Jaguacy é a principal produtora brasileira de Avocado
Empresa é especialista na produção do fruto
A Jaguacy Brasil localizada na principal região brasileira de produção de abacate, é uma das principais
empresas produtoras e exportadoras de Avocado.
O Avocado é uma variedade de abacate. Rico em vitamina A, C, E e B6, é uma fruta funcional e nutritiva.
Seus componentes contribuem para ter a pele saudável, saúde nos olhos, previne infecções e além disso
sua alta concentração de potássio previne câimbras.
O Avocado possui gordura insaturada e componentes biologicamente ativos como fitoesteróis substâncias capazes de inibir a absorção e síntese do colesterol. Por conter fibras, além de prevenir
doenças como câncer de cólon e auxiliar no funcionamento do intestino, dá sensação de saciedade, o
que leva a pessoa a comer menos. A gordura ômega 9 presente no Avocado é uma das mais importantes
no auxílio ao emagrecimento, e também na diminuição do estado inflamatório do organismo.
A história da Jaguacy se iniciou há mais de 40 anos, quando o engº agrônomo Paulo Roberto Leite de
Carvalho iniciou o plantio de variedades de abacate em Bauru, São Paulo. Pioneira na produção da
variedade Hass, comercialmente conhecida como Avocado no Brasil, a Jaguacy hoje exporta ao mercado
externo e desenvolveu o mercado interno brasileiro, aliando a isso o pioneirismo e a tradição de empresa
familiar.
A produção brasileira de Avocado vem crescendo nos últimos anos, e a Jaguacy acompanha este
crescimento com a estimativa de safra de 7,8 mil toneladas em 2019. No mercado interno, a Jaguacy
atende as mais diferentes tipos de consumidor com embalagens desenvolvidas especialmente para cada
tipo de público:

O Avocado brasileiro é conhecido como pelo seu sabor e coloração únicos, sendo diferenciado pela sua
qualidade e também pela responsabilidade social que a Jaguacy investe e mostra em suas ações.
“A responsabilidade social faz parte de nossos valores. Respeitar, valorizar e garantir a sustentabilidade
da produção, deve ser garantida pelos produtores, e a Jaguacy Brasil utiliza esta prática de forma
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contínua na melhoria de seus processos.”, afirma Lígia Falanghe Carvalho, diretora de Marketing e
Recursos Humanos.
A Jaguacy em época de safra emprega até 1200 colaboradores entre diretos e indiretos. A fazenda
conta com certificações como a GlobalGap, Paripassu, BRC Food e Smeta, para assegurar a gestão e
qualidade em todos os seus processos.
Tecnologia

A Jaguacy Brasil a cada ano investe em sua estrutura para melhorias de sua produção de Avocado. Em
estrutura moderna e de ponta, a Jaguacy tem seus esforços e investimentos direcionado no packing
house e na sustentabilidade da fazenda.
A melhoria do processo de embalagem através da automatização, se dá por sensores e câmeras que
geram imagens do fruto e classificam de acordo com seu tamanho, forma, cor e classificação de defeitos.
O desempenho da classificação dos frutos aliado ao monitoramento de padrões de qualidade, irão
garantir ao Avocado Jaguacy, maior de qualidade e eficiência em seu processo de embalagem.
Nos últimos 5 anos, a Jaguacy investiu certa de US$ 2 milhões por ano em tecnologia de produção e
infraestrutura. A eficiência e automação no processo de embalagem da Jaguacy, traz ao mercado um
fruto único e amparado na segurança alimentar.
Polpa Congelada de Avocado

A Jaguacy para atender o segmento foodservice desenvolveu a polpa congelada de Avocado para
atender a demanda de restaurantes e assim assegurar aos chefs a possibilidade de usar o Avocado o
ano todo nas mais diversas receitas.
Azeite de Avocado
O Azeite de Avocado Jaguacy é extraído 100% da polpa de Avocado que lhe confere a classificação
como azeite extra virgem, pelo seu processo de elaboração e prensagem a frio.
Sem aditivos e conservantes, tem acidez inferior a 0,7%, coloração verde escuro brilhante, sabor frutado
e odor suave da fruta.
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Inovação: Avocado Pronto para comer

Quando o Avocado está no ponto de consumo?
Essa é a maior duvida dos consumidores, porem a Jaguacy ofecere o serviço de maturação dos frutos
aos seus clientes de foodservice e redes de varejo.
A tecnologia de controle de maturação do Avocado, foi desenvolvida para garantir aos consumidores
as características organolépticas do fruto, assegurando o sabor, a textura e a coloração adequados. O
processo de maturação se desenvolve pelo controle de temperatura em câmaras de maturação,
garantindo assim a lenta maturação e a qualidade do fruto para consumo.
Guacamole Pronto

A Jaguacy lança em 2019, o 1º guacamole fresco e pronto para o consumo no Brasil: o Sr. Guaca.
Na produção do guacamole Sr. Guaca, a Jaguacy Brasil conta com a tecnologia HPP (High Pressure
Processing) para assegurar a conservação e a durabilidade do produto. Queremos guacamole fresco e
esse é o diferencial que apresentamos a cada cliente: O sabor natural!
Como funciona o HPP?
É um processamento a frio onde o produto é submetido a altos níveis de pressão hidrostática. Isso
acontece com o produto já dentro da embalagem, inibindo assim qualquer ação de microorganismos.
Além de auxiliar na conservação natural do produto, o processo HPP aumenta o shelf life do produto e
certifica a segurança alimentar. Tecnologia utilizada em todo mundo, e especialmente com o
guacamole, para atender aos consumidores de forma mais saudável, com o produto fresco e pronto
para o consumo.
Sobre a Jaguacy
A Jaguacy Brasil há mais de 40 anos desenvolve naturalmente sua especialidade na produção
e comercialização do Avocado, sendo a pioneira do cultivo no Brasil. Sua produção alcança os estados
brasileiros e também é comercializado no mercado externo em mais de 30 países.
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