
Rede de Comunicação CCA
Fortalecendo nossa mensagem 
para conectar paisagens produtivas 
sustentáveis.



2

Sumário

Rede de Comunicação CCA

3 Apresentação.

4 Quem Somos.

5 Nosso Plano Estratégico.

6 Como nossa plataforma
está organizada?

7 Entendendo o nosso 
processo de comunicação.

8 Relacionamento
com a imprensa.

10 Premissas do relacionamento
nas redes sociais.

12
Como estamos organizados
no processo de comunicação.

15 Produtores associados
podem comunicar?

17 O que evitar nas redes?

18 Se precisar de um apoio nas
mensagens, a gente pode te ajudar.

13 Sou Associado Efetivo, como
posso comunicar o CCA?

14 Sou Associado Mantenedor,
como posso comunicar o CCA?

20 Como podemos fortalecer 
a nossa comunicação?

21
Precisamos cuidar da nossa 
marca, ajude-nos a aplicá-la 
corretamente.

22
Releases e mensagens 
produzidas pelos membros 
associados, como proceder?

23
Quer destacar um produtor 
associado? Saiba a melhor 
maneira de conduzir.

24 Seu site pode ser um grande 
parceiro nosso, já pensou nisso?

25 Dê os créditos, por favor!



3

Equipe CCA

Para dirimir dúvidas e para que estejamos todos abastecidos com as orienta-
ções necessárias é que preparamos este material, buscando sermos didáti-
cos e elucidativos. Esperamos que seja útil! 

Abraços, 

Olá, Membro Associado do CCA.

Somos uma Plataforma Colaborativa e, como tal, precisamos estar sempre 
conectados e alinhados na transmissão de nossas mensagens. Por isso, este 
documento tem como objetivo oferecer as informações, diretrizes e políticas 
que norteiam a nossa comunicação e, por consequência, cria uma rede de 
difusão das nossas mensagens, algo que fortalece os nossos objetivos.

Apresentação

Rede de Comunicação CCA
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O Consórcio Cerrado das Águas 
(CCA) é uma plataforma colabora-
tiva que inclui vários setores, 
envolvendo empresas, governo e a 
sociedade civil. Nosso objetivo é 
agregar esforços para a preserva-
ção e conservação ambiental a fim 
de combater as mudanças climáti-
cas.

Quem Somos

Nosso Programa de Inves-
timento no Produtor Cons-
ciente (PIPC) oferece aos 
produtores de uma deter-
minada bacia, serviços 
especializados para o de-
senvolvimento ambiental 
das suas propriedades em 
três frentes:

Rede de Comunicação CCA

Gestão de 
Recursos
Hídricos

Paisagens
Restauradas

Agricultura
Climaticamente
Inteligente
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Nosso Plano 
Estratégico

A água de hoje 
é fruto da paisagem 

que construímos.

Visão

Atuar de forma colaborativa para construir 
paisagens produtivas sustentáveis, nas quais 

as atividades de indivíduos, organizações e 
setores possam ter impactos ambientais 

e socioeconômicos positivos.

Missão

Ética ambiental, co-responsabilização 
da cadeia, compromisso com a 
conservação do bioma Cerrado, 
desenvolvimento sustentável e 
restauração ecológica.

Valores

Rede de Comunicação CCA



Como nossa plataforma 
está organizada?

Clique aqui e acesse o nosso site e conheça as 
empresas e entidades que fazem parte da nossa 
plataforma colaborativa.

A plataforma possui, em sua estrutura, empresas 
ligadas à cafeicultura com atuação nacional e 
internacional, bem como apoiadores do mesmo 
segmento e também do terceiro setor.

