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1. A Junta Consultiva do Setor Privado (JCSP) reuniu-se em Londres, Reino Unido, em 
20 de setembro de 2016, sob a presidência do Sr. Leman Pahlevi, da Associação dos Exportadores 
de Café da Indonésia (GAEKI). 

Item 1:   Projeto de ordem do dia 

2. A JCSP adotou o projeto de ordem do dia que figura no documento PSCB-149/16 Rev. 1.  

Item 2:   Relatório sobre a reunião de 10 março de 2016 

3. A JCSP aprovou o relatório sobre a reunião de 10 de março de 2016, que figura no 
documento PSCB-148/16. 

Item 3:   Dia Internacional do Café 

4. O Diretor-Executivo pôs a JCSP a par dos preparativos para o segundo Dia 
Internacional do Café, que transcorreria em 1.o de outubro de 2016.  A campanha deste ano 
tinha por slogan “Por amor ao Café” e constituiria uma oportunidade de homenagear os 
homens e mulheres que cultivam e colhem café.  Um novo logo, com palavras nos quatro 
idiomas oficiais da OIC e a imagem de uma xícara e gotas de café, seria utilizado como 
emblema em todos os materiais de marketing.  Como característica adicional, o novo logo era 
animado, para atrair maior atenção na Internet e nas redes sociais.  Apareciam no site do Dia 
notícias sobre 28 eventos, em 20 países, e todos os dias eram acrescentadas notícias que 
chegavam sobre outros eventos.  
 
5. A promoção da campanha vinha sendo realizada de modo abrangente nos meios 
sociais.  Nela eram usados quatro vídeos curtos, que faziam um apelo direto ao setor no 
sentido de criar eventos para o Dia de 2016 e comunicar os detalhes dos mesmos.  Um vídeo 
longo, também preparado para a campanha deste ano, foi então exibido à JCSP.  
 
6. A Junta tomou nota da atualização das informações e do vídeo, e vários membros, 
entre os quais a Associação Chinesa do Café (ACC), a GAEKI, a All Japan Coffee Association 
(AJCA) e a Aliança Internacional das Mulheres do Café (IWCA), falaram de sua intenção de 
compartilhar estas informações, promovendo o Dia Internacional do Café em seus próprios 
países. 

Item 4:   Café e saúde 

7. A representante do Instituto de Informação Centífica sobre o Café (ISIC) apresentou 
relatório sobre os resultados da reunião da Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer 
(IARC), realizada na França, no período de 24 a 31 de maio de 2016 para tratar da avaliação 
dos riscos de carcinogênese para os seres humanos envolvendo o café.  Dos três resultados 
potenciais desta avaliação, a constatação de que o café se inseria no grupo 3 como “não 
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classificável como carcinogênico para os seres humanos” era a mais positiva.  O exame pela 
IARC concluía que não havia associação clara entre café e câncer e que, em alguns casos, havia 
evidência de que tomar café podia reduzir a ocorrência de certos cânceres.  
 
8. A IARC constatou que tomar bebidas muito quentes (acima de 65 graus) era 
“provavelmente carcinogênico para os seres humanos”, mas, como mencionado pela 
representante do ISIC, era muito improvável que os consumidores conseguissem tomar café 
em temperaturas tão altas, que escaldavam a boca e a língua.  O preparo antecipado feito 
pelo ISIC havia possibilitado que o anúncio do IARC tivesse considerável cobertura de mídia, 
tornando mais fácil a abordagem de questões atinentes ao café e à saúde no futuro.  Uma 
cópia da apresentação está disponível no site da OIC. 
 
