões, menos 

de Brasília (Pergunta 10), as opções indicam quais poderiam ser essa razão como por 

exemplo a qualidade e quantidade das flores, se preferem comprar de São Paulo, 

formas de pagamento, descontos no momento da compra, não conhecem a produção 

local, e a opção “outros” pois cada um tem sua opinião além do que foi indicado nas 

respostas se tornando importante para a análise de dados. Se alguns escolheram 

Brasília como fornecedora tem-se a opção “Não se Aplica”, pois o objetivo é saber se 

as floriculturas também compram do Distrito Federal. 

A próxima etapa do questionário, ou seja, a Pergunta 11, é identificar a forma 

que a floricultura adquire os seus produtos para revender, no caso as flores e a 

folhagem tropicais. As opções escolhidas eram se compravam diretamente do 
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produtor, por associação/cooperativa local ou de outras regiões, leilão (presencial ou 

online) e “outros”. Assim pode-se deduzir quais os principais canais de distribuição de 

flores tropicais e se eles prejudicam ou auxiliam o mercado de flores tropicais do 

Distrito Federal.  

Atualmente o e-commerce, ou seja, o comércio eletrônico está em forte 

crescimento no mercado mundial e com as flores não deve ser diferente. Por esta 

razão a Pergunta 12 é: “Já realizou alguma compra no atacado de flores tropicais via 

internet (online)?”. As opções eram de “Sim ou Não” (fechada), caso respondam o 

“Não” a Pergunta 13 é: “Se não, qual o motivo?”- também com opções de múltiplas 

escolhas, pois nem todos tem a confiança em realizar compras pela internet e nem 

vendas, podendo indicar uma redução de alcance no mercado de flores.  

A Pergunta 14 feita nesta primeira etapa do questionário, teve como objetivo 

identificar qual a percentagem de flores tropicais é vendida na floricultura (pergunta 

aberta), pois pode indicar a preferência do consumidor por flores temperadas ou pelas 

flores tropicais, e também indicar um gargalo que afeta este mercado.  

Outra pergunta feita, Pergunta 15 de forma aberta, é saber se a distância do 

fornecedor das flores influência no preço final das flores e qual é a percentagem 

repassadas ao consumidor (Pergunta 16), podendo inserir que mesmo apesar do 

repasse ao consumidor final, a floricultura não deixa de comprar flores de outras 

regiões. 

As duas últimas perguntas sobre as flores tropicais feitas às floriculturas é sobre 

quais espécies de flores (Pergunta 17) e folhagens (Pergunta 18) tropicais são as mais 

vendidas em sem empreendimentos comerciais, sendo que estas perguntas são de 

múltiplas escolhas, pois não existe somente uma espécie de flores e folhas tropicais 

disponíveis no mercado brasileiro. 

Nesta segunda etapa o questionário é voltado para aqueles que selecionaram 

a opção “Floristas”. A primeira pergunta feita aos floristas (Pergunta 3) é relatar se o 

profissional utiliza as flores e folhagens tropicais em suas decorações, sendo esta 

realizada de forma fechada, sendo as opções de “Sim ou Não”. Conforme a resposta, 

ou seja se ele selecionar o “Não” a próxima pergunta (Pergunta 20) é para justificar, 

abertamente, o porque não as utiliza em suas decorações, arranjos florais dentre 

outras e encerra o questionário.  

A próxima pergunta (Pergunta 19) é para identificar qual a região que os 

floristas compram as suas flores e folhas tropicais, se é de Brasília, Pernambuco, São 
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Paulo, dentre outras, assim pode-se indicar se as flores e folhas do Distrito Federal 

são suprem a necessidade do mercado local e se agradam os seus consumidores 

intermediários. 

Após responder de qual região os floristas compras as flores e folhagens 

tropicais, pergunta-se se eles compram de algum atravessador (Pergunta 21) como 

por exemplo de associações locais ou de outras regiões, diretamente do produtor 

local, por leilões dentre outros. 

A Pergunta 22 pode gerar informações ao produtor em relação a qualidade de 

suas flores, desta forma ele poderá melhorar a qualidade, caso seja identificado esse 

gargalo, e ter seus produtos no mesmo nível, ou até melhor que seus concorrentes. 

As opções desta pergunta são de ótimas à péssima, podendo selecionar somente uma 

opção. 

A Pergunta 23 está relacionado à oferta das flores e folhas tropicais pelos 

produtores rurais, ou seja, se eles conseguem suprir a demanda dos floristas da região 

do DF ou se necessitam de comprar de outras regiões para atender a tal demanda. 

Desta forma a Pergunta 24, em caso de negativa à Pergunta 23, é identificar a(s) 

razão(ões) pelo ponto de vista dos floristas como a falta de confiança, dos produtos, 

de contrato; falhas no pedido ou na entrega das flores e folhas tropicais. 

Em relação ao consumidor de flores tropicais no Distrito Federal realizou-se a 

Pergunta 25, se essa flores atraem o consumidor a partir da opinião do florista e se a 

resposta for “Não” qual seria essa razão (Pergunta 26): não são bonitas, a qualidade, 

preferem outras espécies, não combinam com o evento, não estão na moda, dentre 

outros.  

As duas últimas perguntas são iguais as feitas para as floriculturas, ou seja, 

quais as espécies de flores (Pergunta 27) e folhas (Pergunta 28) tropicais os floristas 

utilizam nos seus arranjos florais e decorações. 

Na última etapa do questionário utilizado nesta monografia é sobre a opção 

“Ambos”, ou seja, esta etapa engloba todas as perguntas feitas para cada um 

separadamente, entretanto para aqueles que atuam como floricultura e como florista 

foi necessário obter dados das duas categorias. 

Para melhor compreensão deste segundo questionário foi montado um 

fluxograma para visualizar a dinâmica da ferramenta Google Drive, no qual indica o 

direcionamento de cada pergunta respondida e seu direcionamento para a pergunta 

seguinte, na Figura 3 abaixo: 
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Figura 3- Fluxograma do Questionário 2 

 
 
 

 O fluxograma contêm no total 28 perguntas, incluindo todas as questões 

das opções de empreendimentos, ou seja,  “Floricultura, Florista, Ambos e Não tenho 

interesse em participar desta pesquisa”. Ao terminar as etapas de perguntas e 

respostas o questionário online conclui com um agradecimento pela participação da 

pesquisa. 
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4.2.2. População e Amostra 

 
 

 A população conforme Vieira (2011, p. 4) é definida como “[...] um conjunto de 

unidades sobre o qual desejamos obter informações.” Ou seja, no caso desta 

pesquisa, é o conjunto de floristas e floriculturas existentes na região administrativa 

de Brasília. 

Para poder quantificar a quantidade de floriculturas e floristas na região do 

Plano Piloto no DF usou-se um site do Governo do Distrito Federal (GDF) para 

obtenção dessa informação. Este site é o Portal da Transparência, mais 

especificamente o e-SIC (Serviço Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão), 

no qual o usuário solicita dados sobre determinado assunto, empresa, pessoa física 

ou jurídica, dentre outras, indicado na Figura 4 a seguir: 

 
 

Figura 4- Imagem Site e-SIC do GDF 

 
Fonte: Distrito Federal, GDF  (2015) 

 
  

 Conforme Distrito Federal (2015) todo cidadão tem o direito à informação. Este 

direito é previsto pela Lei Distrital n° 4.990 de 12 de Dezembro de 2012, tendo como 

referência a Lei Federal n° 12.527 de 2011, a conhecida Lei de Acesso à Informação 

(LAI), no qual todo cidadão pode solicitar informações, não sigilosas, sobre qualquer 

pessoa física ou jurídica, por exemplo.  
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 Após realizado a solicitação via o e-SIC, o GDF retornou, após 1 mês, com os 

dados das floriculturas, floristas e lojas de paisagismo com a razão social, endereço 

eletrônico e físico e telefones de cada um. A quantidade enviada foi no total de 514 

empreendimentos que trabalham com flores no geral, indicando o tamanho real da 

população do DF, que inclue a região administrativa de Brasília.  

Após este recebimento realizou-se uma filtragem manual dos dados para os 

empreendimentos existentes somente no Plano Piloto, conforme os objetivos da 

pesquisa, reduzindo o número de 514 para 142. A partir desta filtragem foi realizado 

a confirmação dos dados, via telefone, para a identificação dos empreendimentos 

voltados para a floricultura e floristas nesta região.  

Este número, após a confirmação via telefone, caiu de 142 para 60 pois alguns 

empreendimentos não condizem com os objetivos da pesquisa. No caso eram lojas 

de paisagismo ou de flores artificiais; uns não tinham telefone e nem e-mail para 

contatos; não eram floriculturas e nem floristas, sendo que alguns eram imobiliárias e 

estúdio de fotografia;  os números de telefones fornecidos não existiam mais e não foi 

encontrado nenhuma informação em sites de buscas na internet.  

Já a amostra, segundo Vieira (2011, p. 4) é o “subconjunto de unidades 

retiradas de uma população para obter a informação desejada”. Ou seja, são as 

floriculturas e floristas do Plano Piloto dos quais são potenciais candidatos a participar 

da análise, sendo o número máximo de 60 existentes e em funcionamento. 

A partir da filtragem da população foi realizada a definição do tamanho da 

amostra, no qual é o número de pessoas que responderam o questionário, conhecido 

também como amostra de conveniência. 

Conforme Vieira (2011, p. 9) a amostra de conveniência “[...] é constituída por 

n unidades reunidas em uma amostra simplesmente por que o pesquisador tem fácil 

acesso a essas unidades”. Ainda de acordo com a mesma autora citada, a amostra 

por conveniência representa a população semelhante aos indivíduos incluídos na 

amostra. 

De acordo com SurveyMonkey4(2015) o tamanho da amostra é feito baseado 

na sua margem de erro (varia entre 1%, 5% ou 10%) e o seu nível de confiança  (99%, 

95% ou 90%). Esta monografia utilizou a margem de erro de 5% e o nível de confiança 

                                                
4 Site oficial conhecido mundialmente e muito utilizado por pesquisadores científicos para definição de 

população e tamanho de amostra para análise de dados. 
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de 95% para definição do tamanho da amostra no qual definiu o número de 

respondentes para sua validação. 

Baseado no SurveyMonkey (2015) a margem de erro e o nível de confiança 

utilizada para a definição do tamanho da amostra desta monografia foi de 5% e 95%, 

respectivamente. Após esta definição, foi utilizado a equação abaixo, para a 

identificação da quantidade de respostas mínimas para análise dos dados, conforme 

Vieira (2011) para cada 1000 respondentes: 

 

2

2 )1(

d

ppZ
n


                                                           (1) 

 

Onde n é unidade reunida em uma amostra; Z é um dado de tabela (VIEIRA, 

2011), e associado ao nível de confiança; d é a margem de erro definida; e p é a 

porcentagem esperada de interessados em participar respondendo ao questionário. 

O valor de p é estimado mediante ao número percentual de pessoas que podem 

se interessar em participar respondendo estes questionários. Por uma questão de não 

existir nenhum conhecimento prévio da intenção em se participar, assume-se também 

uma abordagem conservadora e mais realista, utilizou-se assim, o valor para p em 

50%, conforme Vieira (2011). 

Assumindo que o intervalo de confiança é de 95%, o valor de Z é de 1,96 obtido 

pela distribuição normal, devido a se esperar que os valores de 95% dos casos que 

queiram participar do questionário estejam no centro da distribuição esperada 

(VIEIRA, 2011). Desta forma, o valor de n para um universo de possíveis 1000 

respondentes será definido pela Equação (1), como:  
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2




n                                            (2) 

 

 Utilizando a tabela população apresentada por Vieira (2011) com a margem de 

erro de 5% e intervalo de confiança de 95%, interpolando o valor das amostras obtidos 

para o valor da população de 60 possíveis respondentes, foi obtido que o valor de n 

necessário é igual a 23,04. Arredondando para o primeiro inteiro acima, chegou-se a 

no mínimo 24 participantes na amostra representativa da população em questão.  
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 A aplicação dos questionários, para os dados primários, via e-mail foram 

realizadas nos dias 17 de Abril de 2015 (22 emails), dia 20 de Abril (17), 22 de Abril 

(13), 27 de Abril (1) e dia 5 de Maio (7) e aguardou-se as respostas por 10 dias. Como 

não obteve muitas respostas foram reenviados os 60 emails no dia 15 de Maio de 

2015 e aguardou-se por respostas pelo período de 1 mês. 

