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Curso “Business” promovido pelo Museu do Café ensinará interessados a gestão de uma cafeteria 

Novo segmento de aprendizado é gratuito e será ministrado por especialista da área  

 
 
O Museu do Café, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, além de 
oferecer cursos voltados às técnicas de preparação da bebida, promoverá também a capacitação para 
pessoas interessadas em abrir uma cafeteria ou aprimorar negócios já existentes. A aula é gratuita e 
acontecerá no dia 14 de setembro, entre às 9h e 16h. 
 
Na ocasião, o instrutor Diego Gonzales irá abordar uma série de informações estratégicas, como modelos de 
negócios, legislação necessária nessa área, capital de investimento e planejamento. O profissional irá 
explicar, de forma aprofundada, sobre questões promocionais, incluindo a divulgação do estabelecimento e 
como se destacar no mercado.  
 
Gonzales é fundador do “Sofá Café”, cafeteria especializada que, atualmente, possui quatro lojas em São 
Paulo, uma nos Estados Unidos e duas franquias. A empresa foi eleita a segunda melhor de São Paulo e 
ganhou a colocação de primeiro lugar no Rio de Janeiro, pela Veja Comer & Beber. O engenheiro florestal 
trabalhou, ainda, como analista de projetos relacionados à conservação da natureza e áreas protegidas.  
 
O Museu disponibilizará o workshop sem custo de adesão, no entanto, quem deseja participar precisa garantir 
uma vaga por meio do e-mail inscricao@museudocafe.org.br.  
 
 
Museu do Café 

Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Telefone: (13) 3213-1750 
Funcionamento: de terça a sábado, (fechado às segundas) das 9h às 17h e, aos domingos, das 10h às 17h 
R$ 10,00 e meia entrada para funcionários da rede pública do Estado de São Paulo e terceira idade 
Grátis aos sábados 
Acessibilidade no local 
museudocafe.org.br  
 
Informações Imprensa 
Museu do Café 
Assessoria de Comunicação Institucional 
(13) 3213-1751  
Caroline Nóbrega / Mariana Faro / Barbara Perez 
comunicacao@museudocafe.org.br / museudocafe@museudocafe.org.br / barbara@museudocafe.org.br 
 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado - Assessoria de Imprensa 
Stephanie Gomes - (11) 3339-8243 | stgomes@sp.gov.br  
Milene Spinelli - (11) 3339-8308 | milene.spinelli@sp.gov.br  
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