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MANGA COM ORIGEM PARA EXPORTAÇÃO

Fazenda Águas da Prata, na região do Jaíba/MG, exporta para a Europa
Uma manga doce como o mel e macia como o mamão. Assim pode ser descrita a manga Palmer, fruta nobre e saborosa que é
produzida na região do Jaíba, norte de Minas Gerais, e exportada principalmente para a Europa, mas também para Canadá e
Ásia. A Fazenda Águas da Prata é uma das produtoras que enviam seus frutos de alta qualidade para o consumo no exterior.

/ Manga Palmer
A manga Palmer é
caracterizada por ser
saborosa e com pouca fibra,
características que contribuíram
para sua aceitação no
mercado.
Comandada por Shiguetoshi Kojima,
a Fazenda Águas da Prata exporta
suas mangas Palmer desde 2010.
Canadá, Portugal, Espanha e Emirados Árabes Unidos são os destinos
internacionais e Distrito Federal, Rio
de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, os nacionais.

A Fazenda conta com uma área de cerca
de 200 hectares, onde são produzidas 2
mil toneladas da manga Palmer e outras
frutas. De acordo com Kojima, investimentos serão realizados para ampliar a
produção, o que deve gerar um aumento
de mil toneladas produzidas da fruta.

Imagem: Manga Palmer é considerada fruta nobre e exportada para diversos países. Hora da Comida.

/ Compromisso com a qualidade
As frutas são de alta qualidade e possuem um selo de origem com QR-Code, que
possibilita o rastreamento do produto e informa o consumidor sobre sua procedência
e a produção da fruta. De acordo com Kojima, a inserção deste selo trouxe bons resultados para a empresa e a tendência é de que seja cada vez mais utilizado.
As frutas possuem certificação da Global Gap, organização que desenvolveu um
sistema independente de certificação para boas práticas na agricultura e que possibilita a exportação para a União Europeia. Para isso, houve a necessidade de se
adequar às normas da organização, com o investimento de R$ 1,5 milhão em melhorias. Entre os investimentos realizados estão as melhorias no galpão e demais
estruturas, além da promoção de cursos para funcionários visando à melhoria de
desempenho, realizados com o apoio do Sebrae.
A Fazenda Águas da Prata possui também certificação social, que informa aos consumidores e potenciais clientes que o trabalho desenvolvido na empresa é realizado
respeitando as normas trabalhistas.
Tais certificações e selo de qualidade contribuem com a visibilidade que a empresa
tem recebido, o que impacta no aumento do faturamento da Fazenda.
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A região do Jaíba, em Minas Gerais, é conhecida pela produção de frutas, sendo uma das principais produtoras de manga, limão e banana. A exportação das
mangas da região foi iniciada com o apoio do Sebrae-MG e liderada até hoje
por Kojima, que possui papel fundamental no desenvolvimento da região.

Sobre a empresa
A Fazenda Águas da Prata surgiu por meio da parceria entre os sócios Shigueyuki Fukugakiuchi e Shiguetoshi Kojima. Com histórico de
atuação no mercado de frutas e experiência na produção de mangas,
Fukugakiuchi e Kojima se uniram e montaram a empresa de pequeno
porte que iniciou suas atividades em Jaíba/MG, em 1998, e a exportação começou em 2010, com apoio do Sebrae Minas.
Há 3 anos, Fukugakiuchi faleceu e Kojima comanda a empresa juntamente com a família do ex-sócio. Atualmente, são 60 funcionários que
trabalham na Fazenda Águas da Prata, que produz, além da manga
Palmer, a tangerina ponkan e o abacate. A empresa foca somente na
manga para o mercado externo - as demais frutas são voltadas para a
comercialização no País.
Para se manter competitiva no mercado, a Fazenda Águas da Prata
promove capacitações aos colaboradores e visa à melhoria constante
na organização. As recomendações de Kojima aos produtores de frutas são a qualidade e a persistência. “Tem que ter frutos de qualidade,
por menor que o negócio seja”.

Seriedade, fruta
de qualidade e respeito
às pessoas são aspectos
relacionados aos bons
resultados da empresa,
segundo Kojima.

Imagem: Frutas de qualidade tipo exportação são etiquetadas com selo QR-Code que informa procedência ao
consumidor. Hora da Comida.
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