O número máximo de respostas obtidas foram 10 no total, que segundo o 

SurveyMonkey (2015), não alcançou-se a meta, ou seja, para questionários online era 

necessário 30% de respostas numa população de 60. Desta forma foi considerado 

baixo o número de respostas para analisar os dados. Por esta razão necessitou-se de 

marcação de entrevista estruturada com os responsáveis pelas floriculturas e floristas 

selecionados, classificando desta forma nesta segunda etapa, amostragem por 

conveniência. 

Iniciou-se a entrevista, utilizando o questionário eletrônico, com a primeira 

floricultura no dia 07 de Julho de 2015 e depois foi realizado com outras várias 

floriculturas e floristas no dia 11 de Julho de 2015. Com esta entrevista presencial 

conseguiu-se 26 respostas que conforme a Equação 2 bateu-se a meta de 24 

participantes da pesquisa melhorando assim a análise dos dados. 

A partir deste número de respostas foi realizado a seguir a análise dos dados 

para a identificação dos gargalos e possíveis sugestões de melhorias no setor de 

flores e folhagens tropicais no Distrito Federal.  

 

4.3 Análise e Discussão dos Dados Coletados 

 

 Com base nos questionários aplicados aos floristas e às floriculturas foram 

coletados dados para análise de resultados para responder os objetivos específicos 

desta pesquisa. A ordem da discussão está conforme a Figura 3 -  Fluxograma do 

Questionário 2, como o questionário tem uma pergunta que todos os participantes 

tiveram que responder ela foi analisada a seguir: 
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Figura 5 - Quantidade de Respondentes por Modalidade 

 

 
 

 O total de participantes desta pesquisa foram de 26 sendo que 34% que 

responderam foram floriculturas, 14% foram floristas/decorador, 24% foram a 

modalidade ambos (floricultura e florista) e 28% não quiseram responder. Neste caso 

a quantidade de “Não quiseram responder” foi muito alta deixando assim uma 

quantidade de respondentes para análise muito baixa e consequentemente os 

resultados da discussão muito superficial. 

 Nos tópicos  seguir foram analisados cada modalidade individualmente para a 

identificação dos gargalos no mercado de flores tropicais no Distrito Federal. 

 
 

4.3.1. Análise e Discussão dos Dados da Modalidade Floricultura 

 
 

 Primeiramente foi analisado as floriculturas por regiões do Plano Piloto do DF, 

sendo que desta forma pode-se identificar as regiões que mais responderam a esta 

pesquisa. 
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Figura 6 - Floricultura por Região no DF 

 
 
 

 Percebe-se no gráfico acima que a região que mais respondeu ao questionário 

foi a Asa Norte detendo 41% dos respondentes desta modalidade, seguido pela Asa 

Sul com 29%, por Outros, 12% que englobou Central Flores e Guará, apesar de que 

a central fica localizada na CEASA. 

O participante do Guará tinha sua loja de floricultura no Sudoeste, conforme o 

e-SIC do GDF, mas mudou-se para o Guará, entretanto será analisado sua resposta 

por fazer parte desta modalidade. 

Logo em seguida ficaram as regiões do Lago Norte, Sudoeste e SIA com 6% 

do total de participantes (17 respondentes). O restante com 0% ou não quiseram 

responder ou não conseguiu retorno ou qualquer tipo de contato com os responsáveis 

pelas lojas. Desta forma a análise foi superficial. 

 A próxima análise e discussão foi para identificar quantas floriculturas tem filiais 

pelo DF, assim pode-se identificar se este setor é promissor ou não na região. A Figura 

7 indica quantas floriculturas tem filiais a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



48 
 

 

Figura 7 - Filiais de Floriculturas no DF 

 
 

 Analisando os dados sobre a questão das floriculturas terem ou não filiais no 

DF, percebe-se que dos 17 empreendimentos somente 1 (6%) tem filiais e os outros 

16 (94%) não tem. Isso indica que, provavelmente, o único empreendimento com filial 

já está estabelecido no mercado regional, ou seja, já existe a algum tempo gerando 

credibilidade ao consumidor.  

Já o restante indica que ao abrirem seu empreendimento isso foi realizado num 

mercado já competitivo dificultando a abertura de filiais, pois o mercado consumidor 

de flores do DF é o primeiro do país.  

 
 

Figura 8 - Venda de Flores Tropicais em Floriculturas do DF 

 
 
 

Em relação ao conhecimento sobre a venda de flores tropicais nos 

estabelecimentos 65% responderam que vendem estes produtos em suas lojas, 

indicando que há um mercado consumidor para estes produtos, mas a sua 

comercialização não atinge todos os floricultores. Os que não vendem as flores 

tropicais são de 35% indicando que ou não conhecem as flores tropicais ou por que 

não tem consumidores para estes produtos. As razões para não venderam as flores 

tropicais são várias, entretanto algumas foram relatadas na Figura 9. 
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Figura 9 - Por que não Vendem as Flores Tropicais 

 
 

Conforme a Figura 9 as razões para não venderem flores tropicais, no ponto 

de vista das floriculturas, são a falta de consumidor, 40%, no qual é um forte fator para 

o baixo mercado. Outro fator está relacionado pelas flores tropicais não serem as 

preferidas do consumidor, detendo 30%, sendo que pode-se induzir que as preferidas 

são as flores temperadas como rosas, margaridas, flores do campo etc. 

Esta análise foi baseada também nas observações feitas durante as entrevistas 

pessoais, mesmo que  estruturada, alguns participantes expuseram as suas opiniões 

além das respostas propostas. No caso das opções Outros, as respostas foram que 

as flores tropicais são mais utilizadas em arranjos florais e não são muito vendidas em 

unidades ou maços igual ao que ocorre com as rosas por exemplo. Isso indica que os 

consumidores ainda preferem fortemente as flores temperadas.  

 
 

Figura 10 - Regiões que Compram as Flores Tropicais  

 
 No caso de vendas de flores tropicais no empreendimento, as regiões principais 

que os lojistas do DF compram as flores são primeiramente Brasília com 61%, seguido 
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por São Paulo - 22%, Ceará e Outros com 6% e Goiás detendo 5%, que no caso foi 

produção própria. 

Nota-se que os Floricultores do DF compram as flores tropicais dos produtores 

locais indicando que para a maioria (61%) o produtor local consegue suprir a demanda 

local. Entretanto 4 lojistas compram da região de São Paulo, indicando que mesmo 

que os produtores consigam suprir a sua demanda, ainda existe uma necessidade de 

comprar de outras regiões, ou seja, mostra uma instabilidade na oferta das flores.   

Na Figura 11 a seguir será indicado as razões por não comprarem flores 

tropicais de produtores do DF. 

 
 

Figura 11 - Razões para não Comprar Flores Tropicais do DF  

     
 
 

 As razões para as floriculturas não comprarem as flores tropicais de produtores 

do DF estão na qualidade da flor, pois a consideram menor em relação aos outros 

estados, sendo 8% dos participantes indicam este fator. 

Em relação a quantidade de flores tropicais ofertadas 25% dos respondentes  

relataram a falta de produtos. Ou seja, indicam que o produtor local não consegue 

suprir a demanda do mercado regional, mesmo o DF estando em primeiro lugar em 

relação ao consumo de flores no país. 

A partir das questões em relação a forma de aquisição em que as floriculturas 

adquirem as flores tropicais, fez-se análise da Figura 12 a seguir: 
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Figura 12 - Formas de Aquisição de Flores Tropicais no DF 

    
 
 

Os meios de aquisição das flores tropicais pelas floriculturas foram em sua 

maioria diretamente do produtor com 53% dos totais respondentes, seguidos de 20% 

de associações/cooperativas de outras regiões, como por exemplo a Holambra. Como 

alguns responderam na entrevista, 13% compram as espécies por 

cooperativas/associações locais, podendo ser uma dela a Central Flores. Outros 7% 

dos participantes compram via leilão online sendo que a principal vendedora nesta 

categoria é a Holambra e os que selecionaram a opção Outros 7% são de produção 

própria.   

A Figura 13 é sobre compras online  de flores tropicais pra o abastecimento 

das floriculturas abaixo: 

 
 

Figura 13 - Compras online Flores Tropicais pelas Floriculturas 

 

 
  

Nesta pergunta objetivou-se descobrir o quanto as floriculturas conhecem o 

sistema online de vendas de flores, Percebe-se que 73% dos respondentes não 

conhece esse sistema de compras, caracterizando que mesmo que comprem de 



52 
 

 

outras regiões a forma de aquisição é feita de forma um pouco menos tecnológica e 

prática. Os outros 27% adquirem pela internet suas flores tropicais para a revenda.  

 A Figura 14 a seguir, indica o por que as floriculturas não utilizam esta forma de 

compras de flores tropicais em seus estabelecimentos. 

  
 

Figura 14 - Razões para a não Utilização online de Compras 

 
 

 

 A justificativa para a não utilização de compras online é a falta de 

conhecimento, chegando a 67% dos respondentes sendo um fator que pode afetar a 

comercialização das flores e folhagens tropicais. Os outros 33% estão a preferência 

por comprar diretamente do produtor por serem mais frescas e por não terem internet.  

As flores temperadas são a maioria em vendas totais das floriculturas, 

entretanto algumas vendem flores tropicais e o objetivo é identificar qual é essa 

percentagem nas vendas (Figura 15). 

 
 

Figura 15 - Vendas Totais de Flores Tropicais em Percentual
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  Neste caso há uma variação entre os percentuais de 5 a 100% no total anual 

vendidos nas floriculturas. Os que são 100% de vendas totais nos comércios, 14% 

dos respondentes selecionaram, indica que o empreendimento comercializa 

unicamente as flores tropicais, podendo ser também produtor dessas espécies.  

Os de 70% das vendas, 14% indicaram que grande parte de seus lucros vem 

dessas espécies; o restante que responderam que parte de suas vendas detêm de 0 

a 9%, de 10 a 19%, 20 a 20% e de 30 a 39%,sendo que os 15%, 29%, 14%, 14% dos 

respondentes, respectivamente, indicaram que a prioridade de suas vendas são as 

flores temperadas, como rosas, para atender o seu mercado consumidor.  

  O transporte utilizado na entrega das flores tropicais no pós - venda influenciam 

no valor final dos produtos por causa do frete. A Figura 16 mostra quantas floriculturas 

acrescentam esse frete no produto ao consumidor. 

 
 

Figura 16 - Repasse do Frete no Valor Final das Flores Tropicais 

 
 

 Para 73% dos respondentes o valor do frete não é repassado ao consumidor 

final e os outros 27% repassam este valor ao seu consumidor. Para aqueles que 

responderam que repassam esse valor ao consumidor foi-se questionado qual seria 

essa percentagem, indicados na Figura 17, abaixo: 
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Figura 17 - Percentual do Frete Repassados ao Consumidor Final 

 
 
 

 Parte dos participantes desta pesquisa responderam que o percentual varia de 

8 a 20% acrescentados ao valor final do produto ao consumidor. Sendo que 34% dos 

respondentes repassam valores entre 0 a 9% no produto final; dos 10 a 19% e dos 20 

a 29% do valor repassado, nos dois casos, 33% dos participantes informaram que há 

um acréscimo no valor final. 

Isso indica que provavelmente o valor é repassado por causa do valor do 

combustível, ou para suprir as perdas durante o transporte, ou no ato da compra 

realizada pela floriculturas o valor final já esta incluso o frete e para adquirir uma 

margem de lucro esse valor é repassado ao consumidor. 

 
 

4.3.2. Análise de dados e Discussão dos Floristas 

 
 

Nesta etapa da pesquisa será realizado a análise e a discussão dos dados 

relacionados a modalidade dos floristas/decoradores na região do Plano Piloto no 

Distrito Federal. A seguir, na Figura 18, foi discutido sobre quantos 

floristas/decoradores utilizam as flores tropicais em seus arranjos e decorações florais. 
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Figura 18 - Quantidade de Florista/Decoradores Utilizam as Flores Tropicais 

 
 
 

  Nota-se que 75% dos respondentes confirmam a utilização de flores tropicais 

em sua decorações, indicando que existe um mercado consumidor dessas flores no 

DF, e que 25% não as utilizam em seus arranjos. 

