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Agronegócio

Observatório do Café visa à sustentabilidade da
cafeicultura
8 de Janeiro de 2019 Daniel Susumura dos Santos

Consórcio Pesquisa Café por meio do Observatório do Café realiza análises estratégicas,
estudos prospectivos e indica cenários para o agronegócio café desde 2014
A comunicação em tempo real assume a cada dia novas funções e,
especificamente no meio rural, se tornou ferramenta essencial para promover o
desenvolvimento agropecuário. Nesse sentido, o Observatório do Café,
desenvolvido pela Embrapa Café, em 2014, tem como objetivo coletar, analisar e
disseminar, de forma sistemática, publicações técnico-científicas, dados
estatísticos do setor, informações sobre tendências de produção, consumo e
exportação, oportunidades e ameaças dos mercados nacional e internacional. E,
ainda, visa sinalizar possíveis trajetórias do processo de inovação e transferência
de tecnologias com base nos resultados de pesquisas realizadas pelas instituições
integrantes do Consórcio Pesquisa Café, além de subsidiar a formulação de
políticas públicas e a tomada de decisões pelos diversos agentes do setor.
Com esses propósitos, a Embrapa Café reuniu no Observatório do Café, de forma
pioneira, dados, análises e informações de órgãos governamentais, entidades
representativas do setor cafeeiro e instituições de pesquisa, assistência técnica e
extensão rural, com o objetivo de promover o acompanhamento tempestivo das
principais tendências e indicadores do agronegócio café. As informações e
análises do Observatório do Café estão disponibilizadas no Portal do Consórcio
Pesquisa Café e podem ser acessadas pelo link www.consorciopesquisacafe.com.br.
Leia esta ANÁLISE/divulgação na íntegra na página da Embrapa Café,
do Observatório do Café e do Consórcio Pesquisa Café.
Conheça também o Portfólio de tecnologias do Consórcio pelo
link http://www.consorciopesquisacafe.com.br/index.php/publicacoes/637
e também acesse todas ANÁLISES e notícias da cafeicultura.

