
Por que a Cup of Excellence é tão importante?
O Cup of Excellence criou uma infraestrutura muito mais transparente para 

café de alta qualidade. As torrefadoras agora podem identificar, encontrar e criar 
relacionamentos com cafeicultores de produto de alta qualidade. Ele reúne a torrefadora 
de alta qualidade e o produtor de alta qualidade e ajuda ambos a compreender e apreciar

as nuances e os perfis de sabor dos cafés que são exemplares raros. A competição 
modificou a estrutura de preços dos agricultores e descobriu vários dos incríveis 

cafés que criaram a empolgação e a lealdade dos consumidores.

Se estiver interessado em aprender mais sobre o 
Cup of Excellence e desejar participar do programa, encontrará mais 

informações sobre o Cup of Excellence em

www.cupofexcellence.org



Quem é a Alliance for Coffee Excellence, Inc?
A Alliance for Coffee Excellence (ACE) é uma organização sem fins
lucrativos proprietária e administradora do programa Cup of 
Excellence®. A ACE também conduz treinamentos, testes e outras
atividades estruturadas para aumentar a apreciação de cafés 
exemplares. A ACE conta com uma associação global das 
principais empresas de café.

O que é o Cup of Excellence®?
Cup of Excellence é o principal concurso e leilão de café de âmbito mundial! Ele também 
representa a mais elevada premiação concedida a um café de pontuação superior. O nível de
apuração e precisão aos quais são submetidos os cafés do Cup of Excellence é incomparável.
Todos aqueles premiados no Cup of Excellence são julgados pelo menos 5 vezes (os dez
primeiros são julgados novamente) durante o concurso de três semanas. Literalmente 
centenas de xícaras são cheiradas, provadas e pontuadas com base em suas características
exemplares. Os preços que esses cafés vencedores recebem no leilão quebraram recordes
seguidas vezes e comprovam que há uma enorme demanda para esses cafés raros, com
identificação de origem e produtor. 

Este concurso é aberto a todos os cafeicultores?
Sim, o programa Cup of Excellence foi criado para permitir que qualquer agricultor do país
envie uma amostra sem pagar nenhuma taxa. Trata-se de um dos poucos programas que
nivela o campo de jogo e faz o melhor possível para apoiar a igualdade de acesso e sucesso
para todos os agricultores, independentemente do seu tamanho ou situação financeira.

Quem seleciona os cafés vencedores?
Cada programa do país tem dois júris distintos que julgam e pontuam o café durante os três
estágios do concurso – um júri nacional constituído de provadores treinados que residem
naquele país e que tenham sido aprovados em um teste aplicado pela equipe do programa 
e um júri internacional composto de provadores qualificados, do mundo todo.

Como eu posso participar do júri internacional?

A partir de 2011, todos os provadores que não estiveram anteriormente em um júri 
internacional serão solicitados a participar como ‘observadores’ antes de se tornarem um juiz
totalmente capacitado. Todos aqueles interessados em participar de um júri precisam
preencher um formulário de inscrição que pode ser encontrado em nosso site em
www.cupofexcellence.org. Os membros da ACE têm prioridade. Todos os jurados do Cup of
Excellence têm experiência e habilidades significativas como provadores, uma admiração por
excelentes cafés e um desejo de premiar agricultores dedicados.

Como eu me torno um membro da ACE?
A Alliance for Coffee Excellence é uma organização de sociedade civil. Oferecemos diversas 
e diferentes categorias de participação com uma série de benefícios. As informações 
completas e a inscrição podem ser encontradas em www.cupofexcellence.org.

Como eu compro um café premiado 
pelo Cup of Excellence?
Um torrefador/varejista ou importador torna-se um
membro e, em seguida, compra as amostras e faz 
a inscrição para o leilão do país desejado. Após o 
concurso, as amostras dos cafés premiados são 
enviadas e analisadas. Na data e hora agendadas 
os licitantes acessam o site do Cup of Excellence 
e fazem os lances entre si, visando a aquisição 
do café vencedor. Depois do leilão os licitantes 
vencedores coordenam a remessa do café através
de um exportador designado.

Como eu posso ser informado sobre os 
agricultores e as fazendas?
As informações detalhadas sobre a fazenda de cada lote 
vencedor estão disponíveis no site. ĿEstas informações podem
ser acessadas por todos os membros, a qualquer momento.

Como eu sei que estou comprando um café 
premiado pelo Cup of Excellence no leilão?
O nome Cup of Excellence é protegido e somente os cafés
vencedores têm permissão para usar este reconhecimento.
Este prêmio não é concedido para a fazenda inteira – somente

ao lote de café que foi enviado para o concurso e que foi guardado no armazém conveniado.
As amostras enviadas para o concurso são retiradas dos lotes que foram depositados e 
monitorados por um auditor externo.

Por que alguns vencedores são vendidos para diversas 
empresas e outros para apenas uma?
Somente uma empresa é responsável pelo processo de lances e pelo pagamento final do lote
inteiro. Contudo, o licitante pode fazer a representação de um grupo de torrefadores que 
tenham concordado em comprar o lote juntos.

Quanto dinheiro um produtor vencedor recebe do leilão?
O agricultor recebe a maior parte da renda do leilão. Essa renda tem por base o preço pago no
leilão, mas o agricultor pode esperar receber mais de 80% do preço final. O restante do valor
do leilão é pago ao comitê organizador do país para ajudar nas despesas do programa.

Como os agricultores sabem quanto dinheiro eles deverão receber?
Tudo o que se refere ao Cup of Excellence é aberto e transparente e os agricultores 
normalmente assistem o leilão, portanto, eles conhecem o comprador e o valor do leilão.
Também existe uma página no site para eles calcularem o montante que irão receber 
dos organizadores.


