Uma região de atitude,
para o novo mundo do café
Somos a Região do Cerrado Mineiro. Uma origem produtora de cafés diferenciados,
a única no Brasil com indicação geográfica protegida, composta por 55 municípios
localizados no noroeste do Estado de Minas Gerais.
Somos 4.500 produtores trabalhando juntos na produção do “Café de Atitude”.
O mercado mundial de café está em crescimento e transformação, inﬂuenciado
diretamente por novos consumidores mais exigentes e conscientes. Um novo mundo
do café está surgindo, um novo mercado que demanda uma nova atitude, novas
maneiras de pensar e agir, de produzir e de se fazer negócio, para conquistar
valorização e reconhecimento.
Nós acreditamos que a Região do Cerrado Mineiro tem esse potencial, e estamos
nos preparando para este desafio: tornar a Região do Cerrado Mineiro uma referência
de “atitude” para o novo mundo do café, em termos de produtores, região e produtos.
A Região do Cerrado Mineiro:
• 4.500 produtores
• Produção anual de 5 milhões de sacas
• Área total de cultivo: 170.000 ha
• 55 municípios
• Indicação geográﬁca protegida
• Localizada no Estado de Minas Gerais, Brasil
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Nós valorizamos nossa gente
e amamos nossa terra. Nós
cuidamos da natureza e, é claro,
produzimos excelentes cafés!
Na Região do Cerrado Mineiro temos como parte de nosso propósito
produzir cafés diferenciados, com práticas cada vez mais sustentáveis. É
primordial que os nossos produtos visem ao reconhecimento dos nossos
produtores e ao desenvolvimento da região.
Nós entendemos que o “Café de Atitude” deve gerar, para todos, o que
chamamos “Valor Compartilhado”, e isto inclui os nossos parceiros de negócio.

Origem e qualidade certificadas
Nossos cafés são produzidos por meio de um processo de produção que acentua os
atributos do clima, solo e relevo da nossa indicação geográfica protegida. A origem dos
cafés é preservada e garantida pelas Certiﬁcações da Região do Cerrado Mineiro.

Certiﬁcação de Propriedade
As fazendas produtoras são certificadas e auditadas anualmente por auditorias externas
terceirizadas, cujo objetivo é atestar que os cafés foram produzidos utilizando-se de
boas práticas agrícolas e responsabilidade socioambiental. Um Sistema de Informação
Geográfica permite a visualização das propriedades certificadas via satélite, além de
incorporar uma grande quantidade de informações sobre a área onde o café foi produzido.

Certificação de Origem e Qualidade
Somente podem ser certificados os cafés produzidos nas propriedades certificadas,
dentro da indicação geográfica protegida Região do Cerrado Mineiro.
Os lotes de café são depositados em armazéns também credenciados. As características
sensoriais de cada lote são classificadas e recebem um laudo produzido por um juiz
Q Grader da SCAA, um certificado é emitido e cada saca do café recebe um lacre oficial
com um código de barras que pode ser rastreado no nosso website.

Identidade e alta qualidade
Nosso produto é singular, porque é produzido em um terroir singular. A perfeita
deﬁnição das estações climáticas, com verão quente e úmido e inverno ameno e seco, é
uma característica na região. Os cafeeiros são cultivados em áreas com altitude variando
entre 800 e 1.300 metros, e o resultado são cafés com identidade única e alta qualidade.

Características dos cafés da região:
Aroma:
Intenso, com notas variando
de caramelo a nozes
Acidez:
Delicadamente cítrica
Corpo:
Moderado a encorpado
Sabor:
Adocicado com
aspecto de chocolate
Finalização:
Longa duração

Altitudes de cultivo:
1300 m

800 m

Programa “Direct Relationships”
Na Região do Cerrado Mineiro, nós já estamos trabalhando para o reconhecimento
dos produtores e para o desenvolvimento e a evolução da cafeicultura, mas precisamos
fazer mais e cada vez melhor, e sabemos que não podemos fazer isso sozinhos.
Queremos construir juntos. Nós acreditamos que essa é a maneira mais eficaz de expandir
as oportunidades para produtores, parceiros de negócio, sociedade e meio ambiente.
Por isso nossa região desenvolveu o Programa “Direct Relationships”, dedicado a
torrefadores, redes de cafeterias e empresas do Brasil e do exterior que tenham
interesse em desenvolver parcerias de longo prazo, na criação de projetos individuais
ou com grupos de produtores, relacionados ao desenvolvimento socioeconômico e
ambiental na produção do “Café de Atitude”.
Além disso o Programa “Direct Relationships” oferece uma oportunidade de conhecer
diretamente nossos produtores e de descobrir cafés singulares.

Entre em contato conosco, saiba mais!
E-mail: direct@cerradomineiro.org

www.cerradomineiro.org
A Região do Cerrado Mineiro é regulamentada pela Federação dos Cafeicultores
do Cerrado, uma organização sem fins lucrativos organizada e estruturada por
um grupo composto por 7 associações de produtores, 8 cooperativas e 1 fundação
para o desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao café e à região.
Onde encontrar nossos cafés:

Apoio:

