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PARTE I 
VISÃO GERAL 

 

 

O.1. Objetivos e estrutura do 
Relatório 
Esta visão geral mostra os pontos altos do Relatório sobre o 
Desenvolvimento do Café de 2020 (RDC2020).  O Relatório 
completo analisa o setor cafeeiro pelo prisma das cadeias 
globais de valor (CGVs).  Ele permite compreender a cadeia global 
de valor do café (CGV-C) com base em análise empírica sólida. 
Ele só considera a dimensão do comércio internacional, não 
cobrindo a cadeia de valor e os padrões de consumo em termos 
locais.  Ele se inspira na publicação seminal do Banco Mundial 
"Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 2020: O 
comércio para o desenvolvimento na era das cadeias globais de 
valor" e visa a complementar esse documento, com foco 
específico no setor cafeeiro.  Os enfoques conceitual e analítico 
do Banco Mundial são aplicados ao setor cafeeiro, aprofundando 
a compreensão de como a participação das CGVs afeta os meios 
de subsistência dos cafeeicultores em países de média e baixa 
renda. Este Relatório sobre o Desenvolvimento do Café estende 
estudos anteriores sobre a geração de valor no setor cafeeiro 
global (por ex., Samper et al., 2017; OIC, 2019a), bem como 
análises da cadeia de valor do café a nível nacional. 

Este Relatório se baseia no vasto corpo de pesquisa e evidência 
sobre a CGV construído em anos recentes e inclui as 
constatações de novos trabalhos analíticos. Enquadrando o 
setor cafeeiro na CGV, ele ultrapassa a dicotomia entre países 

exportadores e importadores, para oferecer um panorama mais 
preciso da complexa nova realidade do comércio internacional de 
café. Com base em 30 anos de estatísticas a nível de países, 
dados a nível da lavoura e estudos de caso, os autores puderam 
conceptualizar e projetar como a evolução da CGV-C pode afetar 
os produtores e contribuir para a consecução dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODSs).  

Especial ênfase é dada ao impacto das iniciativas de aquisição 
pelos compradores (programas de firmas multinacionais ou, em 
menor escala, do segmento dos cafés especiais) sobre os os 
cafeicultores nos países produtores, porque iniciativas desse 
tipo representam uma epítome das operações que, ao longo da 
cadeia, abrangem relações integradas. Outra razão para pôr em 
foco essas iniciativas é que existe disponibilidade de dados e 
capacidade para avaliar seus efeitos.  Mesmo sendo bem 
sucedidas, elas não são uma panaceia para as dificuldades das 
partes interessadas. Em particular, pode-se considerar que elas 
ainda ocupam nichos e, por isso, são limitadas tanto no número 
de produtores com quem trabalham quanto na influência que 
exercem na governança e equilíbrio de poder dentro da CGV-C.  
O presente Relatório, portanto, também oferece 
recomendações e soluções práticas aos formuladores de 
políticas e participantes do mundo cafeeiro, em apoio de uma 
expansão sustentável e inclusiva da CGV-C (figura 0.1). 

 

FIGURA O.1: A CGV-C  
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O café comercializado internacionalmente ainda responde 
por mais de 70% do café que se produz no mundo, mas o 
consumo interno vem aumentado em muitos países 
produtores e com isso contribuindo para a multiplicação 
das oportunidades na origem. Embora sem quantificar 
explicitamente a criação de valor no consumo interno, este 
Relatório considera o potencial de alavancar a atual 
capacidade de processamento dos países exportadores de 
maior renda para fornecer aos mercados de exportação da 
mesma forma que ao mercado interno. 

Estruturado em cinco seções principais, o Relatório se divide 
em três partes. A Parte I dá uma visão geral de todo o 
Relatório. A Parte II é a parte tópica.  Compreende as Seções 
A, B, C e D, focalizando a evolução, determinantes e impacto 
da CGV-C e, em seguida, fazendo recomendações sobre 
políticas para alcançar um crescimento sustentável, 
inclusivo e resiliente da CGV. A Parte III consiste na Seção E 
e complementa a análise tópica da CGV com informações de 
mercado sobre preços e desdobramentos, em escala 
regional, no ano cafeeiro de 2019/20. 

Em particular, a Seção A mostra tendências do comércio 
cafeeiro internacional, tanto em nível global quanto 
regional, apresentando um quadro detalhado da evolução 
da CGV-C nas três últimas décadas e identificando indutores 
da integração do café na CGV a nível de países. Em vista da 
covid-19, a Seção B enfatiza especificamente a resiliência das 
cadeias de valor a diversos choques e estressores. A Seção 
C testemunha o impacto econômico, social e ambiental da 
CGV-C e a conexão com os ODSs, concentrando-se nos 
países produtores de café. A evidência empírica discutida 
contribui para compreender-se melhor o impacto da 
expansão da CGV sobre os segmentos iniciais da cadeia ̶ 
especificamente, sobre o cultivo e processamento pós-
colheita. Situando no centro da análise os cafeicultores ̶ o 
elo mais vulnerável da cadeia ̶ , o Relatório explora como 
garantir sua integração na CGV; e se essa integração pode 
contribuir para a transformação inclusiva e sustentável do 
setor cafeeiro. A Seção D faz recomendações contemplando 
uma expansão inclusiva e sustentável da CGV-C. A discussão 
inclui enfoques baseados no mercado e em 
regulamentação. São postos em relevo o papel das 
iniciativas multiparticipativas e o desenvolvimento de 
modelos de governança da cadeia de valor capazes de trazer 
benefícios econômicos, sociais e ambientais da CGV-C aos 
participantes da cadeia e aos consumidores.  A Seção E 
mostra a situação do mercado cafeeiro em 2019/20 e 
ressalta importantes eventos e políticas que marcaram o 
último ano cafeeiro, a fim de oferecer ao leitor um quadro 
abrangente da situação do setor cafeeiro. Essa seção é uma 
inovação em relação à edição do RDC do ano passado e, no 
futuro, será mantida como componente padrão do 
Relatório. 

