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A que se deve o nome papaia 
Frutana?
Tendo a marca origem no Brasil, logo 
surgiu a necessidade de criar um nome 
que soasse bem e fosse bem percebido 
pelos portugueses. Foi feito um estudo 
de mercado, de onde resultaram várias 
opções, e Frutana foi o eleito. O nome 
junta fruta com Ana – nome que ambos 
os países partilham na sua cultura popu-
lar – e é fácil de pronunciar nos dois la-
dos do Atlântico.

Há quanto tempo comercializam 
este produto em Portugal?
A papaia Frutana tem mais de duas dé-
cadas de presença em Portugal através 
da Fiel. A parceria conta já com 25 anos, 
grande parte dos quais já em exclusivi-
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dade. Foi no momento em que notámos 
a qualidade superior da fruta que deci-
dimos procurar a exclusividade, que nos 
foi garantida pouco tempo depois. A pa-
paia Frutana é um dos principais produ-
tos do nosso sortido. Também no topo, 
e de transversal qualidade, também da 
marca Frutana, temos o mamão formo-
sa, o abacaxi pérola e o coco verde, que 
valem a pena experimentar.

Qual tem sido a recetividade do mer-
cado nacional à papaia Frutana?
Sempre fomos líderes de mercado com 
a papaia. Inicialmente com outra mar-
ca, da qual foi feita a transição quando 
contactámos com o diferencial qualita-
tivo da papaia Frutana. Houve alguma 
resistência inicial, rapidamente superada 

Na categoria de frutas e legumes, a papaia Frutana foi um dos oito produtos premiados no Sabor do Ano 2022.
A Fiel, empresa portuguesa sediada em Loures, apresenta as particularidades desta papaia e da sua produção

com produto de qualidade proveniente 
de uma região com características muito 
favoráveis à sua produção. Sentimos de 
forma muito positiva não só a recetivi-
dade do mercado à papaia Frutana, mas 
também o reconhecimento do mercado 
dos especialistas, no qual continuamos 
líderes.

Qual é a sua origem?
Trabalhamos o ano inteiro com o mesmo 
produtor, que recorre sempre à mesma 
zona de produção de aproximadamen-
te 1.000 hectares. Destes, cerca de 250 
estão anualmente dedicados à produ-
ção da papaia Frutana, enquanto os res-
tantes estão no período de pousio três 
a cinco anos, cuja rotação alterna entre 
o pousio total e a cultura do abacaxi. O 
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nosso foco é a homogeneidade das ca-
racterísticas do fruto – a que habituá-
mos os nossos clientes e o consumidor 
final –, recorrendo aos mesmos métodos 
produtivos e à mesma origem – localiza-
da perto de João Pessoa, no nordeste do 
Brasil –, que combina uma série de fato-
res favoráveis à produção da papaia.

Porquê apostar no transporte da 
papaia Frutana por via aérea? Que 
características apresenta este pro-
duto?
O transporte aéreo reduz muitíssimo o 
tempo em trânsito. Permite ao fruto per-
manecer mais tempo na árvore, a ama-
durecer e a colher os açúcares naturais, 
para ser servido como a natureza o criou. 
Só por avião se consegue garantir uma 
papaia com todas as suas características 
ao mais alto nível: sabor, textura, cores 
de polpa e pele, odor e frescura. A pa-
paia Frutana sobressai pelo seu sabor 
único, pela textura aveludada e pela cor 
laranja intensa da sua polpa, que é doce, 
sumarenta e com sementes apimenta-
das. Tem ainda um aproveitamento exce-
cional, já que a casca é muito fina.

Há alguma particularidade na forma 
como é produzida e colhida?
As características ímpares da papaia Fru-
tana devem-se não só ao “terroir” da 
zona onde é produzida, mas também 
ao ponto de colheita. Há um grande 
empenho e cuidado do produtor na apa-
nha e seleção do produto. Porém, como 
em qualquer produto que dependa da 
natureza, estamos sujeitos a súbitas e 
inesperadas mudanças no clima – já ca-

racterísticas dos trópicos, mas agravadas 
pelas alterações climáticas –, que levam 
a uma constante necessidade de adapta-
ção. São tidos em consideração não ape-
nas os elevados standards das entidades 
reguladoras, mas também a crescente 
preocupação ecológica, optando sem-
pre pelas melhores práticas agrícolas, 
com menor impacto. Tudo isto propor-
ciona-nos uma fruta requintada durante 
todos os meses do ano.

