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O abacaxizeiro (Ananas comosus L., Merril) é uma monocotiledônea, herbácea, perene, da família 
Bromeliaceae. Algumas espécies apresentam valor alimentício, ornamental, outras produzem 
excelentes fibras para cordoaria e fabricação de material rústico e tecidos, entre outras 
potencialidades. Dentre os produtos desenvolvidos pelo Programa de Melhoramento Genético da 
Embrapa Mandioca e Fruticultura, as hastes como flor de corte e plantas envasadas, possuem 
grandes potencialidades e são alternativas promissoras para produção e comércio. O conhecimento 
da preferência e da aceitação dos consumidores aumenta as chances de êxito para inserção desses 
produtos no mercado. Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a aceitação e o comportamento 
dos consumidores em relação às hastes florais e plantas envasadas de abacaxizeiros ornamentais, 
quanto ao preço do produto e aceitação. Os dados foram produzidos por meio de levantamento de 
dados primários e entrevistas individuais, realizadas na 15ª Feira Internacional de Paisagismo, 
Jardinagem, Lazer e Floricultura, Fiaflora ExpoGarden, em São Paulo (SP). Foram apresentados aos 
consumidores híbridos de abacaxizeiros ornamentais produzidos pelo Programa de Melhoramento 
Genético da Embrapa Mandioca e Fruticultura. No questionário foram considerados os seguintes 
aspectos: gênero, faixa etária, estado de origem, profissão, flores de interesse, valor pago pelas 
hastes e aceitação de cinco híbridos. O tratamento dos dados foi realizado pelo programa Microsoft 
Excell 2010® com elaboração de tabelas e gráficos. Participaram da entrevista 205 pessoas, de 
maneira aleatória e voluntária, sendo 40% profissionais de paisagismo, 25% consumidores comuns, 
8% proprietário de floricultura, 5% produtores de flores, 3% proprietário de horto e 19% em 
classificados em outras categorias como designer floral e decorador. Em relação ao gênero, a maioria 
dos entrevistados foi do sexo feminino (64,87%). Verificou-se ainda que a faixa etária dos 
entrevistados variou de 21 anos a mais de 70 anos, sendo que a grande maioria (28%) foi registrada 
de 41 a 50 anos. A predominância de origem foi do estado de São Paulo (72%), seguido do Rio de 
Janeiro (5%) e Paraná (3,9%). As hastes e plantas envasadas apresentadas foram avaliadas quanto 
à aceitação dos consumidores, com notas de 0-10. Para hastes, a nota 10 foi atribuída por 87,8% dos 
entrevistados, seguida da nota 8 (6,34%). Para plantas envasadas, a nota 10 foi atribuída por 80,5% 
dos entrevistados, seguida da nota 8 (8,78%), deixando claro o excelente nível de aceitação deste 
público pelos produtos em questão. Quando perguntados sobre a aquisição das hastes e plantas 
envasadas de abacaxizeiros ornamentais, 97% dos entrevistados responderam que comprariam as 
hastes e 94,63% comprariam as plantas envasadas. Quanto à sugestão de preço pago pela haste de 
abacaxi ornamental, registrou-se uma variação de R$ 3,00 a R$ 10,00. O valor intermediário de R$ 
3,01 a R$ 5,00 correspondeu a 29,7%, seguido de R$ 5,01 a R$ 8,00 com 21,5% e R$ 8,01 a R$ 
10,00 com 21,5%. Para plantas envasadas de abacaxizeiros ornamentais, houve uma variação de R$ 
5,00 a R$ 20,00. O valor de R$ 15,01 a R$ 20,00 correspondeu a 27,80%, seguido de valores acima 
de R$ 20,00 com 35,12%. 
 
 
Significado e impacto do trabalho: O cultivo de abacaxi ornamental pode ser uma alternativa viável 
e rentável para pequenos produtores. Os resultados obtidos nestas avaliações mostraram que os 
consumidores se interessaram tanto para hastes de abacaxis como para plantas envasadas, com 
nível satisfatório de aceitação pelos produtos ofertados e com disposição de pagar um preço acima 
de R$ 5,00 para hastes e acima de R$ 20,00 para plantas envasadas. 
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