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GELMA FRANCO 



GELMA FRANCO 

Especialista em Cafés. 

GELMA FRANCO, proprietária do IL BARISTA, é publicitária por 
formação e especialista em cafés por paixão. Desde 2008 é 
diretora de Marketing da ACBB (Associação Brasileira de Cafés e 
Baristas) e já participou como jurada, juíza e organizadora de 
diversos campeonatos de café, como exemplo, 4° Cup Excellence 
Brazil (Campeonato Mundial de Cafés Especiais). Ao longo de sua 
experiência, foi indicada Mulher Empreendedora pelo Prêmio 
SEBRAE , como também responsável pela organização da 
primeira Feira de Cafés Especiais Brasil em 2002 e no ano 
seguinte organizou o 1° Leilão Internet Partners of coffees. 
Também atuou como assessora de comunicação da BSCA 
(Brazilian Speciality Coffee Association) e da Ipanema Coffees, 
considerada uma das maiores produtoras de cafés finos do 
mundo. Colunista da revista COZINHA PROFISSIONAL e blogueira 
do UOL no site BASILICO. Além de ser a única representante no 
país do Le Cafeotheque (Centro de Estudos de Cafés de Paris). 



 
A partir de 2004, Gelma Franco, começou a  ser  convidada para 
palestras  e  a promover cursos de degustação de cafés. 
Já ministrou  palestras para  Sebrae, BrasilPrev, Santander, Banco do 
Brasil Estilo, Bradesco Prime, Honda, Samsung ,Basf, Dow Química e 
para feiras como  Fispal,  Equipotel e Feira Internacional de Cafés 
dentre outros. 
 
Temas Principais: 
 
- CAFÉ : UMA BEBIDA DE SENTIDOS.: Detalha origens produtoras, 
diversidade de sabores, terroir de cafés, experiência sensorial. 
 

- BARISTA POR UM DIA: Aborda as técnicas dos baristas   para fazer 
deliciosos cafés. 
 

- CAFÉ E  VINHO: Duas paixões universais quase iguais.Suas 
diferenças e semelhanças e harmonizações 
Uma forma de  torna  seu evento  ainda mais especial! 
 
  
 



 
- Montamos uma  oficina de  barista  

no seu espaço! 
 

- Os participantes  aprendem  
técnicas e segredos  para fazerem 
deliciosos cafés! 
 

- Ensinamos o  passo a passo de  
uma receita  e  cada participante  
pode produzir  sua   própria bebida 
de café! 

 
 



- Protocolo de aromas; 
 
- Provas à cegas; 
 
 

 
- Análise Sensorial; 
 
- Degustação de cafés  de diferentes  terroirs. 

 



 
- Diferenças e semelhanças nas avaliações de  café  e vinho. 
 
- Descobrindo o  “terroir”  da  sua  bebida  favorita; 
 

- Como harmonizar  por contraste  e por  similaridade., 
 
 
 
 
  
 



Palestras  interativas, lúdicas e divertidas para que seus 
convidados realmente vivenciem uma experiência 

inesquecível. 

(Evento Executivos Santander) 

 

(Equipe evento Tânia Bulhões Perfumes) 

 
 

(Convenção Bayer) 

 