Como definem a relação preço/qua-
lidade da papaia Frutana?
Fomos agora reconhecidos pelo consu-
midor e somos orgulhosamente líderes 
do mercado dos especialistas. Sermos 
eleitos Sabor do Ano prova também 
que os nossos clientes distinguem a pa-
paia Frutana, que lhe atribuem o devido 
valor e que a qualidade é, de facto, o 
nosso posicionamento. O prémio Sabor 
do Ano 2022 é para nós uma honra e, 
também, o reflexo do nosso desejo ar-
dente de fazer chegar ao consumidor a 
fruta tal e qual a natureza a desenhou. 
Sem nunca perder o foco nesta fruta de 
excelência, de sabor inigualável e de pol-
pa de cor profunda, temos de relembrar 
que nada disto seria possível sem paixão, 
anos de rigor, exigência e dedicação. O 
júri mais difícil de todos, o consumidor, 
distinguiu a Frutana.

A que características é que o consu-
midor deve estar atento?
Para melhor escolher, opte por uma pa-
paia Frutana de coloração exterior mais 
amarela, que resulta numa polpa cor de 
laranja mais intenso. Desfrute então do 

seu sabor exótico, com toques de café 
e caramelo. A papaia tem diversos be-
nefícios, além do seu delicioso sabor. A 
presença de papaína e de fibras faz com 
que seja procurada por diversas dietas 
alimentares modernas. A papaia Fruta-
na tem já um lugar cativo na alimenta-
ção dos portugueses e, como tal, está 
disponível em grandes superfícies, como 
Aldi, Auchan, Makro, El Corte Inglés, en-
tre outras, e nas melhores mercearias/
frutarias por todo o país. 

FIEL – O SEU PARCEIRO 
POR NATUREZA      

O negócio começou em 

1957, com a comercialização da pro-

dução nacional de batatas, cebolas, 

cereais e legumes. Nesses tempos, 

a Henrique Fiel Lourenço, Lda. che-

gou mesmo a comercializar azeite e 

vinho. Hoje, dedica-se à importação 

e exportação de frutas e legumes 

exóticos, contando com um consi-

derável sortido de produtos. Atual-

mente, no mercado interno, a Fiel 

trabalha essencialmente com hiper-

mercados, grossistas e mercados 

abastecedores e, na exportação, 

com grossistas especializados no mer-

cado europeu e brasileiro. Conta 

com marcas próprias (Nativa, Mon 

Petit Jardin e Pure Exotic), marcas 

exclusivas (Frutana, Manga Rara e 

Indaiá) e marcas de renome, que 

representa como distribuidor oficial 

ou parceiro privilegiado (Perlim, 

Zespri ou Pink Lady, por exemplo). 

Em termos de certificações, o cami-

nho começou a ser percorrido com 

a ISO 9001, que certifica procedi-

mentos. O passo seguinte, em 2018, 

foi a certificação em IFS Food, que se 

foca na aplicação de procedimentos 

de segurança alimentar ao mais 

elevado nível de exigência. Em 

2021, a Fiel obteve a certificação em 

Chain of Custody, que lhe permite 

fazer parte do ciclo da certificação 

Global GAP, de forma integrada. 

SABOR DO ANO – PRÉMIO DE QUALIDADE 
O Sabor do Ano é o prémio de qualidade líder no setor da alimentação em Portugal, 
devido à metodologia utilizada. Mais objetiva, clara e verdadeira, é a única que se 
baseia nas propriedades funcionais do produto, sem influência da marca ou de outros 
fatores emocionais do consumidor. Com mais de 20 anos de experiência na Europa e 
mais de 10 em Portugal, é uma eficaz ferramenta de marketing e de vendas. O prémio 
Sabor do Ano segue um processo de avaliação idóneo: cada produto é provado por 
um painel de consumidores, selecionados segundo os seus hábitos de consumo. Os 
produtos candidatos são testados mediante um exame gustativo sem marca, num 
reputado laboratório de análise sensorial em Portugal. Os produtos são avaliados (de 
0 a 10) tendo em conta cinco critérios: sabor; satisfação geral; aspeto; odor; textura. 
Para ser premiado, o produto tem de obter uma classificação superior a seis e a nota 
mais alta entre os produtos concorrentes. Na edição de 2022, foram premiados 152 
produtos, doze dos quais do sector hortofrutícola, entre eles a papaia Frutana, da Fiel. 