 

Com a abolição do sistema de quotas da OIC 
em 1989 e o crescimento da globalização do 
processamento e do consumo, a distinção entre 
países"exportadores/produtores" e 
"importadores/consumidores" perdeu a clareza. 

 
O.2. Como determinar o valor do café? 
Aceita-se em toda parte que o comércio internacional é o 
principal indutor do crescimento econômico, da redução da 
pobreza e do desenvolvimento socioeconômico. As Nações 
Unidas, assim, o consideram um importante instrumento 
para a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODSs) de 2030 por países, regiões e o mundo 
todo. Países de renda mais baixa, porém, ainda estão em 
atraso em sua integração ao sistema global de comércio.  O 
comércio internacional a partir dos anos 1990 passou por 
uma liberalização gradual.  Negociações comerciais sob a 
égide do GATT e da Organização Mundial do Comércio 
(OMC), estabelecida em 1995, reduziram muito as barreiras 
ao comércio.  Ao mesmo tempo, com os avanços da 
tecnologia da informação e comunicação e da logística e 
transporte, houve uma queda dramática dos custos que as 
empresas incorrem para produzir ou obter recursos ou bens 
intermediários, ou para acessar mercados de exportação no 
exterior e vender seus produtos em escala global. 

O advento das cadeias globais de valor (CGVs) nos 30 
últimos anos resultou em complexidade e fragmentação 
geográfica das cadeias produtivas de um grande número de 
itens, que vão dos smartphones aos produtos agrícolas. Na 
forma de "aranhas", que se observa na compra 
internacional de peças e montagem de componentes 
numa fábrica, ou de "cobra", em que valor é criado 
gradualmente ao longo da cadeia produtiva, as CGVs hoje 
respondem por até metade do comércio global (Banco 
Mundial, 2019).  De acordo com a Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), 70% 
do comércio internacional hoje envolve CGVs e passagem 
por fronteiras, em uma direção ou outra, de serviços, 
matérias-primas, peças e componentes.2 

As CGVs se caracterizam por hiperespecialização 
(desagregação dos processos produtivos ou tarefas, que se 
executam em diferentes países), por operações de alta 
eficiência e por relações mais estreitas e duradouras entre 
firmas, permitindo que os conhecimentos se transfiram e a 
tecnologia atravesse fronteiras (Banco Mundial, 2019). O 
café não é exceção na era das CGVs e tem passado por 
mudanças dramáticas em matéria de produção, agregação 
de valor e comércio internacional, trazendo dividendos 
econômicos, na forma de maior produtividade, emprego e 
crescimento econômico.  Por outro lado, a interligação de 
toda a CGV-C ampliou a exposição a choques, como 
demonstrado pelos efeitos das mudanças climáticas, ou, 
mais dramaticamente, pela pandemia da covid-19 (OIC, 
2020a, 2020b, 2020c). 

 
 
 

 

2 https://www.oecd.org/trade/topics/global-value-chains-and-trade. 

http://www.oecd.org/trade/topics/global-value-chains-and-trade


3  

BOX O.1: Melhoramentos na CGV-C  
A participação na cadeia global de valor frequentemente 
depende da melhoria e cumprimento de padrões obrigatórios e 
voluntários que os reguladores dos governos, do setor privado e, 
em última análise, os consumidores do mundo inteiro requerem. 
Melhoramento pode ser definido como a adoção, por produtores 
ou firmas, de atividades de maior valor para incrementar tanto o 
valor agregado quanto as capacidades e os benefícios da 
produção1. Nas cadeias de valor do café as seguintes atividades 
de melhoramento são comuns: 

O melhoramento do produto na 
cadeia de valor do café pode 

ocorrer por obtenção de maior 
qualidade, possibilitando aos  
cafeicultores a se posicionar no 
segmento dos cafés especiais, 
premium ou gourmet. Também se 
refere à adoção de padrões 
internos e externos (esquemas de 
certificação ou rotulagem) 
voltados para a sustentabilidade 

econômica, social e ambiental. E s t e  m e l h o r a m e n t o  
facilita o acesso dos produtores a mercados de alto valor e, com 
frequência, gera maiores receitas agrícolas, pois os consumidores 
pagam preços com prêmio por maior qualidade. 

O melhoramento funcional se 
refere ao desempenho de novos 
papéis pelos produtores e firmas, 
tais como a transformação do café 
verde, frequentemente como 
parte dos processos industriais, 
em produtos mais complexos, 
como, por ex., café torrado ou 
solúvel e, mais recentemente, 
bebidas prontas para beber. 