6Rede de Comunicação CCA

www.cerradodasaguas.org.br

http://cerradodasaguas.org.br/
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Entendendo o nosso 
processo de comunicação

Rede de Comunicação CCA

Mensagem-Chave Central

A principal mensagem a ser transmitida sobre o Consórcio Cerrado das Águas é 
simples e direta. A real missão do projeto e o motivo da sua existência:

O Consórcio Cerrado das Águas é uma iniciativa inovadora para assegu-
rar resiliência às mudanças climáticas das bacias hidrográficas em 
municípios adjacentes a partir da formação de corredores ecológicos 
que preservem a biodiversidade local. Criado em 2015, o Consórcio tem 
como objetivo conscientizar produtores sobre a importância de seus 
ativos ambientais através do diagnóstico e investimento nos mesmos, 
garantindo sua preservação.

- Formação (membros, financiadores e apoiadores) e resultados do Progra-
 ma de Investimento no Produtor Consciente; 
- Inovações tecnológicas nas diferentes frentes de trabalho; 

Mensagens preferenciais:

- Incentivo a outras regiões e cadeias a aderirem a práticas de restauração . 
- Protagonismo, co-financiamento e corresponsabilização do produtor; 

As mensagens do Consórcio Cerrado das Águas podem ser replicadas 
apenas com autorização prévia da Secretaria Executiva do Consórcio 
Cerrado das Águas e da assessoria de imprensa do projeto.

Rede de Comunicação CCA



• Veículos preferenciais: imprensa geral, especializada e regional (online e 
impresso); redes sociais; eventos e outras oportunidades.

 Ser um multiplicador das mensagens do Consórcio Cer rado das Águas; 

 Simplificar a linguagem do campo para se fazer entender; 

 Posicionar-se como referência.
 Explicar o processo de restauração e os tipos de vegetação existentes no cerrado; 

 Contar boas histórias sobre o projeto com base em informações relevantes; 

 Posicionar o Consórcio Cerrado das Águas, sempre focando na sua área 
 de atuação; 

• Como fortalecer as nossas mensagens: 

 Evidenciar os parceiros; 

Relacionamento com a imprensa

Rede de Comunicação CCA

Importante 
Destacar:

8Rede de Comunicação CCA
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• No caso de desenvolvimento de relatórios de responsabilidade social cor-
 porativa (CSR) dos parceiros do projeto, está autorizada a utilização de 
 dados públicos trabalhados com a imprensa. Para alinhamento e aprova-
 ção, procurar pela equipe do Consórcio Cerrado das Águas.

• Em nenhum contexto é permitido enviar qualquer material diretamente ao 
 jornalista sem aprovação interna ou conhecimento da Secretaria Executiva.

• É papel da comunicação trazer à tona os assuntos positivos sobre o projeto 
 e evidenciar a importância do Consórcio Cerrado das Águas para o meio 
 ambiente.

• Não compartilhe informações sobre resultados financeiros, rumores ou 
 especulações.

•  Palestras públicas de executivos do CCA em nome da companhia devem 
 ser aprovadas pelo departamento de assessoria da plataforma.

• Não mencione clientes ou produtores que fazem parte do CCA, a não ser que 
 você tenha recebido uma autorização explícita para divulgar dados sobre 
 determinada organização ou pessoa.

Caso a imprensa entre em contato diretamente com você, a pauta 
precisa ser comunicada com a assessoria do CCA para fornecimento 
de informações e alinhamento de temas, sobretudo analisando 
temas de confidencialidade e privacidade.
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Premissas do relacionamento
nas redes sociais

Embora a presença nas redes sociais seja essencial nos dias atuais, é impor-
tante que as postagens relacionadas ao CCA sejam alinhadas e aprovadas 
pelos responsáveis pela comunicação da plataforma.

O que postar 
nas redes:

Dica: Se você tem como linha editorial a sustentabilidade, 
o CCA pode sempre complementar esta linha com algum 
tema que seja relevante para os seus públicos.

  Marcar o CCA em fotos concedidas para publicação.
 Gerar posts sobre o CCA em suas redes.

 Compartilhar temas publicados pelas redes do CCA em suas redes.

Como podemos fortalecer: 
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3. Recomposição das fitofisionomias (vegetação) original e a restauração dos 
 serviços ecossistêmicos, que acontecem apenas no médio e longo prazo.