  Para a não utilização de flores tropicais em seus arranjos a única pessoa 

respondente justificou que trocou as flores tropicais por flores do campo e rosas, 

indicando que os seus clientes não escolhem e nem compram as flores tropicais neste 

empreendimento. 

  Para esta modalidade de floristas/decoradores as regiões que mais compram 

flores tropicais são a região de Brasília e São Paulo, indicados na Figura 19 a seguir: 

 
 

Figura 19 - Região que Floristas/Decoradores Compram Flores Tropicais  

 
 

 

 Percebe-se que a maioria, 60% dos floristas/decoradores do DF compram as 

flores tropicais da região indicando que as flores de Brasília são compradas pois 

supostamente atendem a demanda, a proximidade com os floristas/decoradores e 

rapidez na entrega. O restante, ou seja, 40% ainda preferem manter as relações 
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comerciais com a região de São Paulo, pois já tem um mercado estabelecido 

principalmente a Holambra. 

 A Figura 20 indica de quem ou qual estabelecimento é comprado as flores 

tropicais a seguir: 

 
 

Figura 20 - Estabelecimento que os Floristas/Decoradores Compram as Flores Tropicais 

 

 
 

Segundo os floristas/decoradores respondentes os estabelecimentos em que 

compram flores tropicais para arranjos florais são em associações/cooperativas locais 

e fora de Brasília com 40% e somente 20% compra diretamente com o produtor local. 

Geralmente a associação/cooperativa fora de Brasília é a Veiling Holambra, a 

principal distribuidoras de flores no país, tornando-se assim a maior concorrente de 

distribuição neste setor. 

Muitas razões em relação ao estabelecimento em que se compram as flores 

tropicais podem estar associadas ao nível de qualidade das flores, indicados na Figura 

21 abaixo: 
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Figura 21 - Nível de Qualidade das Flores Tropicais na Visão dos Floristas/Decoradores 

 
 
 

Em relação a qualidade das flores tropicais produzidas no DF a avaliação dada 

pelos floristas/decoradores são positivas, ou seja, 67% dos respondentes afirmam que 

a qualidade da flor tropicais brasiliense é Boa e 33% responderam que a flor tem uma 

Ótima qualidade. Desta forma indica que as flores tropicais brasilienses agradam o 

mercado local e tornando-se competitiva no quesito qualidade. 

A Figura 22 abaixo, foi feita para saber se a produção do DF de flores tropicais 

conseguem suprir a demanda local, ou seja, se tem quantidade suficiente para suprir 

a necessidade do consumidor brasiliense.  

 
 

Figura 22 - Produção do DF de Flores Tropicais conseguem Suprir a Demanda Local 

 
 
 

Percebe-se que nesse quesito, na opinião dos floristas/Decoradores, 100% dos 

respondentes, o produtor do DF não consegue atender a demanda por flores tropicais 

na região, ou seja, isso faz com que essa modalidade procure outras regiões 

produtoras para conseguir suprir tal necessidade do mercado local.  
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Desta forma indica que a quantidade produzida pelos produtores local não 

atende o mercado consumidor brasiliense gerando um gargalo de impacto negativo 

num mercado tão competitivo. 

As razões para todos responderem que o produtor local não consegue suprir a 

demanda do mercado do DF estão indicados na Figura 23 a seguir: 

 
 

Figura 23 - Razões para o Produtor do DF não Suprir a Demanda Local  

 
 
 

Para os respondentes, nos quais responderam mais de uma opção, as razões 

para eles acreditarem que o produtor não consegue suprir a sua demanda estão na 

falta de produtos, com 50%, indica que não são todas as espécies que são produzidas 

para serem utilizadas os arranjos florais; nas falhas no pedido com 25%, relacionada 

a falta de organização, atrasos por exemplo; e a falta de confiança com 25% mostra 

uma forte credibilidade dos concorrentes como a Veiling Holambra. 

O mercado existe baseado na oferta e demanda por produtos e com as flores 

tropicais não é diferente. O mercado consumidor brasiliense por flores é a maior do 

país e na Figura 24 indicará, na opinião dos respondentes, o que o consumidor local 

gosta. 
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Figura 24 - Atração do Consumidor do DF em relação as Flores Tropicais 

 
 

  

Neste caso, por causa do contato direto com o consumidor os respondentes 

puderam indicar se o seu consumidor gosta ou não das flores tropicais, assim 100% 

deles responderam que não, indicando que as saídas destes produtos em sua lojas 

praticamente não existem, mesmo que alguns utilizem as flores tropicais em seus 

arranjos. Isso mostra também que só utilizam flores tropicais em arranjos florais para 

eventos de negócios e/ou políticos, pois geralmente em casamentos a preferência fica 

com as rosas. 

Por conhecerem seus consumidores os floristas/decoradores indicaram, 

conforme a Figura 25, os motivos para não haver consumidores para estas espécies. 

 
 

Figura 25 - Motivos para as Flores Tropicais não Atrair Consumidores  

 
 
 

As razões para o consumidor não comprar flores tropicais, segundo os 

respondentes estão na opção de que os consumidores preferem outros tipos de flores 

e folhas, detendo 50%, ou seja, as temperadas; 25% responderam que na opinião dos 
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seus consumidores, elas não são bonitas e em relação a qualidade da flor são 25% 

opinaram por esta ser uma das razões para o não consumo dessas espécies.  

 
 

4.3.3. Análise e Discussão dos Dados da Modalidade Ambos 

 
 

 A modalidade “Ambos” engloba empresas que atuam nos dois setores, 

Floriculturas e Floristas/Decoradores. Desta forma será feita uma análise de dados 

baseado nos questionários aplicados nesses setores. 

A Figura 26, a seguir, indicará quantas empresas vendem/utilizam as flores 

tropicais: 

 
 

Figura 26 - Quantas Vendem/Utilizam Flores Tropicais em suas Empresas 

 
 
 

Em relação a utilização das flores tropicais em seus arranjos, 100% dos 

respondentes disseram que sim, indicando que todos adquirem e vendem flores 

tropicais em suas empresas. 

Como todos adquirem e utilizam as flores tropicais em suas lojas, a Figura 27 

mostra de qual região, geralmente compram esses produtos para venderem . 
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Figura 27 - Região que Adquirem as Flores Tropicais  

 
 

 

 Em relação a região em que se adquire as flores tropicais, a maioria dos 

respondentes indicaram Brasília, com 59% indica que para quem atua nos dois 

setores o DF é o principal fornecedor; na sequência vem a região de São Paulo com 

25%, sendo que provavelmente venham de Holambra as flores tropicais; em seguida 

vem o Goiás com 8% e Outros, com 8% sendo que neste caso é produção própria. 

 A partir da identificação da região em que a modalidade compra suas flores é 

importante identificar também quais são os seus distribuidores, conforme a Figura 28 

abaixo: 

 

 

Figura 28 - Tipo de Estabelecimento em que se Adquirem as Flores Tropicais 

 
 
 

 Percebe-se que todos os respondentes adquirem diretamente do produtor, 

sendo 50%, entretanto não é o único tipo de estabelecimento. Ou seja, 17% dos 

respondentes também compram de estabelecimentos como 

associações/cooperativas fora de Brasília e de outras formas como atravessador e 
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produção própria de flores e folhagens tropicais. Os outros 18% compram de 

estabelecimentos como associações/cooperativas locais e via leilão online. 

Uma das razões para as floriculturas/floristas (Ambos) comprarem de vários 

estabelecimentos pode estar associado a qualidade das flores tropicais do DF, 

conforme indicado na Figura 29: 

 
 

Figura 29 - Qualidade das Flores Tropicais do DF na visão de Ambos 

 
 
 

Na opinião da modalidade “Ambos” 72% consideram as flores tropicais 

produzidas no DF de ótima qualidade, indicando que os produtos locais atendem as 

exigências desse mercado. Já 14% consideram as flores boas ou ruins. 

Apesar da maioria considerar as flores tropicais de ótima qualidade, isso não 

quer dizer que elas estão competindo forte neste setor, pois o DF ainda não está 

focado totalmente na exportação no qual a exigência de qualidade é muito maior que 

o próprio mercado interno. 

Além da qualidade o mercado necessita de que o produtor consiga manter a 

necessidade da demanda pelas flores tropicais no DF, indicados na Figura 30: 
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Figura 30 - Capacidade do Produtor do DF de suprir a Demanda Local  

 
 

 

Os respondentes na questão se o produtor do DF consegue suprir a demanda 

da empresa, 71% responderam que conseguem suprir tal demanda, entretanto 29% 

responderam que não consegue. As razões para esse gargalo foi identificado na 

Figura 31: 

 

 

Figura 31 - Por que o Produtor não consegue suprir esta Demanda 

 

 

 

Os respondentes que indicaram que o produtor local não consegue suprir a sua 

demanda mostrou que a razão para isso está na falta de produtos, ou seja, 100% 

neste caso. Desta forma indica que a quantidade produzida não alcança todos os 

empreendimentos de flores no DF, fazendo com que estes procurem em outras 

regiões os produtos que faltam na produção local.  

Para se ter ofertas de produtos é necessário uma demanda para escoá-los, 

neste caso a existência de consumidores de flores e folhagens tropicais. A Figura 32 

a seguir, mostra se na opinião das floriculturas/floristas (Ambos), existe tal 

consumidor: 
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Figura 32 - Atração do Consumidor pelas Flores Tropicais 

 
 
 

Neste caso a maioria dos participantes responderam que existe consumidor e 

que as flores tropicais os atraem, detendo 86% e somente 14% disse que não atrai os 

consumidores. Uma das razões foi indicada na Figura 33 abaixo: 

 

 

Figura 33 - Motivos para as Flores Tropicais não atrair Consumidores 

 
 
 

Percebe-se que a principal razão para as flores tropicais não atrair tanto assim 

o consumidor brasiliense é a preferência por outros tipos de flores, como no caso as 

temperadas (rosas, margaridas, lírios, etc.). Isso afeta fortemente o mercado nacional 

de flores tropicais, não somente no Distrito Federal, dificultando o seu crescimento 

produtivo e comercial. 

A seguir foi feito uma análise dos dados das espécies de flores e folhagens 

tropicais.  
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4.3.4. Análise e Discussão da Quantidade de Espécies de Flores utilizadas de Acordo 

com a Modalidade  

 
 

 Nesta etapa de análise de dados e discussão foi feito uma identificação (em 

ordem decrescente) das espécies de flores e folhagens tropicais mais vendidas e/ou 

utilizadas nas três modalidades estudadas, ou seja, floricultura, floristas/decoradores 

e floriculturas/floristas (identificado como Ambos), indicados na Tabela 1 e 2:  

 

 

Tabela 1 - Espécies de flores Tropicais mais vendidas e/ou Utilizadas na Região do DF 

Flores Modalidade 

Espécies Vendidas/Utilizadas Floricultura Florista/Decorador Ambos Total 

Alpínia rosa e vermelha (Alpinia 

purpurata) 

5 0 4 9 

Bastão do Imperador rosa, vermelha 

e porcelana (Etlingera elatior) 

4 0 5 9 

Antúrio (Anthurium andreanum) 4 0 4 8 

Bihai (Heliconia bihai cv. Lobster) 4 1 3 8 

Golden Adrian (Heliconia 

psittacorum- hibrida cv. Golden Torch 

Adrian) 

3 2 3 8 

Shampoo ou Sorvetão (Zingiber 

spectabilis) 

3 0 4 7 

Golden Torch (Heliconia psittacorum 

x Heliconia spathocircinata cv. 

Golden Torch) 

4 0 2 6 

Asclépias (Asclepias physocarpa) 1 2 2 5 

Rostrata (Heliconia rostrata) 3 0 2 5 

Ananás ornamental (Ananas lucidus) 2 0 2 4 

Collinsiana (Heliconia collinsiana) 1 2 1 4 

Outros 2 0 2 4 

Red Opal (Heliconia psittacorum- 

hibrida cv. Red Opal) 

2 0 2 4 

Sassy (Heliconia psittacorum cv. 2 0 2 4 
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Sassy) 

Total eclipse (Heliconia orthotricha 

cv. Total Eclipse) 

2 0 2 4 

Alan Carle (Heliconia psittacorum x 

Heliconia spathocircinata cv. Alan 

Carle) 

2 0 1 3 

Jaquine (Heliconia caribea x 

Heliconia bihai cv. Jacquini) 

1 0 2 3 

Musa ornata (Musa ornata) 2 0 1 3 

Angusta (Heliconia angusta) 2 0 0 2 

Calathea (Calathea burle-marxii) 1 0 1 2 

Hirsuta (Heliconia hirsuta cv. 