O melhoramento dos processos 
envolve aumentos de 
produtividade (através, por ex., de 
variedades melhoradas, Boas 
Práticas Agrícolas, mecanização do 
cultivo e da colheita) e a redução 
dos custos por unidade, 
resultando em aumentos 
correspondentes das margens 
auferidas por participantes do 
mercado como os  cafeicultores  

ou os processadores. 
________________________________ 
1 Kaplinsky, R., & Morris, M. (2000). A Handbook for Value Chain Research  
(Vol. 113). Brighton: University of Sussex, Institute of Development Studies 
 

 
 

O café é visto tradicionalmente como commodity tropical que 
conecta os países produtores, situados no Sul, ao longo do 
chamado "cinturão do grão", entre os trópicos de Câncer e 
Capricórnio, com os países consumidores do Norte.  As etapas 
iniciais da cadeia - produção agrícola, colheita e pós-colheita 
- exigem trabalho intenso; o componente manufatureiro, 
por outro lado, exige mais capital.  Depois da abolição do 
sistema de quotas da OIC em 1989 e com o aumento da 
globalização do processamento e consumo de café em 
diferentes países e geografias, tornou-se menos clara a 
distinção entre países "exportadores/produtores" e 
"importadores/consumidores". 

Além disso, a liberalização da agricultura e do comércio e a 
reestrutuação de políticas nos países produtores de café, 
incluindo a reforma do papel e função das juntas (de 
comercialização) do café, deram aos cafeicultores novas 
oportunidades de se agregar e integrar cadeias produtivas 
internacionais e de acessar novos mercados consumidores 
emergentes para elevar suas margens de lucro. 

 
 
 

Com a emergência das CGCs,  o 
setor cafeeiro registra um 
aumento de produção, 
produtividade, agregação de 
valor, emprego e comércio 
internacional. 

 
Essas políticas também possibilitam a compradores 
multinacionais ampliar operações e contatar e comprar 
diretamente de produtores de café em diversos países.  Os 
governos e autoridades e associações cafeeiras nacionais têm, 
em grande medida, facilitado uma expansão da cadeia de valor 
do café impulsionada pelo setor privado. 

Políticas do governo vietnamita ̶ por ex., medidas e 
investimentos substanciais para gerir de forma sustentável 
recursos econômicos e ambientais destinados ao setor 
cafeeiro, elevar receitas de exportação e garantir a 
sustentabilidade da produção  ̶  vêm desempenhando um papel 
muito importante na integração e sucesso do país no mercado 
global (OIC, 2019b). 

Outro exemplo expressivo é a Colômbia. A Federação Nacional 
dos Cafeicultores (FNC), a principal associação do café do país, 
apoia os cafeicultores através de pesquisa, assistência técnica, 
capacitação e acesso a mercados. A grande maioria dos 
pequenos cafeicultores vende sua produção à FNC, dela 
recebendo garantias de compra que lhes dão estabilidade 
financeira (Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2020). A 
FNC, portanto, desempenha um papel fundamental ao conectar 
os cafeicultores com grandes compradores e mercados de valor 
elevado. 

Em 2008 o governo etíope criou a Bolsa de Produtos Básicos da 
Etiópia (ECX) para organizar o comércio de café do país e os 
preços recebidos pelos produtores. O uso da ECX por 
negociantes e exportadores é compulsório, a não ser que se 
trate das exportações de cooperativas ou produtores 
certificados ou de exportações diretas das respectivas fazendas 
comerciais. As diferenças entre produtores que usam e que não 
usam a ECX ainda estão sendo estudadas (Hanino et al., 2019). 
O impacto dessas políticas e intervenções sobre as operações da 
CGV e sobre como os participantes da CGV se beneficiam é 
considerável. 
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FIGURA O.2: Preços do café se mantêm abaixo da média de 10 anos Com o aumento das CGVs, viu-se no setor cafeeiro uma 
expansão da produção, produtividade, agregação de valor, 
emprego e comércio internacional. Três oportunidades e 
estratégias distintas surgiram para obter maior agregação 
de valor aos produtos agrícolas.  Primeiro, os cafeicultores se 
beneficiam do melhoramento do produto ou 
"descomodificação" do café verde.  Valor é agregado pela 
melhoria da qualidade do produto e a especificação de 
características geográficas singulares e outros atributos (p. 
ex. segurança e sustentabilidade), frequentemente em 
resultado de relações integradas na cadeia produtiva, como 
parte das quais grandes firmas (multinationais) ou mesmo 
pequenas casas de café conectam os cafeicultores a 
mercados de valor elevado. 

       FONTE: OIC 

 
FIGURA O.3: Exportações de café dos países não produtores 
aumentaram significativamente 
(Todas as formas de café em valor corrente) 
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Segundo, alguns países galgaram posições mais altas na 
cadeia de valor através de melhoramento funcional, isto é, 
de processamento do café verde. Os países importadores 
tradicionais não abrangem apenas seus próprios mercados 
internos, mas cada vez mais reexportam café processado a 
consumidores finais no mundo todo. Por outro lado, os 
países produtores e consumidores não tradicionais de café 
também se ocupam cada vez mais de atividades de 
processamento orientadas para a exportação ou visando a 
mercados locais e regionais. 
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Terceiro, o melhoramento do processamento na lavoura e 
na indústria de torrefação levou a maior eficiência e 
produtividade. Os resultados são custos mais baixos por 
unidade e maior competitividade de algumas origens de 
café verde.  Técnicas avançadas de processamento agora 
disponíveis a maior número de países aumentaram o oferta 
de café processado, de solúvel em particular (ver no Box 0.1 
uma taxonomia do melhoramento). 

