
 INTRODUÇÃO DE CAFÉS ESPECIAIS 

 REGIÃO VALE DO CAFÉ DO  

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  



OBJETIVO 

 

Apoiar as micro e pequenas empresas da Cadeia 

Produtiva do Café da Região Vale do Café, buscando a 

introdução de Cafés Especiais,  pautado em um novo 

perfil de produção voltado para a exploração de nichos 

de qualidade  



JUSTIFICATIVA 

 

 

O Estado do Rio de Janeiro já ostentou o título de maior produtor 

mundial de café. 

 

Essa opulência cafeeira já está bem distante. Hoje, a dificuldade de 

mão-de-obra e relevo acidentado,  não oportuniza a mecanização e a 

produção em larga escala.   

 

Entretanto, essa condição, que dificulta a produção em larga escala, 

poderá voltar a gerar ótimos negócios, através de um novo perfil de 

produção, totalmente adequada a essas condições, onde se privilegia 

a mão de obra familiar, o cuidado artesanal no cultivo, na colheita e 

processamento dos frutos e na secagem e torra dos grãos, que 

poderá resultar numa bebida, cheia de personalidade.  



FOCOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 

 

 

•  Introduzir Tecnológia  

 

• Acompanhamento Técnico 

 

• Implantar padrões de qualidade adequados às exigências de mercado. 

 

•  Implantar procedimentos que atendam à legislação, quanto aos aspectos 

   de Boas Práticas Agropecuárias, Gerenciais e Ambientais. 

 

• Disponibilizar informações mercadológicas sobre as cadeias produtivas 

  priorizadas 

 

• Estruturar e organizar as relações comerciais ao longo das cadeias 

  produtivas, estreitando os contatos entre produtores, distribuidores e 

  consumidores. 



RESULTADOS ESPERADOS 

TER NO MÍNIMO 10 PROPRIEDADES COM ÁREAS DE PLANTIO DE 

CAFÉ, COM ADOÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE QUALIDADE PARA 

OBTENÇÃO DE UM PRODUTO DIFERENCIADO 

 TER EM TODAS AS PROPRIEDADES UMA ESTRATÉGIA DE 

COMERCIALIZAÇÃO INDIVIDUAL OU COLETIVA  

 PRAZO - 2016 



AÇÕES 

Fase I - Identificação e Planejamento 

 

Levantamento da produção e comercialização do café da região (dados 

secundários)  

 

Elaborar projeto técnico para plantio de pequenas áreas de café, com 

demonstrativo de viabilidade econômica, a ser apresentado nos encontros 

de sensibilização   

 

Lançamento e sensibilização para o projeto   

  

Elaborar e aplicar questionário para cadastrar os empresários participantes 

do projeto, visitando cada propriedade e avaliando condições técnicas de 

plantio   

  



AÇÕES 

Fase II - Implementação 

 

Capacitação dos técnicos locais 

 

Implantar tecnologias e acompanhamento técnico 

 

Realizar Capacitação técnica e gerencial da Cadeia Produtiva do Café 

 

Realizar ações  de acesso  à mercado e projeto de Plano de Marketing 

 

Realizar capacitação para serviços de cafeteria (baristas, classificação, 

torra, máquinas, utensílios, aspectos olfativos e gustativos) 

 

Apoiar a participação em eventos (Feiras, missões técnicas e outros) 

 

Realizar Capacitação Associativa 

 

 

 

  