9. A Junta tomou nota desta apresentação e se congratulou com o ISIC por seu papel 
neste processo.  

Item 5:   A iniciativa do Fundo Global de Diversidade Agrícola 

10. O Diretor da World Coffee Research (WCR) e o representante do Fundo Global de 
Diversidade Agrícola fizeram uma apresentação intitulada “Uma estratégia global para a 
conservação dos recursos genéticos do café”.  Eles ressaltaram a necessidade de preservar a 
diversidade genética do café, frisando a escassez de recursos disponíveis para realizar 
as atividades que isso envolvia.  Para enfrentar o problema, a WCR havia-se associado com o 
Fundo Global, uma iniciativa das Nações Unidas com a finalidade de garantir a conservação 
e a disponibilidade da diversidade agrícola, visando à segurança alimentar no mundo todo.  
Essa parceria, até agora, traçara um plano de trabalho para desenvolver uma estratégia 
fundada na identificação de medidas e alta prioridade, a serem tomadas, no longo prazo, para 
conservação dos recursos genéticos do café disponíveis no mundo todo, através do Fundo 
Global.  A primeira medida era a avaliação da situação das principais coleções de café, tanto 
ex situ quanto in situ, e das lacunas mais evidentes nessas coleções e/ou em sua conservação.  
Assim, o Fundo Global e a WCR estavam realizando um projeto que envolvia visitas a coleções 
ex situ na Costa Rica, Côte d’Ivoire, Madagáscar, Brasil e Colômbia.  Uma cópia da 
apresentação está disponível no site da OIC. 
 
11. Os resultados desta avaliação eram muito preocupantes: várias coleções de 
germoplasma estavam armazenadas em nível nacional, mas não havia mecanismo para 
compartilhar e preservar os respectivos materiais.  
 
12. Como apelo à ação, esperava-se que os Membros levassem estas informações de volta 
a seus governos e instituições nacionais, para que se discutisse a importância deste problema  
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e, também, como a Estratégia Global de Conservação poderia se tornar um meio de mobilizar 
financiamento para os países interessados em estabelecer uma parceria bilateral com o 
Fundo Global e a Coffee Research.  

Item 6:   Análise Estratégica da OIC 

13. Não se discutiu este item, pois o documento de trabalho WP-Council 269/16 Rev. 1 já 
havia sido endossado pelo Grupo de Trabalho sobre a Análise Estratégica, para apresentação 
ao Conselho na sexta-feira, 23 de setembro. 

Item 7:   Presidente e Vice-Presidente da JCSP para 2016/17 

14. Os membros da JCSP designaram o Sr. Ramaz Chanturiya, da Associação Russa das 
Indústrias de Chá e Café, seu Presidente para o próximo ano cafeeiro, e o Sr. Alejandro Keller, 
da Anacafé, seu Vice-Presidente.  

Item 8:   Outros assuntos 

15. O representante da Federação Europeia do Café (FEC) apresentou relatório sobre a 
situação de reivindicações envolvendo a cafeína na Federação Europeia. A Comissão Europeia 
propusera ao Parlamento Europeu que desse seu aval a importantes reivindicações ligadas à 
cafeína e à saúde em relação a níveis de atenção e desempenho atlético.  O Parlamento, 
porém, não aquiescera e, em julho de 2016, rejeitara as reivindicações, devido ao efeito 
potencial das bebidas energéticas na exacerbação de problemas associados com a obesidade.  
Não estava claro quais seriam as próximas medidas em relação a esta questão, mas a Junta 
seria mantida informada.  
 
16. A representante da ACC apresentou relatório sobre uma nova política da China que 
viabilizava o trabalho de organizações sem fins lucrativos estrangeiras com empresas locais 
e, também, sobre o desenvolvimento de um Centro de Experiência e Pesquisa em Café, para 
administrar projetos, eventos e educação no domínio cafeeiro.  Esperava-se que a iniciativa 
pudesse ser expandida a cidades nas províncias de toda a China.  Além disso, a ACC estava 
cooperando com a OIC para incentivar o governo central a ingressar na Organização. 

Item 9:   Data da próxima reunião 

17. A JCSP notou que sua próxima reunião seria realizada durante a 118.a sessão do 
Conselho, em Londres, Reino Unido, em março de 2017. 
 
 

http://www.ico.org/documents/cy2015-16/wp-council-269-r1p-strategic-review.pdf
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