A descomodificação do café verde por melhoramento da 
qualidade (especial, orgânico, com indicação geográfica, 
etc.) e a adoção de padrões de sustentabilidade têm sido 
possibilitadas por políticas governamentais e expandidas 
ainda mais por estratégias específicas de acesso ao mercado 
e programas de compra guiados pelo comprador. Vendas 
diretas, concursos de degustação e leilões pela internet 
também contribuem para esse processo e agregam valor ao 
café verde, afetando positivamente as receitas dos 
cafeicultores. Este Relatório também dá atenção especial ao 
impacto sobre os produtores das iniciativas orientadas pelo 
setor privado. Apesar do sucesso dos programas guiados 
pelo comprador, até agora só um número limitado de 
cafeicultores foi alcançado, e os prêmios de preços 
continuam modestos (Samper et al., 2017).  Os benefícios da 
expansão a maior número de atores na CGV requer esforços 
conjuntos substanciais de uma série de partes interessadas, 
entre as quais governos, autoridades locais e instituições de 
desenvolvimento e financiadoras.

 
 

 
Graças ao crescimento da demanda por 
café no mundo inteiro, o valor das  
exportações anuais de café (verde, torrado, 
solúvel) mais que quadruplicou nos últimos 
30 anos. 
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É preciso salientar que a liberalização do mercado não beneficiou 
todos os atores da CGV na mesma escala. 

FIGURA O.4: Produção e exportações de café (1990/91-2018/19) 

 

Com um valor estimado em mais de USD 200 bilhões anuais, o café 
é um mercado que cresce, criando oportunidades seja para os 
cafeicultores, seja para os participantes que se encontram em 
pontos mais avançados da cadeia de valor (Samper et al., 2017; OIC, 
2019a).  Caracterizam o comércio global de café dois mercados 
principais: o mercado de commodities, que principalmente fornece 
café a granel, produzido em grandes volumes, de qualidade 
padronizada, sensível a preços; e o mercado de nicho dos cafés 
especiais (premium), que oferece melhores preços a exportadores 
que lidam com menores volumes de grãos de maior qualidade.3 

Mais de 90% do café (em volume) ainda é exportado verde.4 Em 
geral, portanto, o café continua sendo exportado como produto 
básico cru (OIC, 2019a). Seu processamento, ao contrário, é 
dominado pelo países industrializados de alta renda do Norte, que, 
eles próprios, se tornaram uma importante presença no comércio 
internacional. Potencializando suas bases industriais, esses países, 
além de café torrado e solúvel, hoje reexportam café verde 
descafeinado em grandes quantidades (Samper et al., 2017). Os 
empecilhos à entrada de café processado impostos pelos países 
produtores continuam grandes. Barreiras tarifárias, além de forte 
competição com as marcas existentes e desafios técnicos, em 
especial no mercado do café torrado, até hoje limitam a capacidade 
dos países produtores de captar oportunidades de agregação de 
valor (OIC, 2020d). 
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Além disso, a depressão dos preços internacionais do café iniciada 
em 2016 gera riscos cada vez maiores para milhões de famílias 
cafeicultoras nos países de renda média e baixa (figura 0.2).  Com 
os preços dos insumos e da mão de obra em alta, as receitas, em 
muitas origens, não bastam para cobrir os custos de produção e de 
vida dos produtores e para lhes trazer uma receita segura e 
condigna. Acresce que a redução das receitas dos produtores afeta 
sua capacidade de investir na manutenção, replantio e 
modernização dos cafezais. A falta de investimentos em adaptação 
às mudanças climáticas pode ameaçar a oferta futura (OIC, 2019a). 
As chances dos países produtores de galgar a posições mais altas da 
cadeia de valor diminuem, devido à redução das oportunidades de 
formar capital para investir em manufatura, marcas e comercialização 
(OIC, 2020b). 

 
 
 

 

3 Até hoje não há uma definição exata e acordada de café especial. Segundo a Specialty 
Coffee Association (SCA), cafés que em provas de xícara alcançam  uma 
pontuação de 80 ou acima são considerados especiais. Em alguns países, 
associações como a Asociación Cafés Finos Costa Rica, também têm sua 
própria definição, que em geral diz respeito à qualidade fisica do grão, 
enquanto as pontuações obtidas nas provas de xícara são usadas como 
parâmetros para os cafés especiais. Origens únicas ou terroirs são muito 
importantes no segmento dos cafés especiais, criando tipos diferentes de 
produtos. (European market potential for specialty coffee, Centre for the 
Promotion of Imports from developing countries (CBI, 2020). 

4 O foco deste estudo são os grãos de café verde conforme o Sistema 
Harmonizado. Os dados disponíveis não distinguem entre cafés a granel e cafés 
especiais, premium ou gourmet. 

