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Cup of Excellence - Brazil 2017 produtor bate recorde mundial em
leilão

Foto: Fazenda de gado em Patricia Pillar, perto de Santo Domingo de los Colorados, Equador.
Foto: Perulactea.

O produtor Gabriel Alves Nunes, campeão do concurso “Cup of Excellence - Brazil 2017” na categoria
Pulped Naturals, bateu o recorde mundial no leilão dos vencedores: seu café, produzido na Fazenda Bom
Jardim, em Patrocínio (Minas Gerais), na “Denominação de Origem do Cerrado Mineiro”, recebeu o lance
de US$ 130,20 por libra peso, o que equivale a mais de US$ 17,2 mil por saca de 60 kg, ou
aproximadamente R$ 55,5 mil por saca.
Segundo informações da Associação Brasileira de Cafés Especiais(BSCA), instituição responsável pela
realização do concurso, o café campeão foi dividido em dois lotes: o primeiro recebeu o lance de US$
130,20 por libra peso, valor que corresponde a aproximadamente R$ 55.457,60 (US$ 17.222,86) por saca
de 60 kg, e o segundo foi negociado por US$ 120 por libra peso, ou R$ 51.116,17 (US$ 15.873,60) por saca.
As empresas que adquiriram o produto foram: Maruyama Coffee (Japão), Sarutahiko Coffee (Japão) e
Campos Coffee (Austrália).
Empresas da Alemanha, Arábia Saudita, Austrália, Bulgária, Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos,
França, Inglaterra, Japão, Nova Zelândia e Taiwan compraram os lotes de mercados tradicionais e
emergentes no consumo de café, resultado extraordinário para o esforço que o Brasil e os seus produtores
têm feito, visando à melhoria da qualidade.

Saiba mais sobre a Marangatú, acessando nosso instagram:
https://www.instagram.com/ganaderiaconmarangatu/
via computador ou telefone.
E vem aí nossa página no Facebook!
Fonte: Por Camila Cechinel/Cafépoint. Adaptado e resumido por Marangatu Sementes.
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