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Através de ferramentas exclusivas e professores que atuam em propriedades cafeeiras,
este curso oferece conhecimento prático que permite ao aluno reduzir custos, aumentar a
produtividade e elevar seus lucros baseados nas metodologias de sucesso aplicadas em
fazendas de café assistidas pelo Rehagro.

Formato do curso:

10 encontros mensais de 2 dias
(quintas-feiras e sextas-feiras) de 08:00 às 18:00

Público alvo:
Proprietários, gerentes e técnicos
agrícolas.

Diferenciais do curso:
• Tecnologias de colheita e pós-colheita que impactam no custo de produção
• Ferramentas gerenciais indispensáveis na gestão de uma lavoura de café
• Estudos de casos mostrando situações da propriedade cafeeira
• Apresentação de novas tecnologias de manejo da lavoura
• Corpo docente com vasta vivência em projetos cafeeiros
• Ampliação da rede de contatos e troca de experiências
• Técnicas de condução e formação de equipes
• Estratégias de negociação e comercialização

1º MÓDULO - 25 e 26 de Outubro de 2018
Planejamento da Propriedade Cafeeira
• Ferramentas de planejamento
na fazenda
• Dimensionamento de máquinas
• Gestão estratégica

2º MÓDULO - 08 e 09 de Novembro de 2018

Implantação da lavoura cafeeira
• Saber a importância da limpeza da área
para um bom preparo e correção do solo
• Aprender a coletar corretamente o solo
e sua importância
• Aprender a realizar as operações de
correções de solo antes do plantio.
• Conhecer as formas de operações de
preparo de solo

• Aprender a produzir mudas de café de
qualidade
• Conhecer as formas de preparo de sulcos
para o plantio de café
• Conhecer as formas e maquinários
envolvidos no plantio de café.

3º MÓDULO - 06 e 07 de Dezembro de 2018

Gestão Econômica e Financeira I
• Aprender a montar e tomar decisões com o
fluxo de caixa

• Aprender a comprar produtos nos
momentos mais oportunos

4º MÓDULO - 24 e 25 de Janeiro de 2019

7º MÓDULO - 25 e 26 de Abril de 2019

Manejo de lavouras em produção

Gestão econômica e financeira II

• Conhecer as melhores formas de realização
das adubações via solo e foliar do cafeeiro

• Aprender a montar um planejamento
do fluxo de caixa

• Aprender a realizar as operações de
correções de solo de lavouras de café
implantadas

• Aprender a planejar e gerar resultados positivos

• Conhecer as melhores formas de controle
de doenças e pragas no cafeeiro
• Conhecer as alternativas de manejo
existentes no controle de plantas invasoras

8º MÓDULO - 23 e 24 de Maio de 2019

Tributação Agrícola e Sucessão Familiar
• Aprender sobre a tributação sobre a atividade
agropecuária

• Conhecer o tipo e a época adequada para
realizar a poda

• Conhecer as alternativas para minimizar
a tributação

5º MÓDULO - 28 de Fevereiro e 01 de Março

• Como elaborar um plano de sucessão familiar

Gestão de Pessoas

9º MÓDULO - 27 e 28 de Junho de 2019

• Conquistar o melhor da sua equipe gerando
motivação e entusiasmo

Manejo da lavoura em formação
Índices e Indicadores Diagnóstico

• Entender sobre a transferência de bens e capital

de 2019

• Aprender a comunicar com os funcionários
de forma clara e objetiva

• Conhecer as melhores formas de realização
das adubações via solo e foliar do cafeeiro

• Aprender a liderar e ser reconhecido pela
equipe

• Aprender a realizar as operações de correções
de solo de lavouras de café implantadas

• Aprender formas de lidar com as pessoas
resistentes às mudanças

• Conhecer as melhores formas de controle
de doenças e pragas no cafeeiro

• Identificar o perfil da equipe e escolher as
melhores pessoas para os cargos

• Conhecer as alternativas de manejo
existentes no controle de plantas invasoras

6º MÓDULO - 28 e 29 de Março de 2019

Estratégias de Comercialização
• Aprender a planejar vendas nos melhores
momentos
• Aprender sobre os riscos do negócio e como
trabalhar em um contexto incerto
• Aprender a utilizar vendas no mercado futuro
como forma de proteção
• Conhecer os momentos oportunos para
compra
e venda de commodities
• Entender os conceitos de Mercado Futuro,
Mercado a Termo, Mercado de opções, títulos
do agronegócio e Hedge
• Entender a precificação dos produtos e a
formação das cotações

• Planejar e conduzir reuniões produtivas
• Definir e analisar indicadores de desempenho
• Como criar uma estrutura de coleta de dados
• Apresentação de diagnóstico de uma Fazenda

10º MÓDULO - 25 e 26 de Julho de 2019

Pós Colheita - Colheita
• Conhecer os procedimentos com o café
do lavador até a saída na máquina de benefício
• Manejo da lavoura na fase pré colheita
• Dimensionamento de máquinas e mão
de obra para a colheita
• Possibilidades de colheita
• Regulagem e ajustes na colhedora

Depoimentos de ex-alunos
“A assistência técnica do Rehagro aqui na Samambaia é tão
importante que se confunde com a própria história da fazenda.
Acredito que o trabalho conjunto desenvolvido pelo proprietário, a
gerência e a assistência técnica são os grandes responsáveis pelos
ótimos resultados que temos obtido. Agradeço ao Rehagro pela
evolução constante que tem proporcionado à Fazenda Samambaia.”
Éder Cleofas de Souza

Gerente da Fazenda Samambaia em Santo Antônio do Amparo - MG

“Gostei muito do curso e recomendo. Implantei o conhecimento
adquirido no dia a dia da fazenda e as partes de gestão de pessoas
e manejo de lavouras foram muito produtivas. Os profissionais são
capacitados e sempre resolveram minhas dúvidas”
Dione Morais Silva

Fazenda Cerrado Grande - Santo Antônio do Amparo / MG

Avaliações dos alunos sobre o curso:

7 Cidades
7 Turmas
233 Alunos

9,1

9,3

99%

Nota média
da aula

Aplicabilidade
do curso

dos alunos indicariam
o curso a um amigo.

Mais informações:

www.rehagro.com.br - rehagro@rehagro.com.br - (31) 3343-3800

Parceiros

Realização

NÚCLEO DE ESTUDOS EM CAFEICULTURA

Outras empresas do grupo:

