
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Relatório do Comitê de Estatística sobre a 
reunião realizada em 5 de março de 2014 

 
 
 
 
 
1. O Comitê de Estatística realizou sua sexta reunião ao abrigo do Acordo Internacional 
do Café (AIC) de 2007 em Londres, Reino Unido, em 5 de março de 2014. 
 
Item 1:   Adoção da ordem do dia 
 
2. O Comitê adotou o projeto de ordem do dia que figura no documento SC-31/13 Rev. 2. 
 
Item 2:   Eleição do Presidente e Vice-Presidente para 2013/14 
 
3. O Sr. Brendan Lynch, dos Estados Unidos da América, foi eleito Presidente, e 
o Sr. José Cassule Mahinga, de Angola, foi eleito Vice-Presidente, para o ano cafeeiro 
de 2013/14.  
 
Item 3:   Relatório sobre a reunião de 6 de março de 2013 
 
4. O Comitê aprovou o relatório que figura no documento SC-30/13 sobre sua quinta 
reunião, realizada em 6 de março de 2013. 
 
Item 4:   Cumprimento do Regulamento de Estatística 
 
5. O Chefe de Operações apresentou o documento SC-32/14, que contém informações 
sobre o cumprimento do Regulamento de Estatística pelos Membros nos anos cafeeiros 
de 2001/02 a 2012/13 e nos meses de outubro a dezembro de 2013.  O Comitê tomou nota 
do relatório.  O Comitê também apreciou o estabelecimento de uma força-tarefa com 
a finalidade de melhorar o cumprimento do Regulamento, nos termos do Programa de 
Atividades para 2013/14.  Solicitou-se aos Membros que desejassem participar da força-tarefa, 
que ainda não estava pronta para funcionar, que manifestassem seu interesse. 
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Item 5:   Exportações aos países exportadores 
 
6. O Chefe de Operações apresentou o documento SC-33/14, que contém um relatório 
sobre as exportações de todas as formas de café com destino aos países exportadores nos 
anos civis de 2000 a 2013.  O Comitê tomou nota desta informação. 
 
Item 6:   Exportações de café orgânico e de cafés diferenciados  
 
7. O Chefe de Operações apresentou o documento SC-34/14, que contém informações 
sobre as exportações de café orgânico e de cafés diferenciados nos anos civis de 2005 a 2013.  
Ele observou que a OIC tenciona ampliar a cobertura do comércio internacional destes 
cafés, mas que, antes, o software de estatítica precisava ser atualizado.  O Comitê tomou 
nota deste documento. 
 
Item 7:   Monitoramento dos estoques de café verde dos países importadores 
 
8. O Chefe de Operações apresentou o documento SC-35/14, que contém informações 
sobre os estoques de café verde nos países importadores existentes nos anos civis de  
2005 a 2013.  O Comitê tomou nota desta informação. 
 
Item 8:   Assistência técnica 
 
9. O Comitê foi informado de que, no passado, a OIC realizara vários workshops 
de natureza técnica nos países exportadores, como contribuição para o cumprimento 
do Regulamento de Estatística.  O workshop mais recente fora no Vietnã, e a Organização 
estava interessada em organizar outros no futuro, particularmente em novos países 
Membros, para conseguir o fornecimento de dados estatísticos precisos. 
 
Item 9:   Outros assuntos 
 
10. O Chefe de Operações apresentou relatório sobre o trabalho feito nos últimos meses 
por uma mesa-redonda informal de especialistas em estatística, que discutira as questões 
do fornecimento e da exatidão de dados estatísticos da OIC.  Ele citou o relatório sobre 
a reunião do Comitê de Estatística de 7 de março de 2012, segundo o qual “os Membros 
solicitaram que, para dar maior transparência ao mercado, a Organização consultasse 
especialistas em Estatística, pedindo-lhes comentários sobre as estimativas oficiais que 
mostrassem grandes discrepâncias com as fornecidas por outras fontes.  A importância de 
ouvir uma série equilibrada de opiniões dos dois lados do mercado (consumidores e 
produtores) foi enfatizada.  Quando questões específicas precisassem ser discutidas pelo 
Comitê, expecialistas poderiam ser convidados para participar das discussões.  Solicitava-se 
que a Organização tivesse cautela ao publicar estimativas oficiais que diferissem 
significativamente das de outras fontes”.  Atendendo a essa orientação, a OIC se engajara 
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com especialistas que haviam anteriormente trabalhado com a Organização Internacional 
do Cacau (ICCO), para discutir um alinhamento e revisão de dados estatísticos históricos e, 
com isto, tornar as estatísticas da OIC o marco de referência dos dados históricos sobre 
o café.  O Comitê ouviu duas apresentações de participantes desta mesa-redonda informal 
de estatística, expondo suas constatações. 
 
11. O Sr. Steve Wateridge, da Tropical Research Services (TRS), discutiu a diferença 
na volatilidade de preços entre os mercados cacaueiro e cafeeiro.  Com exceção de 2011, 
quando a guerra civil transtornara a produção na Côte d'Ivoire, o mercado cafeeiro 
costumava ser significativamente mais volátil que o cacaueiro.  Isso era atribuído à diferença 
no modo como os dois mercados eram analisados.  Segundo o Sr. Wateridge, há vinte anos, 
a ICCO instigara um processo de exame de seus dados estatísticos, muito bem-sucedido, e 
que agora todo o comércio de cacau participava das reuniões para esse fim.  As estatísticas 
da ICCO agora eram o referencial para o mercado internacional de cacau.  Esperava-se que 
este processo pudesse ser replicado na OIC. 
 
12. O Sr. Euan Mann, da Complete Commodity Solutions (CCS), em seguida apresentou 
relatório sobre as diferenças específicas entre os dados e a metodologia da OIC e dos 
especialistas em estatística.  Concentrando-se nos dados do consumo, ele disse que as cifras 
da OIC relativas à América do Norte eram muito mais alinhadas com os dados dos 
especialistas, com pequenas discrepâncias.  Com respeito à União Europeia, porém, as 
diferenças eram muito maiores.  Em resultado de differenças nas metodologias, os dados do 
consumo da OIC cumulativamente mostravam 10 milhões de sacas menos que os dados dos 
especialistas nos últimos cinco anos.  Ele enfatizou que estes números eram complicados e 
podiam ser difíceis de interpretar.  Esperava-se que, através de colaboração, fosse possível 
aumentar a transparência e reduzir a volatilidade do mercado.  
 
13. O Comitê tomou nota destas apresentações e de modo geral endossou o trabalho da 
mesa-redonda.  Enfatizou-se que o grupo era aberto a quaisquer participantes; as únicas 
condições eram que os números fossem mantidos confidenciais dentro da reunião e que 
todos os participantes estivessem dispostos a compartilhar seus próprios dados.  O Comitê 
também reiterou que era obrigação dos Membros fornecer dados tempestivos e acurados 
à Secretaria, no interesse do aumento da transparência do mercado.  Em resultado destas 
discussões, decidiu-se que a OIC ajustaria seu modo de avaliar o consumo, e que a continuação 
do trabalho da mesa-redonda de estatística seria formalizado.  
 
Item 10:  Reuniões futuras 
 
14. A próxima reunião do Comitê de Estatística será realizada em Londres, Reino Unido, 
na altura da 113.a sessão do Conselho, no período de 22 a 26 de setembro de 2014. 
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