Desde o começo de 2020, a pandemia da covid-19 exacerba a 
situação dos países produtores afetados pelos preços baixos e a 
volatilidade. A propagação global do vírus e seu impacto dramático 
sobre a saúde pública resultaram em transtornos à cadeia 
produtiva e influenciaram a demanda global por café, constituindo 
um choque sem precedentes ao setor (OIC, 2020a). O impacto do 
coronavírus e das mudanças climáticas e o reaparecimento do 
protecionismo nos últimos anos poderão ser sérios obstáculos à 
expansão da CGV-C no futuro, reduzindo os benefícios econômicos 
correlatos e a redistribuição de valor. 

 
O.3. Principais constatações 
O mercado de café cresce. Nos 30 últimos anos uma demanda 
crescente resultou na expansão da produção e das exportações de 
café.  A produção global (em volume) aumentou mais de 60% desde 
os anos 1990s, e o rácio entre a produção de Arábica e Robusta 
alcançou cerca de 60/40 (OIC, 2019a). Como o consumo interno só 
absorve 30% da produção, o café continua sendo um produto de 
exportação. O valor anual de suas exportações transfronteiras em 
todas as formas (verde, torrado, solúvel) mais que quadruplicou, 
passando de USD 8,4 bilhões em 1991 a USD 35,6 bilhões em 2018. 
A pandemia da covid-19 está influenciando as tendências e padrões 
do consumo de café. 

O comércio internacional de café se tornou mais complexo. Hoje 
mais países participam do comércio global de café que há 30 anos. 
As exportações de café de países não produtores aumentaram 
significativamente (figura 0.3). O comércio internacional de café 
processado nas formas de torrado e solúvel cresceram muito mais 
que o de café verde.  Esse crescimento é induzido principalmente 
por um pequeno número de países, que captam uma proporção 
substancial do valor da CGV. 
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57.2% 
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FIGURA O.5: Taxas de crescimento das exportações de café 
(em valor constante e em volume) entre os períodos de 
1991-1994 e de 2015-2018, por forma de café (%) 
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As taxas de crescimento das exportações de café torrado –
em valor unitário e em volume – foram as mais altas, 
seguidas pelas de café solúvel (figura 0.5). O valor unitário 
das exportações de café torrado e de café verde aumentou 
com o tempo. O aumento do valor unitário das exportações 
de café torrado foi muito maior que o das exportações de 
café verde.  Em contraste, o valor unitário das exportações 
de café solúvel diminuiu com o tempo. 

Países não produtores de alta renda expandiram 
significativamente suas exportações de café torrado. 
Possuindo uma base industrial considerável e marcas 
estabelecidas, países da União Europeia (UE), assim como a 
Suíça e a América do Norte, foram os que mais se 
beneficiaram com a expansão do comércio e o forte 
crescimento da agregação de valor (figura 0.6). 

Alguns países produtores de Robusta tiveram êxito na 
fabricação de café solúvel. Países produtores como o Vietnã 
e o Equador vêm-se engajando mais e mais em 
melhoramento funcional e dessa forma contribuindo para o 
aumento da oferta global de solúvel em um clima de 
mercado competitivo e pequenas margens (figura 0.7). 

2018 

NOTAS: A taxa de crescimento é calculada como 
segue: ( t=2015

 

onde X se  refere à respectiva atividade de exportação 
considerada. 
FONTE: OIC 
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FIGURA O.6: Exportações de café torrado da Suíça 
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Países produtores de Arábica se dedicam à melhoria de 
produtos ou "descomodificação" do café verde.  A 
agregação de valor ocorre através da melhoria da qualidade 
do produto (por ex., cafés especiais, atributos ligados à 
sustentabilidade), frequentemente obtida por meio de 
relações na cadeia produtiva entre cafeicultores e 
compradores (negociantes, torrefadores ou varejo) e do 
influxo de investimentos estrangeiros diretos (IEDs)  ̶  como, 
por ex., no Peru em em Ruanda. 

O setor cafeeiro oferece agregação potencial de valor pelo 
melhoramento dos produtos (mais qualidade e mais 
conveniência), melhoramento funcional (mais 
processamento) e melhoramento dos processos (mais 
eficiência).  A análise mostra como e até que ponto cada país que 
se integra na CGV-C  ̶  e que, portanto, capta valor  ̶  depende de 
uma série de fatores, incluindo recursos naturais, 
desenvolvimento econômico, consumo interno e políticas 
industriais (figura 0.8). 
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FIGURA O.7: Taxa de cescimento do valor unitário vs. taxa de crescimento do volume entre o período recente (2015-2018) e 
o primeiro período (1995-1998) no caso das exportações de café solúvel (ambas em %) 
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onde X se  refere à respectiva atividade de exportação considerada.  Os produtores de Arábica (Robusta) são países que, de acordo com estatísticas de produção de café, colhem 
café em grão e cuja colheita é principalmente de café Arábica (Robusta)  A figura mostra um subconjunto de países por razões de limitação de dados e visualização. 
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As tarifas desestimulam as atividades de melhoramento pelos 
que procuram captar maior valor agregado. Direitos de 
importação mais altos sobre café processado e barreiras não 
tarifárias obstruem significativamente o acesso dos países 
produtores a mercados de exportação lucrativos (figura 0.8). 