Schumaniana) 

0 0 2 2 

Musa velutina (Musa velutina) 2 0 0 2 

Tapeinóculos (Tapeinochilos 

annanassae) 

1 0 1 2 

Wagneriana (Heliconia wagneriana) 2 0 0 2 

Andrômeda (Heliconia psittacorum- 

hibrida cv. Andrômeda) 

0 0 1 1 

Latispatha (Heliconia latispath) 0 0 1 1 

Stifftia (Stiffia chrysanta) 0 0 1 1 

Stricta (Heliconia stricta) 1 0 0 1 

Musa coccinea (Musa coccinea) 0 0 0 0 

 
 

Tabela 2 - Espécies de Folhagens Tropicais mais vendidas e/ou Utilizadas na Região do DF 

Folhagem Modalidade 

Espécies Vendidas/Utilizadas Floricultura Florista/Decorador Ambos Total 

Dracena pau-d'água (Dracaena 

fragans) 

4 2 5 11 

Pitosporo (Pittosporum tobira) 5 0 6 11 

Murta (Murraya sp.) 3 2 5 10 

Papiro (Cyperus papirus) 3 1 5 9 

Antúrio – folhas (Anthurium 4 0 4 8 
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andraeanum) 

Aspargo-vassoura (Asparagus 

virgatus) 

4 0 4 8 

 

Costela de Adão (Monstera deliciosa) 3 0 4 7 

Fórmio (Phormium tenax) 3 0 4 7 

Junco (Juncus spp.) 3 0 3 6 

Schefflera – verde e variegata 

(Schefflera arborícola) 

3 0 3 6 

Areca – folhas (Dypsis lutescens) 2 0 3 5 

Dracena sanderiana (Dracaena 

sanderiana) 

2 0 3 5 

Aspargo-alfinete (Asparagus 

densiflorus) 

2 0 2 4 

Dracena curdyline (Curdyline 

terminalis) 

2 0 2 4 

Dracena glauca (Dracaena sp.) 2 0 2 4 

Palma belancanda – flor-do-leopardo 

(Belamcanda chinesis) 

2 0 2 4 

Palmeira raphis – folhas (Raphis 

excelsa) 

2 0 2 4 

Papiro-sombrinha (Cyperus 

alternifolius) 

1 0 3 4 

Alpínia variegata – folhas (Alpínia 

zerumbet) 

1 0 2 3 

Aspargo smilax ( Asparagus 

asparagoides) 

1 0 2 3 

Curculigo – canoinha (Curculigo 

capitulata) 

1 0 2 3 

Estrelítizia- folhas (Strelitzia reginae) 1 0 2 3 

Outros 2 0 1 3 

Palmeira-leque – folhas 

(Trachycarpus fortuneii) 

1 0 2 3 

Pândanus (Pandanus baptistii) 1 0 2 3 

Papiro-mini (Cyperus papirus) 0 0 3 3 



68 
 

 

Aspargo bambusinho-de-metro – 

melindre (Asparagus setaceus-

plumens) 

1 0 1 2 

Cavalinha – folhas (Equisetum spp.) 1 0 1 2 

Jiboia (Scindapsus aureus) 1 0 1 2 

Não vendo/ Não uso folhagem. 2 0 0 2 

Cariota – rabo de peixe (Caryota 

mitis) 

0 0 1 1 

Espada-de-São-Jorge (Sansevieria 

trifasciata) 

0 0 1 1 

Guaimbé – Imbé (Philodendron 

bipinnatifidum) 

0 0 1 1 

 
 

 Nota-se nestas duas tabelas a identificação das mais vendidas e/ou utilizadas 

por essas três modalidades, ou seja, no caso das flores tropicais as votadas foram as 

Alpínias rosa e vermelha (Alpinia purpurata) e o Bastão do Imperador rosa, vermelha 

e porcelana (Etlingera elatior) tendo 9 dos 26 respondentes, Antúrio (Anthurium 

andreanum), Bihai (Heliconia bihai cv. Lobster) e Golden Adrian (Heliconia 

psittacorum- hibrida cv. Golden Torch Adrian) detendo 8 dos respondentes totais (26). 

No caso das folhagens as mais votadas foram a Dracena pau-d'água 

(Dracaena fragans) e o Pitosporo (Pittosporum tobira) totalizando 11, Murta (Murraya 

sp.) com 10, Papiro (Cyperus papirus) tendo 9 e Antúrio – folhas (Anthurium 

andraeanum) sendo 8 dos 26 participantes que responderam aos questionários. 

 A Figura 34 e 35 indicam todas as espécies de flores e folhagens, 

respectivamente, em ordem decrescente, selecionadas por todas modalidades 

participantes desta pesquisa: 
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Figura 34 - Quantidade de Flores tropicais Selecionadas por todas as Modalidades 
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Na Figura 34 o gráfico indica as flores mais utilizadas e/ou vendidas por todas 

as modalidades, de forma decrescente, sendo que as espécies mais selecionadas 

pelos respondentes foram as Alpínias rosas e vermelha (9), Bastão do Imperador rosa, 

vermelha e porcelana (9), Antúrios (8), Bihais (8), Golden Adrian (8). Insere-se que 

estas espécies são as preferidas do consumidor brasiliense. 
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Figura 35 - Quantidade de Folhagens Tropicais Selecionadas por todas as Modalidades 
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A Figura 35 mostra as folhagens tropicais utilizadas e/ou vendidas 

selecionadas pelos participantes desta pesquisa, sendo que as principais espécies 

foram Dracena pau-d’água (11), Pitosporo (11), Murta (10), Papiro (9), Antúrios - 

folhas (8) são as mais utilizadas em arranjos florais e decorações por todos os 

respondentes. 

 
 

4.3.5. Dados das Espécies de Flores e Folhagens Tropicais Vendidas pela 

Floriculturas  

 
 

 Após identificar as principais espécies de flores e folhagens tropicais vendidas 

pelas floriculturas no DF, a Figura 36 e 37 abaixo mostra de forma decrescente quais 

são essa espécies e quantos respondentes selecionaram cada uma: 
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Figura 36 - Quantidade de Espécies de Flores Tropicais mais vendidas pelas Floriculturas no 
DF 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em relação as espécies de flores tropicais de corte vendidas pelas floriculturas, 

total de 17 respondentes, as mais selecionadas foram as Alpínias rosa e vermelha (5), 

Antúrios (4), Bastão do Imperador rosa, vermelha e porcelana (4), Bihais (4) e Golden 
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Torch (4). Indicando que são as mais preferidas e/ou conhecidas pelo consumidor 

local, ilustrados na Figura 36. 
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Figura 37 -  Quantidade de Espécies de Folhagens Tropicais mais vendidas pelas floriculturas 
no DF 
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 Na Figura 37 estão relacionados as folhagens tropicais vendidas pelas 

floriculturas no DF, sendo que as principais selecionadas foram Pitosporo (5), Antúrios 

- folhas (4), Aspargo-vassoura (4), Dracena pau-d’água (4) e Costela de Adão (3), com 

o total de 17 respondentes. Insere-se que essas espécies de folhagens são utilizadas 

pelos consumidores para complementar os arranjos florais. 

 
 

4.3.6 Dados das Espécies de Flores e Folhagens Tropicais Utilizadas pelos 

Floristas/decorador 

 

 

 Nesta etapa de análise e discussão dos dados será feita na modalidade dos 

floristas/decorador, ou seja, será discutido os dados de quais espécies de flores e 

folhagens tropicais, totalizando 4 participantes dessa pesquisa. 

 As Figuras 38 e 39 indicam quais são as principais espécies utilizadas pelos 

floristas no DF, a seguir: 
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Figura 38 -  Quantidade de Espécies de Flores Tropicais mais utilizadas pelos 
floristas/decorador no DF  
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 Como a quantidade de respondentes nesta modalidade (floristas/decorador) foi 

menor (3) as principais espécies também são menores em relação as outras duas 

modalidades (floriculturas e ambos). 

Desta forma as espécies mais utilizadas pelos floristas/decoradores são 

Asclépias (2), Collinsiana (2) , Golden Adrien (2) e Bihai (1). Infelizmente não obteve 

muitas respostas neta modalidade dificultando a análise dos dados. Ainda sim, pode-

se inserir que para arranjos florais e decoradores essas são as principais espécies de 

flores tropicais de corte consumidas no DF. 
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Figura 39 - Quantidade de Espécies de Folhagens Tropicais mais utilizadas pelos 
floristas/decorador no DF 
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 A quantidade de folhagens tropicais selecionadas pelos floristas/decoradores 

foram baixas, pela mesma razão das flores citadas anteriormente. As folhagens 

tropicais selecionadas pelos floristas/decoradores foram as Dracena pau-d’água (2), 

Murta (2) e Papiro (1), inserindo que são as mais utilizadas para complementar os 

arranjos florais. 

  
 

4.3.7 Dados das Espécies de Flores e Folhagens Tropicais Utilizadas/Vendidas pela 

Modalidade Ambos (Floriculturas/Floristas) 

 
 

 Baseado nas respostas dos questionários aplicados às floriculturas/floristas, ou 

modalidade Ambos, foi feito uma análise dos dados de cada item respondido, em 

relação as espécies de flores e folhagens tropicais (Figura 40): 
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Figura 40 - Quantidade de Espécies de Flores Tropicais mais utilizadas pela Modalidade 
“Ambos” no DF 
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 Percebe que, para os participantes da modalidade “Ambos” (7), as principais 

espécies utilizadas selecionadas são a do Bastão do Imperador rosa, porcelana e 

vermelha (5), Alpínia rosa e vermelha (4), Antúrio (4), Shampoo ou Sorvetão (4) e a 

Bihai (3). Insere-se na Figura 40 que há um leque de espécies utilizadas, entretanto 

existe as que são as preferidas do consumidor para arranjos florais e decorações. 

 A Figura 41 estão quantificadas as espécies de folhagens utilizadas por esta 

modalidade: 
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Figura 41 - Quantidade de Espécies de Folhagens Tropicais mais utilizadas pela Modalidade 
“Ambos” no DF 
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 As espécies de folhagens mais utilizadas pelos respondentes “Ambos” (7) 

foram a Pitosporo (6), Dracena pau-d’água (5), Murta (5), Papiro (5), Antúrio - Folhas 

(4), apesar que a maioria das folhagens são utilizadas em arranjos e decorações 

florais são importantes para a sua montagem, existem as mais utilizadas, como as 

citadas acima. 

 
 

4.4 Discussão Geral dos Dados 

 
 

Ao analisar os dados dos questionários separadamente percebe-se que cada 

modalidade tem sua opinião sobre as flores e folhagens tropicais do DF, entretanto a 

discussão descrita aqui foi realizada de modo geral. Ou seja, foi analisado e discutido 

as respostas das 3 modalidades (floricultura, florista/decorador e ambos) para a 

identificação dos gargalos neste mercado tão promissor.  

Escolheu-se a forma de aplicação via Google Drive – “formulários”para manter 

o sigilo de todos os envolvidos na pesquisa e desta forma avaliar os resultados 

imparcialmente e sem interferência do pesquisador.  

Após um mês do início da aplicação do questionário, ainda não se obteve um 

número considerável para análise e validação da pesquisa, assim fez-se necessário 

a entrevista pessoal, diminuindo a imparcialidade desta pesquisa por saber da 

identidade de cada participante. Entretanto as respostas foram adquiridas da mesma 

forma da aplicação online, ou seja, ao se analisar os dados posteriormente, a análise 

dos dados continuaram imparciais e sigilosas. 

Mesmo assim houve muita resistência de vários participantes, independente da 

modalidade, impedindo uma análise e discussão do tema de forma mais profunda, 

contudo foi feito análise desses dados mesmo com o baixo número de participantes. 

Os que mais participaram da pesquisa foram as floriculturas, na qual indica uma 

melhor confiança na pesquisadora e nas informações repassadas com os dados 

pessoais dos envolvidos nesta monografia. Pode-se considerar que as respostas com 

mais validade e possível de generalização são das floriculturas.  

