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Ocaminhodasrosasatéasuacasa
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O ‘Estado’ percorreu toda a rota de produção e distribuição das flores que chegam a SP, a partir de Holambra

TERÇA-FEIRA,8H–RosasvermelhassãocolhidasemHolambra

SEXTA-FEIRA,6H30-FatimaCasarincompraas rosasnaCeagesp

QUARTA-FEIRA,6H–Nogalpãodo ‘Veiling’, as floresantesdo leilão

SEXTA-FEIRA,8H–Funcionáriade floriculturamontaosarranjos

QUARTA-FEIRA,6H30–Atacadistasdão lancespor sistemaeletrônico

SEXTA-FEIRA,9H45–AadvogadaPatríciaNeves recebeseu ramalhete

Edison Veiga

Sexta-feira, 9h45.Quandoaad-
vogada Patrícia Neves chegou
ao trabalho, no Morumbi, foi
surpreendidacomumramalhe-
tede rosasvermelhas.Ocartão
trazia cumprimentos pelo seu
aniversário de 28 anos. Mimo
de suas colegas de empresa, foi
um dos 3 mil buquês vendidos
naquele dia na cidade.

Desnecessário dizer que Pa-
trícia ficoufelizcomopresente.
É claro que na hora jamais pas-
sariapor suacabeçao tamanho
do trajeto percorrido pelas ro-
sas até as suasmãos. Mas o ca-
minho foi longo.

EmHolambra,a120quilôme-
tros da capital, há cerca de 240
produtores de flores. Na maio-
ria, descendentes dos holande-
ses que fundaram a cidade, em
1948.Holambraéconhecidape-
lo cultivo de plantas ornamen-
tais. As rosas que Patrícia ga-
nhou, da variedade vegas, saí-
ram de uma das três fazendas
dos irmãos VanRooijen.

É Bernardo Van Rooijen, o
Benny, quem conta como fun-
ciona a produção. Após o plan-
tiodamuda,umaroseirademo-
ra um ano para começar a dar
flores. Cada hectare de terra
comportade40mila60milpés.
Emmédia, uma roseira produz
uma rosa a cada quatro dias e
temvida útil de cinco anos.

ApropriedadedeBennyempre-
ga 70 funcionários que ganham
por volta de R$ 600 por mês –
alémdemoradia, jáquealiháca-
sas para os empregados. Fazem
de tudo: plantam, podam, adu-
bam, pulverizam venenos, co-
lhem, classificameembalam.

Silvana Pantaleão e Marina
Aparecida estavam na colheita
quando receberam a reporta-
gemdoEstado.Éumacenapoé-
tica. Andam pelos corredores
entreasroseirascortandoosra-
mos mais bem formados e,
quando terminam a fileira, têm

nos braços um ramalhe-
te bruto. Que é deposi-
tado em um balde
com água, para de-
poisserreco-
lhidopor um
trator com
carretinha.

Silvana não
tem idéia de
quantas rosas
colhe por dia.
Fica feliz nos
fins de semana,
“quandoagentepo-
delevarumasparaen-
feitar a casa”. Marina não se
esquecedaúnicaveznavidaque
ganhou um buquê. Foi do mari-
do, há exatamente uma década.
“Era meu aniversário de 27
anos”, lembra. Na época, ela já
trabalhavano cultivo de flores.

Toda a colheita é levada pa-
raumbarracão,ondefuncioná-
riosaparamoscaulesdasplan-
tas e as embalam – as feinhas
são descartadas. Depois, tudo
é guardado em uma câmara
fria, dentro da qual a tempera-
tura beira os 5˚C. À tardinha,
um caminhão passa recolhen-
do a produção. Na manhã se-
guinte, às 6 horas, haverámais
um leilão.

POR ATACADO
Logo na entrada, a placa anun-
cia. Veiling significa leilão, em
holandês. É o coração comer-
cial da região. Numa área de 93
milmetrosquadrados funciona
uma estrutura européia, copia-
da daHolanda, de venda ataca-
dista. Trezentos produtores da
região são associados e escoam
suasmercadoriasporali.Oslei-
lões ocorrem diariamente, das
6 às 10 horas. Vai gente doBra-
sil todo para comprar. Só no
anopassado,oveilingcomercia-
lizou 188 milhões de plantas e
movimentouR$ 208,7milhões.

Trata-se de um sistema ele-
trônico, caótico como uma bol-
sadevalores.Cada loteévendi-
doemimpressionante1,8segun-
do. Dois leiloeiros anunciam as
mercadorias ao mesmo tempo,
noauditórioondeficamoscom-
pradores.Éumleilão invertido.
O valor começa alto e vai cain-
do, até surgir um interessado.

Na quarta-feira, estavam no
marteloasflorescolhidasnater-

ça.Entreascomprasdoempre-
sárioAlipioArtuzi,destacavam-
se 960 rosas produzidas em
umadasfazendasdosVanRooi-
jen. Cada uma custouR$0,38.