1. As inovações (restauração ecológica de paisagem, diversidade, estratégias 
 de restauração, espectrometria das fito fisionomias, etc..);,

Para acessar os dados do PIPC do último ano acesse nosso site.

• Divulgação dos resultados do projeto: os principais resultados da atuação 
 do consórcio são de três tipos:

2. O processo de engajamento dos atores e consequente co-financiamento do 
 processo de restauração em grande escala);

• O Programa de Investimento no Produtor Consciente oferece serviços de 
 consultoria e implantação de estratégias de conservação da lavoura e da 
 vegetação nativa para produtores com propriedades adjacentes às bacias 
 críticas de municípios chave do Cerrado Mineiro. O programa prevê a res-
 tauração de vegetação nativa 100% livre de defensivos a um custo 80% 
 mais baixo do que o custo praticado atualmente no bioma.
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Como 
estamos 
organizados 
no processo
de comunicação

Doadores: são considerados 
doadores aqueles que apor-
tam qualquer valor para o 
projeto, sem direito à comuni-
cação com a imprensa, inclu-
são de logomarca ou marke-
ting. No entanto, serão incluí-
dos nas comunicações do CCA 
e, caso decidam por um apor-
te equivalente a U$15K/anual 
ou mais, usufruem dos direi-
tos de comunicar da categoria 
de Mantenedores pelo perío-
do de um ano.

Financiadores: os financiado-
res, a depender do valor inves-
tido, terão o direito à comuni-
cação revisados, sendo garan-
tida a inclusão nas comunica-
ções do CCA.

Parceiros de articulação social: 
no caso dos parceiros de arti-
culação social, onde não há 
investimento financeiro,sua 
participação será incluída ape-
nas nas comunicações do CCA 
e o direitode comunicar será 
definido, pela secretaria exe-
cutiva.
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Sou Associado Efetivo, 
como posso comunicar o CCA?

Para estes associados, a comunicação envolve as seguintes mensagens:

• Relevância das frentes de trabalho do Consórcio Cerrado das Água para a 
 organização;

Os membros efetivos têm o direito parcial de representar o Consórcio, desde 
que alinhados com a comunicação do projeto e, ainda, divulgar sua condição 
de membro do CCA, dentro de sua categoria de associado.

• Investimento individual no projeto;

• Inclusão da logomarca do CCA no site/redes sociais da empresa de acordo 
 com o tempo do aporte.

• Inclusão da logomarca da empresa em meios de comunicação do CCA, con-
 siderando as categorias de associados e comunicações para a imprensa.

• Objetivo do Consórcio, relação e participação da marca;

• Informações e dados sobre o Cerrado como bioma e a importância da área 
 para o negócio, sociedade e planeta;

• Principais resultados das atividades de restauração da vegetação, manejo 
 climático e gestão eficiente de recursos hídricos;
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Sou Associado Mantenedor, 
como posso comunicar o CCA?

Os membros mantenedores têm o direito exclusivo de representar o Consór-
cio Cerrado das Águas em eventos públicos e com a imprensa, desde que 
previamente alinhados com a área de comunicação do projeto.

Para estes associados, o direito exclusivo em comunicar envolve as seguin-
tes mensagens:

Como principal investidor, poderá reportar os resultados do Consórcio Cerra-
do das Águas como uma estratégia da marca e/ou setorial para mitigação de 
impactos da cadeia em seu relatório de sustentabilidade, ressaltando que 
esta é uma iniciativa pioneira do setor de café na mitigação dos riscos climá-
ticos a nível de paisagem.

• Relevância das frentes de trabalho do Consórcio Cerrado das Água para a 
 organização;

• Investimento individual no projeto e percentual de quanto o valor repre-
 senta no total investido;

• Objetivo do Consórcio, relação e participação da marca;

• Principais resultados das atividades de restauração da vegetação nativa, 
 manejo climático e gestão eficiente de recursos hídricos;

• Inclusão da logomarca do Consórcio em seu site e redes sociais, bem como 
 terão sua marca incluída nas comunicações do CCA;

• Informações e dados sobre o Cerrado como bioma e a importância da área 
 para o negócio, sociedade e planeta;



Veículos preferenciais: imprensa geral, especializada e regional (online e 
impresso), internacional (online e impresso); redes sociais e relatórios de 
responsabilidade social corporativa (CSR).