No caso de “ambos” teve situação semelhante aos das floriculturas, obteve-se 

uma quantidade razoável de respostas, mas não o suficiente para conclusões mais 

concretas dos dados. Não teve tanta resistência aos que se teve contato pessoal, 

contudo via email obteve muita resistência. 
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Já os floristas/decoradores foram os mais difíceis de se obter resposta, 

impossibilitando uma análise mais profunda, sendo que somente 4 responderam a 

pesquisa. Encontrou-se muita dificuldade de marcar uma entrevista e quando ligava 

para marcar ou o responsável nunca estava na loja, ou solicitavam enviar para os seus 

emails e nunca retornavam.      

 Assim foi realizado uma análise e discussão dos dados com os resultados que 

se conseguiu obter. Deve-se ressaltar que cada espécie de flores tropicais têm suas 

próprias características, entretanto a durabilidade das diferentes espécies de flores e 

folhas tropicais são semelhantes. 

 Percebeu-se que há uma maior quantidade de floriculturas no Plano Piloto em 

relação aos outros apesar de se constatar que o DF é a principal região consumidora 

de flores no país, de acordo com Durval (2011). Infelizmente nem todos os 

participantes vendem e/ou utilizam as flores tropicais em seus comércios,onde mostra 

a falta de consumidor e/ou informações sobre as flores e folhagens tropicais. 

 Para aqueles que vendem e/ou utilizam as flores tropicais em seus 

estabelecimentos, todos compram de Brasília, contudo para os participantes desta 

monografia, eles não compram os produtos somente da região. 

As regiões mais selecionadas, nesta situação, foram São Paulo, Goiás, Ceará 

e por produção própria. Percebe-se que ainda há uma forte preferência para produção 

de São Paulo, para todas as modalidades, no qual Holambra é a principal região 

distribuidora de flores do país. Entretanto a região de Goiás tem 

associações/cooperativas de produtores de flores tropicais que distribuem na região 

do DF e o Ceará que está em expansão na produção de flores e melhorando a sua 

forma de distribuição e aumentando a sua produção. 

Para as floriculturas outra região selecionada é Pernambuco sendo a principal 

produtora de flores tropicais no Brasil, no qual o seu foco está na exportação, porém 

quando não há escoamento dos produtos para outros países, esta região foca-se no 

mercado interno, tornando-se um forte concorrente no mercado local. 

O consumidor brasiliense tem uma forte preferência por comprar de Holambra 

por ela já está estabelecida no mercado nacional de flores, tornado-se referência em 

qualidade e confiança neste setor, dificultando assim a produção e a distribuição do 

DF de flores tropicais. 

Nesta situação o produtor brasiliense poderia observar os seus distribuidores e 

os consumidores intermediários (floristas/decoradores, floricultura e Ambos) e 
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perguntar quais os problemas encontrados na sua produção, distribuição, qualidade, 

o que realmente está faltando para mudar o fornecedor e priorizar a produção local.  

Em relação ao tipo de estabelecimento onde compram as flores tropicais as 

principais escolhidas foram primeiro diretamente do produtor, indicando a preferência 

pela produção local por conseguirem as flores mais frescas e com menos danos 

gerados pelo transporte. 

Depois vieram as escolhas por compras via associação/cooperativas fora da 

região do DF, onde a Veiling Holambra ainda é a principal distribuidora de flores para 

o mercado interno local, tornando-se o principal concorrente dos produtores locais. 

Em sequência tem a produção própria, que no caso algumas das modalidades 

além de produzir as flores tropicais também vendem seus produtos, tanto em maço 

quanto em arranjos florais, diversificando a sua produção e aumentando a 

competitividade no setor. 

Indicou-se também o uso de atravessadores, sendo um problema no preço final 

das flores tropicais, pois além de pagar pela flor, o empresário também paga pelos 

serviços prestados pelo atravessador aumentando assim o preço final das flores 

tropicais e consequentemente diminuir o interesse dos consumidores pelo produto. 

Outras opções que surgiram foram a compra por associações/cooperativa 

locais, poucos selecionaram, inserindo-se que alguns preferem diretamente do 

produtor ou de associações/cooperativas fora do DF e via leilão online que entretanto 

ainda são poucos os que utilizam essa forma de compra pelas flores tropicais. 

Uma sugestão para aumentar a preferência pela compra dos estabelecimentos 

locais é aumentar a informação sobre a rastreabilidade das flores tropicais de Brasília, 

encontros de todos os atores envolvidos nesta cadeia para conseguir melhorar o 

relacionamento entre eles.  

Uma das formas para aumentar e melhorar essa troca de informações entre 

produtores, comerciantes e consumidores (intermediário e final) é a criação de feiras 

comerciais, para a obtenção de conhecimento dos produtos locais, das empresas, 

produtores, fechamento de possíveis contratos e encontros regionais. Assim pode 

melhorar a relação de confiança entre os produtores e seus distribuidores, além de 

facilitar a negociação.  

 O participante que mais informou sobre a não utilização e/ou vendas das flores 

e folhagens tropicais em seus comércios foram as floriculturas pois deduz-se que a 

venda dessas espécies são baixas em relação as temperadas. Percebe-se que as 
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temperadas ainda são as preferidas do consumidor brasiliense,pois acaba por 

dificultar a introdução das flores tropicais no mercado de flores e plantas nacionais. 

Entretanto para a exportação o exotismo, a beleza e as cores das flores tropicais 

atraem o consumidor estrangeiro.   

 A maioria dos respondentes indicaram as razões para a não venda e/ou 

utilização das flores e folhagens tropicais em seus estabelecimentos sendo que todas 

as modalidades tiveram uma resposta em comum. Ou seja, as flores tropicais não são 

as preferidas do consumidor, ou pela falta de conhecimento em relação as espécies 

ou por uma cultura já enraizada, informando que as melhores flores para ser dar de 

presente são as temperadas, por exemplo as rosas, como acontece nos Dias das 

Mães e Dia dos Namorados, nos quais há um aumento significativo nas vendas das 

flores no DF.  

 Uma sugestão para melhorias no comportamento do consumidor é gerar 

informações, através de cartilhas, exposição, dentre outros sobre as flores tropicais, 

a sua forma de utilização e realização de cursos de arranjos florais somente com estas 

espécies.  

Além disso, percebeu-se nas entrevistas que nem todos os responsáveis pelas 

vendas de flores e plantas ornamentais conhecem as espécies, ou por que tem o 

nome popular diferente do que a maioria sabe, ou por realmente não saber quais são 

consideradas flores tropicais acarretando a falta de informações sobre as flores. 

Neste caso seria interessante os produtores de flores tropicais, ou a associação 

de flores e plantas ornamentais realizar cursos ou cartilhas sobre essas espécies 

explicando a forma de armazenamento, a utilização em arranjos florais e duração no 

pós-colheita. Desta forma o proprietário(a) da empresa poderá passar uma maior 

segurança em relação as flores e aumentar a sua venda e o seu consumo e não 

depender somente de programas de televisão para a divulgação das espécies. 

 Em relação a qualidade a maioria dos participantes totais acham as flores 

tropicais ótimas e boa, isso indica que o produtor local tem competência de produzir 

flores de alta qualidade e se tornar competitivo neste setor, trabalhando somente para 

melhorar ainda mais a sua produção. 

Uma sugestão a ser dada sobre a qualidade é para os produtores terem uma 

busca pelo conhecimento dos padrões de qualidade de flores tropicais exigidas pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), desta forma alcança-se 

esses padrões para além de manter no mercado interno, focar na exportação das 
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espécies produzidas no DF. Assim o produtor aumenta o seu mercado de atuação de 

flores e plantas ornamentais, no caso as flores tropicais.  

Um problema encontrado nesta análise foi que para parte dos participantes os 

produtores local de flores e folhagens tropicais não conseguem suprir a demanda de 

suas empresas, principalmente os floristas/decoradores, onde há ou a falta de produto 

ou de uma estratégia de produção e distribuição ineficiente para atender todo o 

mercado do DF.  Este fato faz com que os distribuidores de flores procurem outras 

regiões para suprir a necessidade dessa demanda. 

O grave é que Brasília é o principal consumidor e realizador de eventos 

(casamento, eventos políticos, congressos etc.) do país, necessitando de 

fornecimento alto para abastecer o mercado local. A melhor sugestão aqui é realizar 

um novo estudo sobre a produção de flores tropicais, melhorar o manejo para 

aumentar a produtividade e criar estratégias para que o fornecimento, 

preferencialmente, semanal, e com uma grande quantidade de produtos para que não 

seja necessário a procura dos distribuidores para outras regiões.  

É importante fazer uma relação entre as flores e folhagens tropicais vendidas 

e utilizadas com a produção local. Neste caso foi utilizado um documento repassado 

por um produtor de flores e folhagens tropicais do DF. O Quadro 6 a seguir está 

relacionado, conforme o documento repassado (produção Out-2015) pelo produtor 

brasiliense as espécies produzidas e comercializadas: 

 
 

Quadro 6 - Espécies produzidas por Produtor Local - Out. 2015 

ESPÉCIES DE FLORES ESPÉCIES DE FOLHAS 

 
 

Bastão do Imperador (vermelho e porcelana); 
Helicônia Alan Carle; 

 Helicônia Bihai; 
 Helicônia Bihai Chocolate 
 Helicônia Richmond Red; 

 Helicônia Rostrata; 
 Helicônia Wagneriana Turbo 

Aspargo Vassoura; 
Dracena Sandeliana (Bambu da Sorte M e G) 

Dracena Cordiline, 
Dracena Glauca; 

Folha de Palmeira Leque (G); 
Raphis; 

Strelitzia; 
Formio; 

Espada de São Jorge; 
Murta; 

Pleomele Listrada; 
Xanadu 

Fonte: Documento produtor rural (2015) 
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 Essas espécies foram produzidas neste ano de 2015 e comercializadas a partir 

de Outubro, baseado neste documento (Anexo E) foram realizadas comparações com 

as espécies selecionadas pelos participantes desta monografia. 

 No caso das floriculturas são poucas as flores que são fornecidas em relação 

aos que elas vendem no mercado do DF, sendo as espécies Bastão do Imperador 

(vermelho e Porcelana), as Helicônias (Alan Carle, Bihai, Rostrata e Wagneriana). 

Entretanto as floriculturas vendem mais espécies do que foram produzidas neste 

período, sendo elas indicadas no Quadro 7 a seguir: 

 
 

Quadro 7 - Espécies Vendidas pelas Floriculturas que Não foram Produzidas pelo Produtor do 
DF 

FLORES TROPICAIS VENDIDAS FOLHAGENS TROPICAIS VENDIDAS 

Alpínia rosa e vermelha (Alpinia purpurata) Dracena pau-d'água (Dracaena fragans) 

Bastão do Imperador rosa (Etlingera elatior) Pitosporo (Pittosporum tobira) 

Antúrio (Anthurium andreanum) Papiro (Cyperus papirus) 

Bihai Chocolate (Heliconia bihai cv. Lobster) Antúrio – folhas (Anthurium andraeanum) 

Golden Adrian (Heliconia psittacorum- hibrida 
cv. Golden Torch Adrian) 

Costela de Adão (Monstera deliciosa) 

Shampoo ou Sorvetão (Zingiber spectabilis) Junco (Juncus spp.) 

Golden Torch (Heliconia psittacorum x Heliconia 
spathocircinata cv. Golden Torch) 

Schefflera – verde e variegata (Schefflera 
arborícola) 

Asclépias (Asclepias physocarpa) Areca – folhas (Dypsis lutescens) 

Ananás ornamental (Ananas lucidus) Aspargo-alfinete (Asparagus densiflorus) 

Collinsiana (Heliconia collinsiana) Palma belancanda – flor-do-leopardo 
(Belamcanda chinesis) 

Red Opal (Heliconia psittacorum- hibrida cv. Red 
Opal) 

Papiro-sombrinha (Cyperus alternifolius) 

Sassy (Heliconia psittacorum cv. Sassy) Alpínia variegata – folhas (Alpínia zerumbet) 

Total eclipse (Heliconia orthotricha cv. Total 
Eclipse) 

Aspargo smilax ( Asparagus asparagoides) 

Jaquine (Heliconia caribea x Heliconia bihai cv. 
Jacquini) 

Curculigo – canoinha (Curculigo capitulata) 

Musa ornata (Musa ornata) Pândanus (Pandanus baptistii) 

Angusta (Heliconia angusta) Papiro-mini (Cyperus papirus) 

Calathea (Calathea burle-marxii) Aspargo bambusinho-de-metro – melindre 
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(Asparagus setaceus-plumens) 

Hirsuta (Heliconia hirsuta cv. Schumaniana) Cavalinha – folhas (Equisetum spp.) 

