
O uso das TICs e o   

 café no Brasil 



Cenário das TICs no Brasil 

• No total, o Brasil conta com 107,9 milhões usuários de Internet.  

• A proporção de domicílios com acesso à Internet, mas sem 

computador, dobrou em dois anos, passando de 7%, em 2014, para 

14% em 2016, o equivalente a 4,4 milhões de domicílios.  

• O principal motivo para a falta de Internet nos domicílios no Brasil é 

o preço da conexão (26% dos domicílios desconectados) e a falta 

de interesse (18%). 

• A pesquisa confirma a tendência de avanço do celular como 

principal dispositivo de acesso à rede.  
 

 

    

 Fonte:http://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_DOM_2016_LivroEletronico.pdf 
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O que as pessoas buscam 



Oportunidade de acesso ao mercado 



E o conhecimento técnico ? 





• Há um estoque de tecnologias geradas pelo consórcio em uso por 

produtores com sistemas de cultivo mais tecnificados.  

 

• Os preços de café atuais, considerando commodities são regidos 

pelo mercado e não garantem rentabilidade adequada ao produtor.  

 

• Porém aqueles com acesso a tecnologias para produção de cafés 

diferenciados ou especiais agregam valor ao produto conseguindo 

rentabilidade adequada do processo de produção.  

 

• Não detecta-se resistência cultural na implementação de novas 

tecnologias.  

 

• O que ocorre são dificuldades de acesso as inovações principalmente 

por médios e pequenos produtores localizados em áreas com 

dificuldade de informação e comunicação. 

Faltam tecnologias, os preços são inadequados, há resistência cultural 



Considerações finais 
• Vivemos um período de profundas transformações econômicas, sociais, políticas e 

culturais relacionadas à adoção das tecnologias de informação e comunicação (TIC) 

pelos cidadãos, empresas, governos e organizações (cooperativas, associações de 

produtores de café, entidades de classe dentre outras).  

• vários organismos internacionais têm apontado para uma associação entre o acesso 

às tecnologias de informação e comunicação (TIC) e o desenvolvimento 

socioeconômico.  

• É certo, contudo, que os benefícios gerados pelas TIC ainda são desigualmente 

distribuídos. Acesso em áreas remotas, custo do serviço e domínio da tecnologia pelos 

filhos em detrimento dos mais velhos.  

• No contexto de uma sociedade interligada em rede, estar incluído digitalmente tornou-

se essencial para a garantia do bem-estar dos cidadãos.  

• Reduzir as disparidades em relação ao acesso às TIC implica em vencer as barreiras 

que impedem indivíduos e organizações de participarem de forma efetiva da 

sociedade da informação e do conhecimento (trata-se de uma nova forma de estar no 

mundo com todas implicações que esta sociedade virtual significa como fazer negócio, 

conhecer tecnologias e outras informações).  
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