www.facebook.com/florreal1967

FACTOS QUE DESCONHECE

De negócio familiar a marca. A história é construída de resiliência, empreendedorismo e
inovação. A tradição e o bem servir estão patentes nas cores e aromas que povoam o
espaço que cresceu e hoje é líder de mercado.

VALORES DA MARCA

MERCADO
As flores são parte da vida. E não passam de
moda. Contudo há modas de flores, cores e
maneiras de as arranjar. O crescimento de
Moçambique tornou o público mais atento
e exigente. O mundo é pequeno. Está ao
alcance de todos e, assim nascem novos
desafios. O segredo está na inovação e no
quase adivinhar o prepositivo de cada flor ou
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No âmbito da responsabilidade social trabalha em conjunto com projectos
sociais dos clientes, como o caso da Cimentos de Moçambique e Hotel Polana.
Apoia com bens essenciais e muito carinho as crianças e jovens de um orfanato
em Laulane.

1967

Fundada por Luísa Corte Real, a florista mais
antiga da cidade de Maputo, continua a ser
um negócio familiar e mantém a tradição.
Mas, recuando um pouco no tempo, vemos
a história de quem não baixou os braços.
Em 1975 a flor deixou de ser importante na
vida das pessoas. Foi quando a fundadora,
encontrou um nicho de mercado. Investiu
em lãs. Contratou tricotadeiras e vendia
camisolas para quem ia embora para países
frios. Ao mesmo tempo percebeu que estas
pessoas precisavam de malas de grande
porte. E mais uma vez atenta ao mercado
investe noutro segmento. A pele vinha da
fábrica de curtumes e o jeito para as fazer
era dado pelas mãos hábeis de alguns
colaboradores. E assim começou também
a vender malas de viagem. Sem nunca
deixar de vender flores, Luísa empreendeu e
encontrou outras oportunidades.
Durante a guerra, a carência de divisas, levou
a fundadora a iniciar a sua produção de flores
e plantas. Um terreno da família em Laulane
iria fazer nascer novas oportunidades,
criando assim esperança e cor. Uma década
depois e, após uma visita do presidente
Samora Machel a Moscovo onde observou
a flor, seu aroma e o colorido em jardins.
Percebendo o poder da flor, trouxe de volta
a Moçambique a tradição e a alegria de uma
flor. E, assim nasceu a famosa frase: ”As
crianças são as flores que nunca murcham”.
A partir dessa época a Flor Real segue a sua
caminhada, rumo ao sucesso e a sua marca
Única, assente em valores de superação,
resiliência, empreendedorismo e inovação.
Hoje é referencia nacional e está presente
em todos os momentos de quem vive em
Moçambique.

A Flor Real é nome de família, vem de Luísa Corte Real. Mantêm-se abertas
e prosperam devido à originalidade e o re-inventar da sua equipa. Conta com
quase 100 colaboradores, tem clientes leais há mais de 25 anos, tem as suas
próprias estufas onde as suas plantas, verduras ornamentais e flores de época
são produzidas.

Abertura da loja Flor Real.

1975
A par com as flores, a loja vende
camisolas de lã e malas de couro.

1978
Início da plantação de flores e plantas
em estufa.

1993
Manter e seguir novos mercados e novos
negócios. Paisagismo, organização de
casamentos e eventos corporativos.

bouquet. Podemos pensar que a concorrência é pequena, contudo não é. Novas lojas
de flores e o mercado informal exposto em
todas as ruas com alguma criatividade, obriga a todos a estarem atentos.
A Flor Real está presente em momentos
únicos e importantes das empresas e das
pessoas. Aqui a concorrência é maior, por
isso excelência é palavra de ordem. Nunca
deixar nada ao acaso. Cuidar e mimar cada
momento, fazem a diferença.

COMUNICAÇÃO
A comunicação é feita em formas, cores e
cheiros. O passa-palavra de um cliente ao outro vai dando cadência, sendo este o maior
cartaz da Flor Real. São os clientes que voltam e trazem outros que promovem o crescimento da marca. Toda a flor que sai da loja
comunica, os jardins feitos e mantidos pela
marca comunicam. Os eventos organizados
comunicam. É comunicar sem quase ser visto. Está presente e anda nas mãos de quem
oferece flores. Ao longo de quase 50 anos a

marca evoluiu, sem perder o ADN com que
nasceu. A Flor Real é única. Cria momentos
únicos e deixa um cunho de excelência por
onde passa.

2001
Implementação e manutenção
dos espaços verdes da Mozal.

PRODUTOS E
DESENVOLVIMENTOS FUTUROS

2013

A herdeira Iolanda Corte Real levou para a
empresa a aprendizagem adquirida durante
os estudos na África do Sul e as experiências
vividas na Europa. Em pouco tempo levou os
bouquetes e as corbeille a outros segmentos. A loja de flores começa a sua caminhada
como grande empresa para outros mercados. No portfolio passou a constar design,
concepção e decoração de festas, eventos
corporativos e casamentos. Ao mesmo tempo cresceu a actividade de arquitectura paisagista. Ao mesmo tempo foram estabelecidas parcerias com Hotéis, com empresas de
catering, som e iluminação entre outras essenciais ao bom desenvolvimento dos produtos que oferece. Desenho, concepções
produzidas, eventos chave na mão. A ideia
que o cliente idealize a Flor Real produz.

Concepção e implementação dos
espaços verdes da fábrica de painéis
solares da FUNAE.

2015
Criação, concepção e realização do
Jantar de Gala dos 20 anos do Millennium
Bim, dos 5 anos do Moza Banco e fim
de ano dos colaboradores do Banco BCI.

2016
Evento de inauguração da Central
Termoeléctrica e Gás Natural de
Ressano Garcia.
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