Direcionamentos: contar boas histórias sobre o projeto com base em infor
mações relevantes; agregar com boas práticas; apresentar números e incen-
tivar novas parcerias, além de reportar os resultados obtidos na imprensa 
para a secretaria do Consórcio.

15Rede de Comunicação CCA

Produtores associados
podem comunicar?

O produtor que já tiver assinado o PIP (Projeto Individual de Propriedade) 
poderá representar o Consórcio Cerrado das Águas em casos pontuais e pre-
viamente alinhados com a Secretaria Executiva.

Mensagens permitidas:

• Proposta do Consórcio, benefícios para a propriedade, a bacia e o setor 
 cafeeiro/outro;

• Compromisso com a utilização de orgânicos.

• Investimento individual na contrapartida do projeto (se aplicável);

• Processo de adesão, visita, implementação e monitoramento;

• Mudança positiva após adesão ao PIP;
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Frequência: somente quando requisitado pelo Consórcio Cerrado das Águas, 
seus doadores ou investidores.

Direcionamentos: contar boas histórias sobre o projeto com base em infor- 
mações relevantes e validadas do projeto e agregar com boas práticas e expe-
riências positivas no campo.

Veículos preferenciais: imprensa geral, especializada e regional (online e 
impresso). 

A água de hoje é o fruto
da paisagem que construímos



• Não trate os conteúdos nas redes – seja vídeo, áudio ou texto – como um 
 espaço potencial para levantar preocupações legais, éticas ou políticas;

• Respeite sempre as regras da marca CCA para postar logos, imagens, 
 slogans e campanhas. Consulte sempre a equipe do CCA antes de postar 
 informações sobre o Consórcio;

• Evitar qualquer conduta que possa colocar em perigo ou em risco a reputa-
 ção do Consórcio Cerrado das Águas;

• Fuja dos comentários ofensivos, mantendo o foco apenas em comentários  
 significativos e respeitosos;

• Não divulgue informação confidencial sobre o Consórcio Cerrado das Águas.

O que evitar nas redes:

Rede de Comunicação CCA 17Rede de Comunicação CCA



• Sobre a Frente de Agricultura Climaticamente Inteligente: com objetivo 
 de transformar e reorientar os sistemas agrícolas para apoiar efetivamente 
 o desenvolvimento sustentável e garantir a segurança alimentar em um
 clima em mudança. Possui três objetivos principais: aumentar de maneira 
 sustentável a produtividade e a renda agrícola; adaptar e construir resiliên-
 cia às mudanças climáticas; e reduzir e/ou remover as emissões de gases  
 de efeito estufa.

Intervenção na restauração da vegetação nativa, manejo climático e gestão 
eficiente de recursos hídricos no ecossistema:

Aprofundando a mensagem-chave do projeto, os porta-vozes autorizados e 
convidados poderão citar exemplos de propriedades em desenvolvimento, 
caso o mesmo esteja envolvido no processo. O objetivo é estruturar as men-
sagens conforme a atuação do projeto, que acontece em três frentes princi-
pais, igualmente importantes para a continuação e o sucesso do Consórcio.

•  Sobre a Frente de Paisagens Conectadas: são ações de conservação e 
 restauração em propriedades individuais com grande impacto nos serviços 
 ecossistêmicos. Na restauração, são definidas as estratégias mais adequa-
 das para recuperar a vegetação nativa original dos terrenos dos produtores 
 adjacentes à bacia de forma completamente ecológica e sem a utilização de 
 defensivos.

Se precisar de um apoio nas
mensagens, a gente pode te ajudar:

Rede de Comunicação CCA 18Rede de Comunicação CCA



3. Recomposição das fitofisionomias (vegetação) original e a restauração dos 
 serviços ecossistêmicos, que acontecem apenas no médio e longo prazo.