Musa velutina (Musa velutina) Jiboia (Scindapsus aureus) 

Tapeinóculos (Tapeinochilos annanassae) Cariota – rabo de peixe (Caryota mitis) 

Andrômeda (Heliconia psittacorum- hibrida cv. 
Andrômeda) 

Guaimbé – Imbé (Philodendron bipinnatifidum) 

Stricta (Heliconia stricta) Espada-de-São-Jorge (Sansevieria trifasciata) 

Latispatha (Heliconia latispath) ___ 

Musa coccinea (Musa coccinea) ___ 

Stiffitia (Stiffitia chrysanta) ___ 

 
 

 Nota-se que a quantidade de flores tropicais vendidas pelas floriculturas é 

superior a que é produzida no DF o que confirma a procura por outras regiões 

fornecedoras e por alguns não considerar que os produtores locais não conseguem 

suprir a demanda do mercado local. 

Algumas espécies nem foram selecionadas como no caso das flores 

Andrômeda (Heliconia psittacorum- hibrida cv. Andrômeda), Hirsuta (Heliconia hirsuta 

cv. Schumaniana) Latispatha (Heliconia latispath), Musa coccinea (Musa coccinea) e 

Stiffitia (Stiffitia chrysanta). 

Já nas folhagens as espécies que não foram selecionadas foram Cariota – rabo 

de peixe (Caryota mitis), Espada-de-São-Jorge (Sansevieria trifasciata), Guaimbé – 

Imbé (Philodendron bipinnatifidum) e Papiro-mini (Cyperus papirus), sendo que uma 

das espécies, mais precisamente a Espada de São Jorge, é produzida no DF mas as 

floriculturas não a utiliza. 

Não tem como definir as razões do por que as espécies neste período foi bem 

menor que foi selecionado pelas floriculturas. Pode inserir que para o produtor 

conseguir se tornar o principal fornecedor de flores e folhagens tropicais produza as 

espécies que são as mais vendidas pelas floriculturas e suprir a necessidade da 

demanda local. Assim pode reduzir a procura por outras regiões ou pelos menos ser 

a primeira opção para todas as espécies comercializadas no DF.  
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 No caso das floriculturas/floristas (Ambos) além das espécies produzidas 

indicadas no Quadro 6 acima, há outras espécies que esta modalidade vende e/ou 

utiliza em seu comércio, indicadas no Quadro 8 abaixo: 

 

 

Quadro 8 - Espécies Vendidas e/ou Utilizadas por Floriculturas/Floristas (Ambos) que Não 
foram produzidas pelo Produtor no DF 

FLORES TROPICAIS VENDIDAS E/OU 
UTILIZADAS 

FOLHAGENS TROPICAIS VENDIDAS E/OU 
UTILIZADAS 

Alpínia rosa e vermelha (Alpinia purpurata) Dracena pau-d'água (Dracaena fragans) 

Bastão do Imperador rosa (Etlingera elatior) Pitosporo (Pittosporum tobira) 

Antúrio (Anthurium andreanum) Papiro (Cyperus papirus) 

Bihai Chocolate (Heliconia bihai cv. Lobster) Antúrio – folhas (Anthurium andraeanum) 

Golden Adrian (Heliconia psittacorum- hibrida 
cv. Golden Torch Adrian) 

Costela de Adão (Monstera deliciosa) 

Shampoo ou Sorvetão (Zingiber spectabilis) Junco (Juncus spp.) 

Golden Torch (Heliconia psittacorum x Heliconia 
spathocircinata cv. Golden Torch) 

Schefflera – verde e variegata (Schefflera 
arborícola) 

Asclépias (Asclepias physocarpa) Areca – folhas (Dypsis lutescens) 

Ananás ornamental (Ananas lucidus) Aspargo-alfinete (Asparagus densiflorus) 

Collinsiana (Heliconia collinsiana) Palma belancanda – flor-do-leopardo 
(Belamcanda chinesis) 

Red Opal (Heliconia psittacorum- hibrida cv. Red 
Opal) 

Papiro-sombrinha (Cyperus alternifolius) 

Sassy (Heliconia psittacorum cv. Sassy) Alpínia variegata – folhas (Alpínia zerumbet) 

Total eclipse (Heliconia orthotricha cv. Total 
Eclipse) 

Aspargo smilax ( Asparagus asparagoides) 

Jaquine (Heliconia caribea x Heliconia bihai cv. 
Jacquini) 

Curculigo – canoinha (Curculigo capitulata) 

Musa ornata (Musa ornata) Pândanus (Pandanus baptistii) 

Angusta (Heliconia angusta) Papiro-mini (Cyperus papirus) 

Calathea (Calathea burle-marxii) Aspargo bambusinho-de-metro – melindre 
(Asparagus setaceus-plumens) 

Hirsuta (Heliconia hirsuta cv. Schumaniana) Cavalinha – folhas (Equisetum spp.) 

Musa velutina (Musa velutina) Jiboia (Scindapsus aureus) 

Tapeinóculos (Tapeinochilos annanassae) Cariota – rabo de peixe (Caryota mitis) 
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Andrômeda (Heliconia psittacorum- hibrida cv. 
Andrômeda) 

Guaimbé – Imbé (Philodendron bipinnatifidum) 

Latispatha (Heliconia latispath) Espada-de-São-Jorge (Sansevieria trifasciata) 

Stifftia (Stiffia chrysanta) ___ 

Stricta (Heliconia stricta) ___ 

Musa coccinea (Musa coccinea) ___ 

Wagneriana (Heliconia wagneriana) ___ 

 
 

 Percebe-se que no caso de “Ambos” a quantidade de flores é maior que o das 

folhagens e ainda sim no total a quantidade produzida não supre a demanda do DF, 

que indica a falta de produtos. 

É o mesmo caso das floriculturas, baixa quantidade produzida na região 

aumenta a procura de fornecedores de outras regiões. Como neste caso além de 

vender o produto por unidade e/ou maço as floriculturas também vendem arranjos 

florais, as espécies selecionadas podem indicar as flores tropicais que os 

consumidores preferem comprar. Ou seja, essas espécies que foram selecionadas e 

que não foram produzidas neste ano são as que mais agradam os consumidores 

brasilienses. 

Há espécies que nem foram selecionadas pelos participantes são Angusta 

(Heliconia angusta), Musa coccinea (Musa coccinea), Musa velutina (Musa velutina), 

Stricta (Heliconia stricta) e Wagneriana (Heliconia wagneriana), sendo que a última 

espécie é produzida no DF. 

Nas folhagens as espécies que não foram escolhidas são Cariota – rabo de 

peixe (Caryota mitis), Cavalinha – folhas (Equisetum spp.), Espada-de-São-Jorge 

(Sansevieria trifasciata),  Guaimbé – Imbé (Philodendron bipinnatifidum) e Jiboia 

(Scindapsus aureus), no qual a Espada de São Jorge é produzida na região do DF. 

 Já na modalidade floristas/decoradores nas espécies de flores tropicais 

produzida no DF, apenas 1 eles utilizam para decorações e arranjos florais, é a Bihai 

(Heliconia bihai cv Lobster) e nas folhagens também somente 1 espécie é utilizada, a 

Murta (Murraya sp.). 

Os florista/decoradores que responderam esta pesquisa informaram somente 

4 espécies de flores e 3 de folhagens tropicais, inserindo que nesta modalidade não 

há muita procura do consumidor pelas espécies em arranjos florais e decorações. 
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Um dos floristas/decoradores respondeu, ao se perguntar por telefone, se ele 

utiliza flores tropicais, a resposta foi que sim, pois ele utiliza todas as flores produzidas 

no Brasil, que na sua própria opinião, é um país tropical e todas as flores produzidas 

também são. Essa pessoa não respondeu ao questionário mesmo que se tenha 

tentado marcar uma entrevista, ele solicitou que responderia somente via e-mail, no 

qual não obteve resposta. 

Entretanto o que foi dito por esse(a) participante, indica que realmente uma 

parte dos consumidores intermediários, floristas/decoradores, não conhecem as 

espécies de flores tropicais, dificultando a sua comercialização, pois se não conhece 

o produto não consegue vendê-lo.  

A sugestão dada para esta modalidade é a mesma das outras, ou seja, 

aumentar a informação sobre as flores e folhagens tropicais através de cursos, feiras 

comerciais, encontros regionais ou nacionais, para capacitar e melhorar o 

conhecimento sobre as espécies e sua forma de utilização.  

 Quando foi realizado as entrevistas alguns dos participantes deram respostas 

além do que estava no questionário, e a principal queixa foi a concorrência dos 

supermercados e hipermercados, que nos últimos anos começou a vender flores e 

plantas ornamentais.  

Segundo eles houve uma queda na procura por flores nas floriculturas por parte 

dos consumidores, além do baixo preço ofertado, muitos consumidores estão 

aprendendo via aulas, principalmente online, a fazer o seu próprio arranjo floral para 

decorar a sua casa. 

Somente em datas comemorativas que há um aumento na procura por arranjos 

florais, como Dia das Mães e Dia dos Namorados, por exemplo. O que se pode ser 

sugerido para melhorar a competitividade para deixá-la menos desleal são a redução 

dos preços, para aumentar o seu lucro e atrair mais consumidores, ou a redução da 

sua margem de lucro, conhecer o seu consumidor e suas necessidades e criar novas 

estratégias de divulgação e distribuição do produto, como por exemplo o uso da 

internet para a divulgação dos produtos por meio de redes sociais, solicitação de 

produtos via sites, facilidade de pagamentos, entrega à domicílios, etc. 

Ao se conhecer o seu público alvo o mercado brasiliense de flores e folhagens 

tropicais pode aumentar de forma significativa. 
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5 CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 
 

 O mercado de flores e plantas ornamentais está em expansão no Brasil e por 

isso ocorre um crescimento de regiões produtoras no país. Entretanto em relação as 

flores e folhagens tropicais o foco do mercado está mais voltado para o interno. 

Somente 10% das flores e folhagens tropicais são voltadas para a exportação. 

Neste caso quando não se vendem os produtos, eles retornam para o mercado 

nacional. Ou seja, aumentoa a oferta nacional quando não se consegue exportar todos 

os produtos, surgindo uma forte concorrência neste setor internamente. 

No Distrito Federal o consumo de flores e plantas ornamentais é o primeiro 

colocado no país e ainda assim para as flores tropicais esse mercado ainda está em 

crescimento, com a existência de alguns gargalos.  

Os gargalos identificados são a preferência do consumidor por flores 

temperadas, como as rosas, a falta de conhecimento das espécies por parte dos 

florista/decoradores, floricultores e floricultores/floristas, falta de produtos ofertados 

para o mercado local por parte dos produtores do DF, a preferência por flores de 

outras regiões principalmente São Paulo e a forte concorrência dos supermercados e 

hipermercados do DF. Nota-se que alguns gargalos identificados anteriormente ainda 

prevalecem gerando riscos a longo prazo para o setor. 

Cabe ressaltar que não se sabe as razões para os produtores do DF não 

produzir todas as espécies, porém identificou-se que algumas espécies utilizadas e/ou 

vendidas por todas as modalidades, a maioria não foi produzida neste ano.  

Não se pode generalizar as análises feitas para poder dizer com veemência, 

que todos os gargalos encontrados são padronizados, pois os estudos são iniciais 

para uma análise mais profunda e comparativa.. 

Por estas razões indica-se uma análise mais profunda sobre este mercado 

englobando todas as regiões de Brasília e não somente o Plano Piloto, uma análise 

para identificar o perfil do consumidor de flores e plantas ornamentais do DF e estudar 

as melhores estratégias para aumentar o consumo de flores e folhagens tropicais da 

região, beneficiando assim tanto os produtores quanto as floriculturas e floristas. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A: Resumo da Revisão Bibliográfica ou Referencial Teórico  
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s associados 

à flores e 
plantas 

ornamentais 
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técnico 
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Gerais 
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856,72 
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produtiva do 
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ornamentais 
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estrutura 

produtiva do 
setor de 
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plantas 

ornamentais 
do Brasil e 
verificar as 

perspectivas 
de sua 

inserção no 
comércio 

internacional 

modelo 
de insumo 
produto, 

índices de 
ligação 

(Rasmuss
em-

Hirschma
n e puros) 

Brasil 2000  
 

__ 

Ramos 

(2015) 

a visão do 
mercado 

mercado 
interno 

aquecido 

__ Holambra -
SP 

2015 __ 

Garcia 

(2009) 

Exportaçõe
s de flores e 

plantas 
ornamentais 
brasileiras 
de 1996 a 

2007: 
uma análise 
estatística 

da 
demanda 

apresentar 
uma análise 
estatística do 
crescimento 
da demanda 

das 
exportações 
brasileiras de 

flores e 
plantas 

ornamentais 

pesquisa 
bibliográfi

ca, 
análise de 

SWOT 

Brasil 1996 a 
2007 

__ 
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no período de 
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Pedrosa 

Filho e 

Favero 

(20??) 

competitivid
ade da 
cadeia 

exportadora 
de flores 
tropicais 

enumerar 
os diferentes 

fato 
res que 

determinam a 
competitividad

e das 
exportações 

de flores 
tropicais 

pesquisa 
bibliográfi

ca, 
document
al, visitas 
a campo 

Pernambuco  
__ 

 
__ 

Sebrae 

(2015a) 

Flores e 
plantas 

ornamentais 
no Brasil: 
estudos 

mercadológi
cos 

crescimento 
deste 

mercado 

___ Brasil 2015 3 volumes 
(volume 2) 

Santos et 

al. (2013) 

produção e 
comercializ

ação no 
mercado 
interno de 

flores e 
plantas 

ornamentais 

investigar o 
atual cenário 

de produção e 
comerciali 
zação de 
flores e 
plantas 

ornamentais 

Pesquisa 
bibliográfi

ca e 
exploratór
ia,qualitati

va, 
instrumen

tos a 
pesquisa 
document

al e 
dados 

secundári
os do 
setor 

Ceasa 
Pernambuco 

 
__ 

 
__ 

IBRAFLOR 

(2015) 

Mercado de 
flores 

indicar o 
andamento e 
previsão do 
mercado de 

flores 

__ Brasil 2015 __ 

Junqueira e 

Peetz 

(2014) 

setor 
produtivo de 

flores e 
plantas 

ornamentais 

Revisar e 
atualizar 

indicadores de 
crescimento, 
tanto de área 
cultivada e 

valor bruto da 
produção de 

flores 

pesquisa 
de dados 
estatístico

s  

empresas e 
órgãos 

públicos e 
privados 

ligados ao 
setor 

anos de 
2008 a 
2013 

13.468 
hectares 

Duval 

(2011) 

floricultura analisar 
mercado no 

Distrito 
Federal 

 
__ 

Distrito 
Federal 

2011  
__ 
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Junqueira e 

Peetz 

(2005) 

perfil da 
cadeia 

produtiva de 
flores e 
plantas 

ornamentais 

caracterizar e 
analisar a 

cadeia 
produtiva de 

flores e 
plantas 

ornamentais, 
identificar 
gargalos, 

tendências e 
oportunidades 

fontes 
secundári

as, 
entrevista
s semi-

estruturad
as, 

amostrag
em não-

probabilíst
ica e 

intenciona
l, análises 
estatística

s 

Distrito 
Federal 

2004 350 
participante

s 

Batalha 

(2010) 

Gestão 
agroindustri

al 

abordagem 
sistêmica da 

gestão 
agroindustrial 

livro mundial 2010 __ 

Veiling 

Holambra 

(20??) 

História de 
Holambra 

informar a 
parte histórica 

da 
cooperativa 

__ Holambra - 
SP 

20?? __ 

Pedrosa 

Filho e 

Favero 

(2006) 

Canais de 
exportação 

para as 
flores 

tropicais de 
Pernambuc
o: análise 

de inserção 
no mercado 

europeu 

analisar os pr 
incipais canais 
de exportação 

existentes 
na cadeia 

produtiva de 
flores tropicais 

do estado d 
e Pernambuco 

e avaliar os 
fatores que 

influenciam no 
nível de 

inserção no 
mercado 
europeu 

pesquisa 
exploratór
ia, dados 
primários 

e 
secundári

os, 
entrevista

s 
informais 
e semi-

estruturad
a 

Pernambuco  
__ 

__ 

Sebrae 

(2015b) 

Flores e 
plantas 

ornamentais 
no Brasil: 
estudos 

mercadológi
cos 

crescimento 
deste 

mercado 

___ Brasil 2015 3 volumes 
(volume 1) 

França e 

Maia (2008) 

panorama 
do 

agronegócio 
de flores e 

plantas 
ornamentais 

no Brasil 

Ressaltar os 
principais 
aspectos 

do setor como 
produção, 
mercado 

consumidor e 
dificu 

Pesquisa 
bibliográfi

ca 

Brasil 2008  
__ 
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ldades 

Carvalho et 

al. (20??, p. 

13) 

Panorama 
da 

micropropa
gação de 
flores e 
plantas 

ornamentais 

retratar a 
tendência 
atual da 

pesquisa com 
a cultura, 

destacar as 
principais 

espécies e a 
distribuição de 
instituições de 

diferentes 
regiões 

pesquisa 
bibliográfi

ca 

Minas 
gerais, 

Ceará e 
Goiânia 

 
__ 

3 regiões 

Carlini 

Júnior et al. 

(200?) 

Alternativa 
de 

Diversificaç
ão 

Econômica 
para 

a Zona da 
Mata do 

Estado de 
Pernambuc

o: 
o Caso das 

Flores 
Tropicais 

 
identificar 

alternativas de 
diversificação 
para a Zona 
da Mata do 
Estado de 

Pernambuco 

pesquisa 
descritiva, 
bibliográfi

ca, 
document

al e 
entrevista 

semi-
estruturad

a 

Pernambuco __ 8 pessoas 
(presidente 

das 
comissão 

de flores de 
Pernambuc

o, 
produtores 
de flores 

tropicais e 
presidentes 

de 
associações

) 

Silva (2012) Análise da 
competitivid

ade 
revelada 
das flores 
de corte 

brasileiras 
no Mercosul 

e União 
Europeia  

Determinar a 
intensidade de 
comércio do 
mercado de 

flores de corte 
brasileiras 

com países 
membro do 

MERCOSUL e 
da UE; 

investigar a 
oriental 

regional e 
averiguar a 

competitividad
e revelada do 
mercado de 

flores de corte 

modelo 
de 

competitiv
idade 

revelada, 
pesquisa 
qualitativa

, 
bibliográfi

ca, 
document

al, 
questioná

rios e 
observaçã

o 

Ceará e São 
Paulo 

Julho a 
Novembro 

2011 

__ 

Loges et al. 

(2005) 

Colheita, 
pós-colheita 

e 
embalagem 

de flores 
tropicais 

descrever a 
seqüência das 

práticas 
utilizadas na 

colheita e pós-
colheita de 

flores tropicais 
a fim de 
orientar 

produtores 
e fortalecer a 

__ Pernambuco 2005 __ 
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comercializaç
ão. 

França et 

al. (2010) 

flores e 
folhagens 
tropicais: 

um 
mercado 

em 
expansão 

identificar jun 
to aos 

consumidores 
finais 

de flores e 
folhagens 

tropicais os 
fatores que 

podem 
contribuir para 
sua expansão 

comercial 

formulário Porto Velho 2010 __ 

Pedrosa 

Filho e 

Favero 

(2007) 

Exportação 
de flores 

tropicais no 
estado de 

Pernambuc
o: análise 

de inserção 
dos canais 

de 
distribuição 

 

analisar os 
principais 
canais de 

distribuição 
existentes na 

cadeia 
produtiva de 

flores tropicais  

pesquisa 
qualitativa

, 
exploratór
ia dados 
primários 

e 
secundári

os e 
entrevista
s semi-

estruturad
as 

Pernambuco jan. a mai. 
2006 

21 atores 
no 

segmento 
exportador 
de flores 
tropicais 

Ceratti et al. 

(2007) 

Comercializ
ação de 
flores e 
plantas 

ornamentais 
no 

segmento 
varejista 

compreender 
a nova 

tendência da 
cadeia de 
flores e 
plantas 

ornamentais e 
de avaliar a 
estrutura do 
segmento 
varejista 

pesquisa 
exploratór

ia, 
qualitativa 

e 
quantitativ

a, 
questioná
rio semi-

estruturad
o 

Lavras - MG primeiro 
semestre 
de 2003 

11 
floriculturas 

Instituto 

Federal do 

Paraná 

(201?) 

Manual de 
planejament

o de 
projetos 

___ Manual Paraná 201? __ 

Pedroza, 

Lopes e 

Souza 

(2001) 

Indicadores 
econômicos 
no comércio 
varejista de 

flores 

analisar os 
indicadores 
econômicos 
no comércio 
varejista de 

flores 

estudo de 
caso 

Jundiaí - SP 1995 a 
2000 

1 
estabelecim

ento 
comercial 

Vieira, 

Sampaio e 

floricultura 
em 

Pernambuc
o: 

analisar as 
perspectivas 
do setor de 

flores 

__ Pernambuco 20?? __ 
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Sampaio 

(20??) 

perspectiva
s de 

crescimento 
para 2020 

Sebrae 

(2005) 

Manual de 
ferramentas 

da 
qualidade 

__ manual __ 2005 __ 

Meireles 

(20??) 

Planilha 
5w2h 

entender o 
que é uma 
ferramenta 

administrativa 
e elaborar 

uma planilha 
5w2h 

document
o 

 
__ 

20?? __ 

Lisbôa e 

Godoy 

(2012) 

aplicação 
do método 

w2h no 
processo 

produtivo do 
produto: joia 

separar as 
diferentes 

rotinas 
existentes, 
fazendo as 
perguntas 
certas para 

cada 
instrumento 
de produção 
da coleção. 

 

ferrament
a 5h2w 

__ 2012 1 ourives 
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APÊNDICE B: Questionário Floricultura 

 

1) Em qual região fica a floricultura? 

 

( ) Lago Norte 

( ) Asa Norte 

( ) Lago Sul 

( ) Asa Sul 

( ) Cruzeiro 

( ) Sudoeste 

( ) Octogonal 

( ) Setor de Indústria e Abastecimento – SIA 

( ) CEASA 

( ) Outros:_________ 

 

2) A sua loja têm filiais em outras regiões do Distrito Federal? 

 

( ) Sim 

( ) Não 

Se sim, quantas no total? 

________________________________________________________________________ 

 

3) O (A) senhor(a) vende flores tropicais em sua loja? 

 

( ) Sim 

( ) Não 

 

4) Se não, qual(ais) a(s) razão(ões)? 

 

( ) Não há consumidor 

( ) Valores de compra muito alto 

( ) Não são bonitas 

( ) Não são as preferido(as) do consumidor 

( ) Outras:________________________________________________________________ 

 

5) Se sim, de qual(ais) região(ões) a empresa compra as flores tropicais? 

 

( ) Brasília 

( ) São Paulo 

( ) Pernambuco 

( ) Rio de Janeiro 

( ) Goiás 

( ) Ceará 

( ) Rio Grande do Sul 

( ) Minas Gerais 

( ) Santa Catarina 

( ) Outras: _______________________________________________________________ 
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6) Se não compra de Brasília, qual é o motivo? 

 

( ) Qualidade da Flor 

( ) Quantidade da flor  

( ) Preferência por São Paulo e/ou outras regiões 

( ) Forma/facilidade de pagamento 

( ) Descontos 

( ) Não tinha conhecimento da produção de flores tropicais na região 

( ) Outros: _______________________________________________________________ 

 

7) Como é a forma de aquisição das flores tropicais para a revenda? 

 

( ) Direto do produtor  

( ) Por uma associação/cooperativa local  

( ) por uma associação/cooperativa de outras regiões 

( ) Via leilão presencial 

( ) Via leilão on line 

( ) Outras: _______________________________________________________________ 

 

8) Já realizou alguma compra no atacado de flores tropicais via internet (on line)? 

 

( )Sim 

( ) Não 

 

9) Se não, qual o motivo? 