Entre os potenciais estressores e choques à CGV-C incluem-se 
as pandemias e crises sanitárias, as mudanças climáticas, a 
instabilidade e os conflitos políticos e a concentração de 
origens. Perturbações desencadeadas por choques a nível dos 
fornecedores podem ter um efeito propagador, afetando toda 
a cadeia de valor, com impacto sobre os que são vulneráveis a 
riscos nas fases iniciais e sobre a  resiliência dos fornecedores. 

Uma nova ameaça: o surto da covid-19 mostrou a fragilidade 
da CVGV-C. Perturbações à cadeia produtiva provocadas por 
pandemias e crises sanitárias, mudanças climáticas ou 
emergências e por instabilidade política têm o potencial de 
obstruir severamente as exportações de café, com isso 
afetando as receitas em divisas e os empregos nos países 
produtores, bem como as operações dos que atuam nas etapas 
posteriores da CGV e os consumidores (figura 0.9). 

Serviços sociais compreendendo educação e segurança dos 
alimentos e da saúde foram fortalecidos para ajudar 
comunidades rurais a enfrentar o impacto da pandemia da 
covid-19. Durante o surto do coronavírus, compradores 
(negociantes, torrefadores e comércio varejista) que 
mantinham relações de longo prazo com cafeicultores na 
cadeia produtiva se apressaram em mobilizar recursos 
apreciáveis em benefício de comunidades cafeeiras rurais. 
Alavancando canais e infraestrutura existentes na cadeia 
produtiva, eles disponibilizaram uma série de serviços de base 
comunitária, na forma de apoio técnico sanitário em dinheiro 
e até em espécie.  A pandemia global, assim, deixou claro que 
relações mais estreitas e duráveis ao longo da cadeia de valor 
podem funcionar como rede de segurança em situações de 
crise. 

FIGURA O.8: Determinantes de melhoramento funcional 
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NOTAS: Notas: N=244.  As figuras ilustram os coeficientes de regressão estatisticamente 
significantes.  Para conferir a regressão concreta, consultar o Anexo 3. 
*** denota p<0.01 ** denota p<0.05 * denota p<0.1. 

FONTE: OIC  

 
O setor cafeeiro também é altamente sensível às variações do 
clima.  É provável que no longo prazo as mudanças climáticas 
afetem de forma significativa as áreas globais adequadas à 
cafeicultura. Existem opções para a relocação da produção, 
mas os pequenos produtores não dispõem de recursos, 
capacidade e flexibilidade para se transferir, e poderão ser 
forçados a abandonar a cafeicultura.  Entre as estratégias com 
potencial para tornar a CGV mas resiliente às mudanças 
climáticas podem citar-se o acesso a informações, a tecnologia, 
o apoio financeiro e a pesquisa e desenvolvimento para 
conseguir Boas Práticas Agrícolas Verdes e variedades 
melhoradas resistentes ao clima. 

FIGURA O.9:  Canais de impacto da covid-19 nos países produtores de caqfé 
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FIGURA O.10: Uma troca benéfica - o fluxo de benefícios tangíveis e intangíveis de firmas importantes aos cafeicultores na CGV-C 
 
 
 
 

FONTE: OIC 
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qualidade & sustentabilidade 

 

A CGV-C compartilha as características essenciais de outras 
CGVs. A especialização e as relações duráveis entre 
participantes da cadeia de valor têm aumentado e, ao longo da 
cadeia, fomentado a transferência de tecnologia, 
financiamento e padrões de sustentabilidade mais rigorosos à 
lavoura, resultando em maior produtividade, agregação de 
valor e criação de empregos. 

A integração na CGV-C ajuda os cafeicultores a superar os 
desafios que lhes surgem à frente. As tradicionais cadeias de 
valor do café se caracterizam por falhas do mercado, 
assimetrias e limitações que podem ser anuladas por 
intervenções complementares do setor público, ditadas pelo 
mercado, no centro da CGV-C. 

Relações mais estreitas e duráveis entre os participantes da 
CGV-C são um aspecto fundamental da cadeia. Por meio de 
atividades comerciais diretas, comerciantes e torrefadores 
multinacionais, como também compradores mais modestos, 
implementam iniciativas ditadas pelos consumidores. Bens 
tangíveis (insumos, crédito) e intangíveis (conhecimentos, 
padrões de sustentabilidade, governança corporativa) são 
transferidos aos que atuam nas etapas iniciais da cadeia, que 
abarcam os cafeicultores (figura 0.10). 

Programas guiados pelos consumidores também são 
implementados por pequenos compradores. Até mesmo os 
pequenos participantes da cadeia, que não têm o mesmo peso 
e impacto dos grandes negociantes, torrefadores e comércio 
internacional, podem lidar diretamente com comunidades 
rurais em geral marginalizadas, encurtando a cadeia, excluindo 
a maioria dos intermediários e construindo relações de muitos 
anos, com base em um compromisso mais firme em relação à 
responsabilidade social. 

