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A SLOW FOOD 
COFFEE COALITION 

ACREDITA:

A Slow Food Coffee Coalition é uma rede inclusiva 
que une os protagonistas da cadeia de produção e 

consumo do café, dos agricultores aos consumidores, 
que colaboram por um objetivo comum: um café bom, 
limpo e justo para todos. O objetivo é estabelecer novas 
conexões e melhorar a relação entres agricultores e 
consumidores, para dar aos agricultores mais visibilidade 
e promover a identidade e o conhecimento do café.

na tutela do meio 
ambiente e dos 
ecossistemas 
como elementos 
fundamentais na 
resiliência à crise 
climática.

na educação e no 
encorajamento ao 
diálogo entres os 
atores da cadeia 
de produção e 
consumo, pois 
conhecimento 
compartilhado gera 
consciência.

na
sociobiodiversidade 
como abordagem 
sistêmica em relação 
ao meio ambiente, 
à comunidade e aos 
produtos locais

na transparência 
em toda a cadeia 
de produção e 
consumo.

na segurança 
alimentar 
garantida graças 
à aplicação dos 
princípios da 
agroecologia.

na rastreabilidade 
como boa pratica 
para tutelar a 
qualidade nos 
diversos processos 
do café, da origem 
à xícara.

na salvaguarda 
dos direitos 
humanos 
fundamentais e do 
trabalho na cadeia 
de produção e 
consum.

na origem 
especifica 
do café: por quem 
e onde 
é produzido.

na inclusão social 
independente de 
gênero, etnia, 
idade e religião.

no direito 
ao prazer: saber 
apreciar o gosto, 
os aromas e as 
notas do café.

abc

Como agricultor, escolho 
me comprometer a exercer 
todas as boas práticas úteis para 
incrementar a qualidade do meu café 
e preservar o meio ambiente. Estou 
disposto a continuar aprendendo e 
compartilhando meu conhecimento 
com os outros atores da cadeia de 
produção e consumo.  
 
Como trader, escolho me 
comprometer a pagar um preço 
justo aos agricultores e reconhecer 
a qualidade de seus cafés. Estou 
disposto a manter a rastreabilidade 
entre toda a cadeia produtiva. Estou 
disposto a continuar aprendendo e 
compartilhando meu conhecimento 
com os outros atores da cadeia de 
produção e consumo. 
 
Como torrador/a, escolho me 
comprometer a valorizar o trabalho 
dos agricultores especificando 
nas embalagens por quem foi 
produzido e sua origem específica. 
Me comprometo a valorizar as 
características organolépticas do café 
que recebo do agricultor.

Estou disposto a continuar 
aprendendo e compartilhando meu 
conhecimento com os outros atores 
da cadeia de produção e consumo
 
Como barista ou 
profissional da restauração, 
escolho me comprometer a usar 
um café bom, limpo e justo e a dar 
a devida importância ao trabalho 
de todo os atores da cadeia 
produtiva, valorizando suas histórias 
e experiências com o objetivo 
de desenvolver a consciência do 
consumidor. Se trabalho em uma 
área de produção de café, me 
comprometo a promover ao máximo 
o consumo de um café local. Estou 
disposto a continuar aprendendo e 
compartilhando meu conhecimento 
com os outros atores da cadeia de 
produção e consumo.
 
Como consumidor, escolho 
me comprometer a saber mais sobre 
o mundo do café e suas profissões. 
Me comprometo a pagar um 
preço adequado por um café bom, 
limpo e justo. Me comprometo a 

solicitar embalagens que indiquem 
a origem especifica do café. Me 
comprometo a me instruir para que 
eu possa reconhecer um bom café 
e ser mais consciente sobre minhas 
escolhas. Estou disposto a continuar 
aprendendo e compartilhando meu 
conhecimento com os outros atores 
da cadeia de produção e consumo.
 
Como empresa ou 
institução, escolho me 
comprometer a escutar os atores 
da cadeia de produção e consumo, 
compartilhar meu conhecimento 
adquirido e dar mais visibilidade 
aos agricultores. Me comprometo a 
ajudar a Slow Food Coffee Coalition 
a desenvolver políticas de boas 
práticas e atividade de advocacy. Me 
comprometo a contribuir na busca de 
fundos necessários pra as atividades 
da Slow Food Coffee Coalition. Me 
comprometo a continuar aprendendo 
e compartilhando meu conhecimento 
com os outros atores da cadeia de 
produção e consumo.
 

COMO PODEMOS COLOCAR TUDO ISSO EM PRÁTICA? 