“O preço ideal para o produ-
tor seria de pelo menos R$
0,50”, reclama Benny. “Nosso
custo ultrapassa os R$ 0,30.”
Masele concordaquebastaum
mêsbomparacompensaraque-
les em que os preços não estão,
assim, ummar de rosas. Próxi-
mo ao Dia das Mães, a unidade
chega a valer R$ 0,90.

Alipio trouxe as mercado-
riasparaacapitalaindanaquar-
ta. Aos 43 anos, é considerado
um bem-sucedido empresário
do ramo. Desde os 14 trabalha
com flores – já plantou, vendeu
e, em1991, abriu suaempresa, a
Milplantas. “Nunca canso de
ver uma flor bonita”, sorri. Vai
pessoalmenteaoveiling,trêsve-
zes por semana. EmSão Paulo,
vende tanto em sua loja como
na Companhia de Entrepostos
eArmazénsGerais deSãoPau-
lo(Ceagesp),ambasnaVilaLeo-
poldina, zona oeste. Há duas
grandes feirasde floresnaCea-
gesp, às terças e sextas. Até 8
milpessoascostumamfreqüen-
tá-las, atendidas por pouco
mais demil fornecedores.

FLORES PONTO COM
Amanhãzinha ainda estava es-
cura às 6 horas de sexta-feira
quando a empresária Fatima
Casarini foi às comprasnaCea-
gesp.Acompanha todosos pas-
sos de seu negócio – compra as

flores, revisa os arranjos e libe-
ra as entregas. A Flores Online
foi uma sacada de seus filhos,
que em 1998 sugeriram à mãe
criaraprimeirafloriculturavir-
tual brasileira. Deu certo. No
ano passado, a empresa fez 120
mil entregas.

Na Ceagesp, Fatima conhe-
ceosatacadistaspelonome.Re-
clamaquando algumnão traz o
que ela precisa e sai distribuin-
do vales a cada negócio que fe-
cha – depois esses papeizinhos
são trocados por dinheiro em
sua empresa. No box de Alipio,
comprou aquelas rosas verme-
lhas. Cada uma custou R$ 1,10.
As mercadorias são carrega-
das por profissionais sindicali-
zados, todos de uniforme ama-
relo. Há quatro anos, Cícero
dos Santos é o carregador ofi-
cial de Fatima. Cobra R$ 15 o
carreto – o preço é tabelado.

BUQUÊ
Às 7h30, as mercadorias che-
gam ao ateliê da floricultura.
Ali, os 90 funcionários traba-
lham quase em linha de produ-
ção. Em 20 minutos, as rosas
vermelhasviramumbeloarran-
jo.Trabalhopronto,horadaen-
trega.ObuquêrecebidoporPa-
trícia,aadvogadadocomeçoda
história, custa R$ 79. Daqui a
menos de duas semanas terão
seufimnatural.Asqueerambe-
las vão se tornar podres. E irão
para a lata de lixo. Até o fecha-
mento desta reportagem, po-
rém, suas 18 rosas vermelhas
iambem, obrigadas. ●

Sabrico One. A porta de entrada para o mundo 
de importados Volkswagen.

3673-7111Av. Sumaré, 810
www.sabrico.com.br

A partir de

Cód. IC15J4 mecânico. Cor sólida, 2008/2008. Promoção válida até 31/8/2008.

Aproveite os melhores serviços:

- Test Drive, Visita de Consultores e Entrega do Carro na sua casa
- Revisões Agendadas: retiramos o carro na sua casa e levamos 
  de volta revisado
- Carro Reserva se a revisão demorar mais que 24 horas
- Guincho 24 horas gratuito por um ano
- Consultores técnicos à disposição

R$57.990,00

SABRICO
A Primeira em Volkswagen

●●●Anunciado no ano passado
como solução para a saturação
da feira de flores da Companhia
de Entrepostos e Armazéns Ge-
rais de São Paulo (Ceagesp), o
novomercado de flores cuja inau-
guração foi prometida pela São
Paulo Turismo para outubro ain-
da não saiu do papel. “A empresa
que venceu a licitação acabou
desistindo”, diz Luiz Sales, asses-
sor de Projetos Estratégicos da
Companhia. O projeto está no
departamento jurídico e Sales
acredita que só haverá nova licita-

ção após o período eleitoral.
A demora é criticada por re-

presentantes do setor, cujas ven-
das cresceram 17,7% naCea-
gesp só no primeiro semestre
deste ano. “As flores encarecem,
porque não há local adequado
para a sua comercialização”,
acredita PauloMurad, presidente
em exercício do Sindicato do Co-
mércio Atacadista de Flores e
Plantas (Sincomflores). “Somos
omaiormercado daAmérica Lati-
na e não temos um bom espaço
para vender.” ● E.V.

Só no ano passado,
casa de leilões
comercializou 188
milhões de flores
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