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Estamos agora em Cali, Colombia, eu Jacques e meu pai Helcio. Fomos convidados para
o primeiro Forum Anual Direct Trade do Intelligentsia e em conjuto com os melhores
produtores de cafés do mundo e maiores ganhadores do Cup Of Excellence, estaremos
discutindo durante 5 dias assuntos como: Colheita, Processos, Tratamento de Água nas
fazendas, Podas, Secagem, Embalagem, Mercado, Degustações, Logistica, enfim,uma
oportunidade única que temos que agradecer Doug Zell e a todo o time do
Intelligentsia por nos convidar como únicos produtores do Brasil.
Um experiência única com pessoas únicas. Engraçado que ouvi há uma semana atráz,
de um amigo produtor de Poços de Caldas, que as "empresas" fazendas de produção
de café tem algo especial em comum: Temos a oportunidade única como produtores
de trocar informações com outros produtores de outras áreas e países sobre todo tipo
de assunto que envolve nossas empresas, nossas conversas são verdadeiras e falamos
sobre estratégia, mercado, preços,custos, produção, lucro,enfim, somos únicos em
dividir informações e aprender com o outro e ensinar para o outro.
Seguindo essa mesma linha de raciocínio, estou novamente presenciando essa
verdade aqui na Colômbia. Estamos conversando sobre várias formas de fazer do
nosso negócio um negócio mais rentável e melhor.
Estamos discutindo como melhorar ainda mais os nossos cafés, que já são cotados
como os melhores do mundo, mas também discutindo abertamente sobre as formas
de melhorarmos a qualidade de vida das pessoas que trabalham conosco e também a
preservação do meio ambiente.
Estamos reunidos em um grupo pequeno mas muito representativo, temos aqui, além
de nós, representando a família e a Micro - Região de Carmo de Minas, os melhores
produtores de Honduras, Peru, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, entre
outros países.
É a primeira vez na história da cafeicultura mundial que estamos oficialmente reunidos
para trocarmos informações e criarmos uma comunidade mundial dos produtores de
cafés especiais.
Nos próximos dias vamos ver o que teremos para mostrar. Estou curioso... Abraços
Jacques Carneiro

