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COMUNICADO 06  

AGRONEGÓCIOS/ CAFÉS ESPECIAIS II 

 

ESPECIFICAÇÃO DA DEMANDA 

PÚBLICO-ALVO 

Microempresa, Empresa de pequeno porte, MEI, Candidato a empresário 

(pessoa física), Produtor Rural. 

SETOR DO PÚBLICO-ALVO 

Agronegócios. 

SEGMENTO DO PÚBLICO-ALVO 

Alimentação 

NECESSIDADE DO PÚBLICO-ALVO 

O café pode passar por diversos tipos de processamentos diferentes, que 

permitem sensações e percepções distintas na xícara e podem interferir 

diretamente na qualidade da bebida. A tomada de decisão dentro da propriedade 

pode ser fator decisivo na hora de avaliar a qualidade dos lotes ali produzidos, 

no qual a escolha de método inadequado de processamento pode fazer com que 

a qualidade dos grãos seja depreciada, interferindo diretamente na lucratividade. 

Sendo assim, nosso público-alvo necessita de serviços especializados de 

consultoria para auxiliá-lo nas etapas de Pós-Colheita e Armazenamento. 

RESULTADOS / BENEFÍCIOS ESPERADOS COM A APLICAÇÃO DO 

PRODUTO OU SERVIÇO 

O sabor do café que tomamos é totalmente diferente dos frutos que saem do 

cafeeiro. Isso porque além da torra, que incorpora o gosto, a cor e o aroma que 

se conhece, várias etapas antes que são também fundamentais. Quando chega 

a época de maturação, os grãos saem das lavouras e passam pelos processos 

de pós colheita, que preparam o café em fruto para ser torrado e consumido. É 
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necessário que o produtor de café preste muita atenção e tome muito cuidado 

com essas etapas, pois podem valorizar ou prejudicar a bebida na xícara. E não 

basta ter bom maquinário, é fundamental estar de olho no clima, na maturação 

dos grãos, na umidade, nas horas que passam no tanque, cada detalhe faz a 

diferença. Quando o produtor almeja a produção de cafés especiais, esse 

cuidado torna-se ainda mais necessário. Aliado ao melhor método de 

processamento de café, ainda existem técnicas apropriadas para a secagem dos 

frutos, que ajudam os produtores a extraírem ali o melhor de cada lote colhido. 

Além disso, não basta apenas passar pelo método de processamento adequado 

e ter sido submetido à secagem da melhor maneira possível, se a armazenagem 

dos grãos for realizada de forma incorreta. A tendência é que esse café venha a 

perder as suas características e reduza significativamente sua qualidade. 

Nosso objetivo é proporcionar aos cafeicultores fluminense o acesso a serviços 

importantes que contribuam para o incremento da qualidade dos cafés 

produzidos no estado, com foco prioritário na agregação de valor. 

OBSERVAÇÃO 

Buscamos consultoria técnica específica, na modalidade presencial, para os 

processos de Pós-colheita e Armazenamento dos cafés produzidos no Estado 

do Rio de Janeiro. 