 

( ) Falta de conhecimento 

( ) Desconfiança na qualidade 

( ) Desconfiança no prazo de entrega 

( ) Valor do frete 

( ) Não existe compras on line no atacado 

( ) Outros:________________________________________________________________ 

 

10) Dentre as sua vendas totais, qual o percentual anual vendido em flores tropicais? 

  

 

11) A distância da empresa fornecedora de flores tropicais influencia no valor final da 

flores, ou seja, o valor do frete? 

 

( ) Sim 

( ) Não 

 

12) Se sim, qual a percentagem repassada ao consumidor? 

 

 

13) Qual(ais) destas espécies são as mais vendidas pela floricultura? 
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( ) Andrômeda (Heliconia psittacorum- hibrida cv. Andrômeda) 

( ) Golden Adrian (Heliconia psittacorum- hibrida cv. Golden Torch Adrian) 

( ) Golden Torch (Heliconia psittacorum x Heliconia spathocircinata cv. Golden Torch) 

( ) Hirsuta (Heliconia hirsuta cv. Schumaniana) 

( ) Red Opal (Heliconia psittacorum- hibrida cv. Red Opal) 

( ) Sassy (Heliconia psittacorum cv. Sassy) 

( ) Alan Carle (Heliconia psittacorum x Heliconia spathocircinata cv. Alan Carle) 

( ) Angusta (Heliconia angusta) 

( ) Bihai (Heliconia bihai cv. Lobster) 

( ) Jaquine (Heliconia caribea x Heliconia bihai cv. Jacquinii) 

( ) Latispatha (Heliconia latispath) 

( ) Stricta (Heliconia stricta) 

( ) Total eclipse (Heliconia orthotricha cv. Total Eclipse) 

( ) Wagneriana (Heliconia wagneriana) 

( ) Rostrata (Heliconia rostrata) 

( ) Collinsiana (Heliconia collinsiana) 

( ) Alpínia rosa e vermelha (Alpinia purpurata) 

( ) Bastão do Imperador rosa, vermelha e porcelana (Etlingera elatior) 

( ) Shampoo ou Sorvetão (Zingiber spectabilis) 

( ) Tapeinóculos (Tapeinochilos annanassae) 

( ) Musa coccinea (Musa coccinea) 

( ) Musa ornata (Musa ornata) 

( ) Musa velutina (Musa velutina) 

( ) Ananás ornamental (Ananas lucidus) 

( ) Antúrio (Anthurium andreanum) 

( ) Asclépias (Asclepias physocarpa) 

( ) Calathea (Calathea burle-marxii) 

( ) Stifftia (Stiffia chrysanta) 

 

14)Quais destas espécies de folhagem o senhor compra? 

 

( ) Alpínia variegata – folhas (Alpínia zerumbet) 

( ) Antúrio – folhas (Anthurium andraeanum) 

( ) Areca – folhas (Dypsis lutescens) 

( ) Aspargo-vassoura (Asparagus virgatus) 

( ) Aspargo-alfinete (Asparagus densiflorus) 

( ) Aspargo bambusinho-de-metro – melindre (Asparagus setaceus-plumens) 

( ) Aspargo smilax ( Asparagus asparagoides) 

( ) Cariota – rabo de peixe (Caryota mitis) 

( ) Cavalinha – folhas (Equisetum spp.) 

( ) Costela-de-Adão (Monstera deliciosa) 

( ) Curculigo – canoinha (Curculigo capitulata) 

( ) Dracena curdyline (Curdyline terminalis) 

( ) Dracena glauca (Dracaena sp.) 

( ) Dracena pau-d'água (Dracaena fragans) 

( ) Dracena sanderiana ( Dracaena sanderiana) 

( ) Espada-de-São-Jorge (Sansevieria trifasciata) 

( ) Estrelítizia- folhas (Strelitzia reginae) 
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( ) Fórmio (Phormium tenax) 

( ) Guaimbé – Imbé (Philodendron bipinnatifidum) 

( ) Jiboia (Scindapsus aureus) 

( ) Junco (Juncus spp.) 

( ) Murta (Murraya sp.) 

( ) Palma belancanda – flor-do-leopardo (Belamcanda chinesis) 

( ) Palmeira-leque – folhas (Trachycarpus fortuneii) 

( ) Palmeira raphis – folhas (Raphis excelsa) 

( ) Pândanus (Pandanus baptistii) 

( ) Papiro (Cyperus papirus) 

( ) Papiro-mini (Cyperus papirus) 

( ) Papiro-sombrinha (Cyperus alternifolius) 

( ) Pitosporo (Pittosporum tobira) 
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APÊNDICE C – Questionário Florista 

 

1)Qual a sua principal área de atuação? 

 

( ) Asa Sul 

( ) Asa Norte 

( ) Lago Sul 

( ) Lago Norte 

( ) Cruzeiro 

( ) Sudoeste 

( ) Octogonal 

( ) Setor de Indústria e Abastecimento – SIA 

( ) CEASA 

( ) Outros:_________ 

 

2)De qual região são compradas as flores e folhas tropicais? 

 

( ) Brasília 

( ) São Paulo 

( ) Pernambuco 

( ) Rio de Janeiro 

( ) Goiás 

( ) Ceará 

( ) Rio Grande do Sul 

( ) Minas Gerais 

( ) Santa Catarina 

( ) Outras: 

 

3)De qual estabelecimento se compra as flores e folhas tropicais? 

 

( ) Direto do produtor 

( ) Por associação/cooperativa local 

( ) Por associação/cooperativa fora de Brasília 

( ) Leilão on line 

( ) Leilão presencial 

( ) Outros: 

 

4)Como é a venda das flores e folhas tropicais ao consumidor? 

 

( ) Arranjos florais 

( ) Decoração de eventos 

( ) Lembranças  

( ) Curso de arranjos florais 

( ) Outros: 
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5)Qual a forma de venda dos seus produtos? 

 

( ) Direta ao consumidor 

( ) Vendas on line 

( ) Via contrato 

( ) Outros: 

 

6)Qual a percentagem de flores e folhas utilizadas na sua empresa para venda? 

 

7)Qual a sua opinião para a qualidade da flor e da folha tropical produzida no DF? 

 

( ) ótima 

( ) Boa 

( ) ruim 

( ) péssima 

 

8)O produtor de Brasília, na sua opinião, consegue suprir a demanda da sua 

empresa? 

 

( ) Sim  

( ) Não 

 

9)Se não, qual seria a razão na sua opinião? 

 

( ) Falta de confiança 

( ) Falhas no pedido 

( ) Falta dos produtos 

( ) Falta de contrato 

( ) Falhas na entrega 

( ) Outros: 

 

10)Na sua opinião, as flores e folhas tropicais atraem o consumidor? 

( )Sim 

( ) Não 

 

11)Se não, qual a razão? 

 

( ) Não são bonitas 

( ) Qualidade da Flor e da folha 

( ) Preferem outros tipos de flores e folhas 

( ) Não combinam com o evento 

( ) Não estão na moda 

( ) Outros: 
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12) Qual(ais) destas espécies são as mais usadas pela empresa? 

 

( ) Andrômeda (Heliconia psittacorum- hibrida cv. Andrômeda) 

( ) Golden Adrian (Heliconia psittacorum- hibrida cv. Golden Torch Adrian) 

( ) Golden Torch (Heliconia psittacorum x Heliconia spathocircinata cv. Golden 

Torch) 

( ) Hirsuta (Heliconia hirsuta cv. Schumaniana) 

( ) Red Opal (Heliconia psittacorum- hibrida cv. Red Opal) 

( ) Sassy (Heliconia psittacorum cv. Sassy) 

( ) Alan Carle (Heliconia psittacorum x Heliconia spathocircinata cv. Alan Carle) 

( ) Angusta (Heliconia angusta) 

( ) Bihai (Heliconia bihai cv. Lobster) 

( ) Jaquine (Heliconia caribea x Heliconia bihai cv. Jacquinii) 

( ) Latispatha (Heliconia latispath) 

( ) Stricta (Heliconia stricta) 

( ) Total eclipse (Heliconia orthotricha cv. Total Eclipse) 

( ) Wagneriana (Heliconia wagneriana) 

( ) Rostrata (Heliconia rostrata) 

( ) Collinsiana (Heliconia collinsiana) 

( ) Alpínia rosa e vermelha (Alpinia purpurata) 

( ) Bastão do Imperador rosa, vermelha e porcelana (Etlingera elatior) 

( ) Shampoo ou Sorvetão (Zingiber spectabilis) 

( ) Tapeinóculos (Tapeinochilos annanassae) 

( ) Musa coccinea (Musa coccinea) 

( ) Musa ornata (Musa ornata) 

( ) Musa velutina (Musa velutina) 

( ) Ananás ornamental (Ananas lucidus) 

( ) Antúrio (Anthurium andreanum) 

( ) Asclépias (Asclepias physocarpa) 

( ) Calathea (Calathea burle-marxii) 

( ) Stifftia (Stiffia chrysanta) 

 

13)Quais destas espécies de folhagem a empresa mais utiliza? 

 

( ) Alpínia variegata – folhas (Alpínia zerumbet) 

( ) Antúrio – folhas (Anthurium andraeanum) 

( ) Areca – folhas (Dypsis lutescens) 

( ) Aspargo-vassoura (Asparagus virgatus) 

( ) Aspargo-alfinete (Asparagus densiflorus) 

( ) Aspargo bambusinho-de-metro – melindre (Asparagus setaceus-plumens) 

( ) Aspargo smilax ( Asparagus asparagoides) 

( ) Cariota – rabo de peixe (Caryota mitis) 

( ) Cavalinha – folhas (Equisetum spp.) 
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( ) Costela-de-Adão (Monstera deliciosa) 

( ) Curculigo – canoinha (Curculigo capitulata) 

( ) Dracena curdyline (Curdyline terminalis) 

( ) Dracena glauca (Dracaena sp.) 

( ) Dracena pau-d'água (Dracaena fragans) 

( ) Dracena sanderiana ( Dracaena sanderiana) 

( ) Espada-de-São-Jorge (Sansevieria trifasciata) 

( ) Estrelítizia- folhas (Strelitzia reginae) 

( ) Fórmio (Phormium tenax) 

( ) Guaimbé – Imbé (Philodendron bipinnatifidum) 

( ) Jiboia (Scindapsus aureus) 

( ) Junco (Juncus spp.) 

( ) Murta (Murraya sp.) 

( ) Palma belancanda – flor-do-leopardo (Belamcanda chinesis) 

( ) Palmeira-leque – folhas (Trachycarpus fortuneii) 

( ) Palmeira raphis – folhas (Raphis excelsa) 

( ) Pândanus (Pandanus baptistii) 

( ) Papiro (Cyperus papirus) 

( ) Papiro-mini (Cyperus papirus) 

( ) Papiro-sombrinha (Cyperus alternifolius) 

( ) Pitosporo (Pittosporum tobira) 

( ) Schefflera – verde e variegata (Schefflera arborícola) 
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APÊNDICE D – Carta de Apresentação 
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APÊNDICE E – Documento de um produtor de flores no DF 

Neste apêndice é apresentado a listagem das espécies produzidas por um produtor 

da região do Distrito Federal, o qual foram omitidas informações relativas à 

identificação do produtor. 

 

FLORES  e SEMENTES  

DE CORTE  

 Bastão do Imperador Tulipa vermelho 

 Bastão do Imperador   Porcelana 

 Gengibre  

 Heliconia Alan Carle 

 Heliconia Bihai 

 Heliconia Bihai Chocolate  

 Heliconia Richmond Red 

 Heliconia Rostrata (lisa e aveluda) 

 Heliconia Wagneriana Turbo 

 Mamona verde ou vermelha 

 Jurubeba  

FOLHAGENS DE CORTE 

 Aspargo Vassoura (longa) 

 Bromélia Farebol Vinho 

 Dracena Sandeliana (Bambu da Sorte) M 

 Dracena Sandeliana (Bambu da Sorte) G 

 Dracenas variadas (cordiline, glauca) 

 Folha de palmeira Leque (grande)    

 Folha de Raphis 

 Folha de Strelitzia 

 Formio (Verde ou variegata) 

 Lança ou Espada de São Jorge   
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 Murta 

 Pândanus (verde ou variegata 

 Pleomele Listrada 

 Xanadu 

 