Para acessar os dados do PIPC do último ano acesse nosso site.

• Sobre a Gestão de Recursos Hídricos: a gestão da água é muito precária 
 na maioria dos municípios do bioma, particularmente em Patrocínio. 
 As emergências de escassez de água foram declaradas sete vezes na últi-
 ma década na Região do Cerrado Mineiro. Para estabelecer um 
 programa eficaz de monitoramento da água, é importante gerar informa-
 ções detalhadas sobre a captação de água e a quantidade e qualidade da 
 água em estações pluviométricas e fluviométricas nas bacias hidrográficas 
 da região. Essas informações são essenciais não apenas para o Consórcio ), 
 mas também para uma agricultura eficiente.

1. As inovações (restauração ecológica de paisagem, diversidade, estratégias   
 de restauração, espectrometria das fito fisionomias, etc..);

2. O processo de engajamento dos atores e consequente co-financiamento do 
 processo de restauração em grande escala) e, finalmente, a

• Conscientização de produtores sobre a importância de seus ativos ambien-
 tais na paisagem: a comunidade da Bacia Córrego Feio (Patrocínio - MG) 
 enfrentou sete anos de seca nos últimos 10 anos. A intervenção do Consórcio 
 Cerrado das Águas é essencial para impedir que os produtores fiquem com- 
 pletamente sem água para cultivar suas plantações - o setor cafeeiro foi o 
 protagonista em entender a recuperação de paisagens.

• Divulgação dos resultados do projeto: os principais resultados da atuação 
 do consórcio são de três tipos:

• O Programa de Investimento no Produtor Consciente oferece serviços de 
 consultoria e implantação de estratégias de conservação da lavoura e da 
 vegetação nativa para produtores com propriedades adjacentes às bacias 
 críticas de municípios chave do Cerrado Mineiro. O programa prevê a restau- 
 ração de vegetação nativa 100% livre de defensivos a um custo 80% mais 
 baixo do que o custo praticado atualmente no bioma.
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Como podemos fortalecer 
a nossa comunicação?

Dicas para criarmos uma rede:

Marketing externo:

Ressalte o 
trabalho 
conjunto dos 
atores do 
Consórcio;

Divulgue os 
indicadores de 
sustentabilidade 
da produção;

Divulgue 
os resultados 
atingidos;

Apoie a 
expansão do 
Consórcio em 
Minas Gerais;

Incorpore as 
mensagem no 
marketing 
internacional 
sempre que 
possível;

Adicione nas 
embalagens as 
boas experiências 
de conservação 
no CCA.

Marketing interno:

Realizar 
campanhas 
para que mais 
produtores 
façam parte 
da iniciativa;

Criar canais ou 
iniciativas para 
que técnicos e 
compradores 
sejam informados 
do projeto;

Contribuir 
para que mais 
empresas se 
integrem à 
plataforma.
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Precisamos cuidar da nossa marca, 
ajude-nos a aplicá-la corretamente.

Faça o download e consulte sempre que precisar!

O  está disponível em nosso site.brandbook

A aplicação da marca do CCA deve acompanhar as diretrizes de aplicação de 
seu  respeitando seus espaços de respiro, fontes e cores indicadas brandbook
no manual.

A marca do CCA pode ser aplicada nos seguintes materiais dos membros 
associados:

A aplicação da marca deve ser submetida à aprovação do Secretaria Executi-
va e/ou da empresa responsável pela comunicação.

Rede de Comunicação CCA 21Rede de Comunicação CCA
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Redes sociais

(Posts)
Materiais

impressos
Comunicação
institucionais

brandbook

brandbook



Ao produzir uma comunicação própria para a imprensa, é importante que ela 
seja submetida à aprovacão da secretária executiva do CCA ou da empresa 
contratada para serviços de comunicação.

Em comunicações escritas é imprescindível citar o trecho abaixo:

Criado em 2015, em Patrocínio - MG, o Consórcio Cerrado das Águas tem 
como objetivo conscientizar produtores da região sobre a importância de 
seus ativos ambientais por meio do diagnóstico e investimento nos mesmos, 
garantindo sua preservação a longo prazo.