A integração na CGV-C incentiva o melhoramento da 
produtividade, qualidade e sustentabilidade e assim eleva as 
receitas dos produtores. Os cafeicultores podem se beneficiar 
de maior produtividade e acesso a mercados de alto valor, em 
alguns casos com garantias de compra e preços mais estáveis. 
Tem-se visto que a participação em programas ditados pelos 
compradores na CGV pode elevar as receitas dos pequenos 
cafeicultores em até 30%. Alcançando uma posição mais alta 
na CGV-C, os cafeicultores podem melhorar seus meios de 
sustento (figura 0.11). 

 
 

FIGURA O.11: Receitas na CGV (programas oientados pelos 
compradores) versus canais convencionais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FONTE: Macchiavello e Miquel-Florensa (2020) 
FONTE: Baseado em Arslan (2020)  
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A CGV-C facilita os investimentos estrangeiros diretos (IEDs) em 
processamento pós-colheita e a agregação de valor. O aumento 
do número de estações de lavagem de café (ELCs) pode resultar em 
grande melhoria da qualidade do café produzido, agregação de 
valor e aumento das receitas dos cafeicultores.  Transportes a custo 
mais baixo e melhores preços por café lavado fazem com que mais 
produtores vendam seu café em cereja, para benefício em estações 
de processamento por via úmida. Investimentos nessas estações 
facilitam os contatos dos produtores com mercados de café de alto 
valor. Investidores estrangeiros são particularmente eficazes na 
transformação das estações de baixo desempenho em instalações 
eficientes e de alta capacidade, graças, sobretudo à estabilidade 
dos canais de comercialização nos mercados exportadores, a 
práticas superiores de gestão e a maior capacidade para 
implementar mudanças necessárias nas ELCs (Macchiavello e 
Morjaria, 2021). 

A expansão da CGV-C contribui para a realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável.  A participação na CGV-C pode 
reduzir a pobreza e melhorar a segurança dos alimentos, as 
condições sanitárias e o acesso a educação de qualidade entre os 
agricultores e trabalhadores rurais. A adoção de padrões 
voluntários e políticas de sustentabilidade pode fazer com que as 
firmas cuidem da igualdade de gênero e melhorem as condições de 
trabalho. Também facilita as parcerias entre diferentes integrantes 
do mundo do café. Da mesma forma, o impacto ambiental negativo 
do setor cafeeiro pode ser reduzido pelo enverdecimento da CGV-
C e a adoção de uma economia cafeeira circular (figura 0.12). 

Os cafeicultores tendem a se beneficiar de relações firma-a-firma, 
mas a distribuição dos ganhos na CGV resulta, em parte, da 
governança e da dinâmica do poder. Dentro da CGV-C a 
distribuição de ganhos resulta, parcialmente, da governança e da 
dinâmica do poder. Componentes importantes da cadeia produtiva 
do café ̶ custos e margens que vão da lavoura ao varejo ̶ prosseguem 
obscuros, e avaliações de desigualdades nos salários de 
subsistência nos países produtores não são amplamente 
disponíveis. Acresce que iniciativas guiadas pelo setor privado não 
podem ser totalmente inclusivas, pois elas só podem cobrir uma 
pequena parte da base fornecedora. 

O ano cafeeiro de 2019/20 trouxe desafios sem precedentes. A 
tendência dos preços globais do café foi baixista desde novembro de 
2016, quando a média do preço indicativo composto da OIC registrou 
145,82 centavos de dólar dos EUA por libra-peso. A pandemia da 
covid-19 constituiu um choque à oferta e à demanda no conjunto 
do setor cafeeiro global.  Estima-se que em 2019/20 a produção 
global foi de 169,34 milhões de sacas, 2,2% abaixo de 2018/19.5 

Estima-se que o consumo global de café aumentou 0,3%, para 
168,39 milhões de sacas, em 2019/20. Houve um aumento da 
demanda no início da pandemia do coronavírus (declarada pela 
OMC em 11 de março de 2020), em resultado de compras em 
pânico e armazenamento. Estima-se, todavia, que nos meses 
restantes do ano cafeeiro o consumo diminuiu, devido à constante 
pressão da desaceleração da economia global e à recuperação 
limitada do consumo fora de casa enquanto ainda em vigor 
medidas nacionais de distanciamento social. 

A pandemia afetou os componentes das fases posteriores da 
cadeia produtiva do café. A comercialização e o varejo também 
foram afetados por restrições à mobilidade e pelo fechamento de 
restaurantes, cafés e escritórios, com impactos sobre o consumo 
em casa vs. fora de casa e sobre as rendas e os empregos.  O setor, 
como já dito, não demorou a estabelecer protocolos para reduzir 
riscos para os trabalhadores e os fregueses. 

FIGURA O.12: Principais Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável ligados à expansão da CGV-C 

 

 
FONTE: OIC 

 
 

A covid-19 também afetou a oferta de mão de obra em diversos 
países, quer diretamente, devido à doença, quer 
indiretamente, devido à imposição de restrições ao 
movimento de trabalhadores agrícolas e mão de obra 
migrante pelos governos. Entretanto, grande parte da oferta no 
ano cafeeiro de 2019/20 não foi afetada pela covid-19, pois a 
colheita na maioria dos países já havia terminado quando a 
pandemia foi declarada, e muitos países prontamente ditaram 
protocolos para colheita, processamento e transporte do café.  
Com a erupção da segunda onda da pandemia no outono de 
2020, pode-se esperar um novo impacto sobre a CGV-C,  talvez 
reduzido, graças à experiência obtida e às práticas 
desenvolvidas e aplicadas na primavera de 2020.6 

No ano cafeeiro de 2019/20 os pontos altos regionais foram os 
seguintes: As exportações da África aumentaram.  Na Ásia e 
Oceania, apesar de um aumento da produção, as exportações 
diminuíram. No México e América Cantral, depois de três anos 
de aumento, a produção de café caiu.  Na América do Sul a 
produção de Arábica diminuiu e a de Robusta aumentou.  A 
demanda por café na Europa e na América do Norte diminiu 
depois de um crescimento significativo no ano anterior. 

