
Globo Rural seleciona  a 
Unicafé e Café 3 Corações 
entre as  melhores em 20 
segmentos do agronegócio

Em evento realizado no 
último dia 20 de outu-
bro, no qual comemo-

rava o transcurso de seu 30º 
aniversário, a Revista Globo 
Rural anunciou o resultado da 
11ª edição do premio Melho-
res do Agronegócio – 2015. 
Bruno Blecher, Diretor de Re-
dação da Revista,  destacou 
as palavras do Dr. Roberto 
Marinho, à época presidente 
das Organizações Globo, “ A 
história tem mostrado que a 
nossa terra é uma usina de di-
visas. O café, o cacau, a soja,  
a laranja estão aí para provar 
que especialmente nesta fase 
por que passa o país, os dóla-
res de que tanto necessitamos  
podem e devem sair, em gran-
de parte, de uma agricultura 
forte e organizada”, que, a se 
ver, mostram, trinta anos de-
pois, a sua antevisão do vigor 
do agronegócio. Aduziu “ não 
fossem os produtos do agrone-
gócio, o Brasil estaria com um 
gigantesco déficit na balança 
comercial”. 

A seleção e escolha das em-
presas campeãs nos di-

versos segmentos 
foi realizada 
a partir 
do exa-
me e 
ava-
lia-

ção de suas demonstrações 
contábeis individualizadas, sem 
considerar os balanços conso-
lidados nos casos de grupos,  
através da consultoria Serasa 
Experian.  Os parâmetros usa-
dos são aqueles comumente 
usados: ativos, patrimônio li-
quido, faturamento, margens, 
resultados, rentabilidade, giro 
do ativo, endividamento, etc.

No segmento do Comércio 
Exterior, foi escolhida a capi-
xaba UNICAFÉ Comércio Ex-
terior Ltda. -  com  a pontuação 
final de 72,8, contemplada pela 
primeira vez. A UNICAFÉ foi 
fundada em 1968, e nos seus 
46 anos de atividades realizou 
exportações no valor de US$ 
10, 641 bilhões, com o volume 
de 80 milhões de sacas. Segun-
do o seu Presidente Jair Coser, 
que recebeu a premiação, “ os 
nossos números jamais foram 
alcançados por qualquer outra 
empresa durante os 288 anos de 
café no Brasil “.

A empresa 3 Corações Ltda., 
cearense, foi escolhida com um 
resultado final de 68 pontos no 

segmen to 
Indús-

t r i a 

de Café. Líder no mercado, 
com um volume anual acima de 
3,0 milhões de sacas, a empresa 
tem se destacado pela inovação 
e criatividade, estando em fase 
final de construção a sua fábrica 
de cápsulas utilizadas na solu-
ção multibebida TRES. Pedro 
Lima, presidente da empresa, 
destacou que “Vamos continu-
ar a investir, mas com cautela. 
Estamos ampliando a nosa par-
ticipação no mercado interno e, 
nosso sonho, ofertar a solução 
TRES a toda a América do Sul”.

Foram também contempla-
das, nos seus respectivos seg-
mentos de atividades, a BUN-
GE, USINA SÃO MANUEL, 
PRODAPYS, COAMO, 
JACTO, SYNGENTA, GPA, 
AURORA, COPERSUCAR, 
KILBRA, YARA, AGROTE-
RENAS, MINERVA FOODS, 
PIRACANJUBA, PATENSE, 
COOPERALFA, KLABIN, 
CHAMPION, SEMENTES 
G O I Á S , e 
A N A -
CONDA.
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