Em 2019, o projeto piloto recebeu do Fundo de Parcerias para Ecossistemas 
Críticos (CEPF) o valor de US$400 mil para implementar o programa que irá 
promover, inicialmente, o investimento e a proteção dos ecossistemas natu- 
rais encontrados em mais de 100 propriedades ao longo da bacia do Córrego 
Feio. A quantia é o maior subsídio já concedido pelo CEPF, que conta com exi-
gentes doadores como a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), União 
Europeia, Fundo Mundial para o Ambiente (GEF), Governo do Japão e Banco 
Mundial.

A iniciativa possui como membros associados, empresas ligadas à cafeicul-
tura, com atuação nacional e internacional, bem como apoiadores do mesmo 
segmento e também do terceiro setor. As empresas seguem relacionadas em 
nosso site.

Sobre o Consórcio Cerrado das Águas

Saiba mais acessando: www.cerradodasaguas.org.br

Releases e mensagens produzidas pelos
membros associados, como proceder?

Rede de Comunicação CCA 22Rede de Comunicação CCA

Releases
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É importante que, ao mencionar a 
atuação e participação dos produto-
res associados à plataforma, que 
esta seja feita de maneira global, ou 
seja, valorizando os vários produto-
res que integram à iniciativa, evitan-
do destacar ou ter somente um como 
referência, dando a este personifica-
ção ao CCA.

Quer destacar 
um produtor 
associado? 
Saiba a melhor 
maneira de 
conduzir

Quando houver a necessi-
dade ou intenção de utili-
zar imagens, citações, 
declarações ou história de 
algum dos produtores 
associados, é preciso 
haver uma comunicação 
prévia com a Secretaria 
Executiva do CCA ou com o 
departa mento de comuni-
cação para direcionamen-
to de qual ou quais produ-
tor(es) melhor se encaixe 
na divulgação.

Rede de Comunicação CCA



Que tal colocar a marca do CCA no seu site e falar um pouco sobre a iniciati va? 
Esta comunicação pode integrar as informações de sustentabilidade, já pen-
sou nisso?

Como fortalecer:

 Cite os demais membros associados;

 Inclua a marca e, se possível, faça um link para o site do CCA;

 Relate a mensagem principal do CCA, objetivos e números;

 Utilize imagens, gráficos, vídeo e outras informações que julgar rele-
 vante, mas lembre-se de citar a fonte e dar os créditos;

 Submeta o conteúdo à aprovação da Secretaria Executiva ou departa-
 mento de comunicação;

 Divulgue o link para seus contatos.

Seu site pode ser um grande
parceiro nosso, já pensou nisso?
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Vamos compartilhar todos os nossos materiais com você e em troca você dá 
os créditos e nos auxilia contribuindo para a nossa rede de divulgação de um 
jeito simples:

  fabiane@cerradodasaguas.org.br

  +55 (34) 98845-0166. 

  Cite a fonte das imagens, vídeos, gráficos e informações geradas 
  pelo CCA.

Para tratar dúvidas e temas como a indicação e a apresentação de novos pro-
dutores ou doadores para o projeto, o ponto de contato é a Fabiane Sebaio 
Almeida.

Tem dúvidas? Fale com a gente!

Em caso de contato de órgãos do governo, entidades do terceiro setor ou mem-
bros da sociedade civil, o suporte é realizado pelos mesmos contatos acima.

Dê os créditos, por favor!
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Esse material foi útil?
Caso tenha algo para contribuir com a melhoria deste material, estamos à disposição para com-

plementá-lo para que ele seja um direcionamento eficaz na efetivação de uma rede de divulgação 

do CCA. Agora nos conte: Como podemos integrar, ainda mais, as iniciativas de sustentabilidade de 

sua empresa? Vamos juntos construir paisagens transformadoras e nos tornar resilientes às 

mudanças climáticas?

www.cerradodasaguas.org.br