 
 
 
 

5    Ano cafeeiro para a OIC é o período de outubro a setembro. 
6 Ver lista compilada pela Plataforma Global do Café das melhores práticas para 

lidar com distanciamento social na produção de café, que diversos países 
produtores prepararam (www.globalcoffeeplatform.org), e a publicação "How 
to respond to covid-19 in the coffee sector", CBI (2020). 
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O.4. Principais áreas de ação para 
conseguir um crescimento 
sustentável, inclusivo e resiliente 
da CGV-C 
O Relatório discute uma séria ampla de medidas para expandir a 
participação dos países produtores e dos cafeicultores na CGV por 
meio de melhoramentos, bem como de políticas que garantam 
maior sustentabilidade, inclusividade e resiliência à CGV-C.  Para 
seem implementadas, algumas soluções com potencial de contribuir 
para a transformação do setor cafeeiro poderão exigir a conjunção de 
esforços dos interessados. 

Os melhoramentos que se façam à CGV têm um potencial 
significativo. Em particular, países que cultivam Robusta poderão 
se beneficiar significativamente de melhoramento funcional (por 
ex., café solúvel).  Produtores de Arábica, por outro lado, poderão 
se beneficiar bastante do melhoramento de produtos  ̶ por ex., 
agregação de valor pela melhria da qualidade, normas de 
sustentabilidade, atributos geográficos. Os produtores também 
poderão aprimorar seus processos (maior eficiência, menores 
custos por unidade), em particular se acessarem conhecimentos, 
inovações e recursos oferecidos pelas principais firmas / 
compradores como parte de um estreitamento de relações entre 
fornecedores e compradores. 

Os seguintes instrumentos podem facilitar os esforços para 
aprimorar a CVG-C: adoção de políticas para atrair IEDs; aumento 
da base de capital por eliminação de barreiras aos investimentos; 
diversificação fora dos setores de recursos para conseguir mão de 
obra a preços competitivos; melhoria da qualidade institucional e 
administrativa; e investimentos em infraestrutura. 

A liberalização do comércio precisa continuar firmemente inserida na 
agenda política.  Barreiras comerciais que ainda se mantêm  ̶  em 
especial tarifas que sobem  ̶  reduzem muito as oportunidades dos 
países produtores de agregar valor pelo processamento e manufatura 
de café. Prevê-se que acordos de livre comércio celebrados há 
pouco (Acordo de Livre Comércio Continental Africano, Parceria 
Regional Econômica Abrangente (RCEP), Vietnã/UE, Mercosul/UE...) 
irão fortalecer o comércio regional e internacional de café. 

O acesso a mercados de exportação de alto valor também é 
afetado pela quantidade. Para integrar os pequenos cafeicultores na 
CGV, as principais empresas (por ex., comércio, torrefação ou varejo) 
precisam de acesso a uma base mais ampla de fornecedores de 
qualidade constante, para poder estabelecer relações estreitas e 
duradouras. Os pequenos cafeicultores precisam aprimorar suas 
habilidades e capacidades e superar limitações do mercado e das  
infraestruturas. 

O fortalecimento tanto dos serviços públicos de extensão quanto 
dos programas de extensão guiados por governos e por 
compradores pode capacitar os cafeicultores a melhorar seus 
produtos e processos. A participação em mercados de valor 
elevado depende da capacidade de aderir a padrões mais estritos 
e rigorosos de qualidade, segurança e sustentabilidade (padrões 
voluntários e rotulagem, sobretudo), ao contrário de requisitos 
para acesso aos mercados de café como produto básico (normas e 
regulamentos obrigatórios, sobretudo).  Os obstáculos poderão ser 
altos para os pequenos cafeicultores e excluí-los da CGV-C. 

A formação de grupos e cooperativas de cafeicultores 
(coordenação horizontal) precisa ser promovida e apoiada. A ação 
coletiva pode facilitar a participação na CGV de pequenos 
cafeicultores de outra forma marginalizados, graças à redução dos 
custos da entrada em mercados de alto valor por grupos de 
cafeicultores. Programas de ação e apoio para congregar 
cafeicultores através da criação de cooperativas e consórcios  

daria a eles maior poder de negociação, maiores oportunidades de 
melhorar o processamento e os produtos (por ex., o café Blue 
Mountain da Jamaica...) e acesso a mercados tanto regionais 
quanto internacionais. 

A distribuição de ganhos na CGV-C prossegue desigual. A 
participação na CGV-C através de programas inclusivos da cadeia de 
valor lançados pelas principais firmas globais cria excedentes em 
toda a cadeia. Na maioria dos casos, porém, só participa desses 
programas um grupo relativamente pequeno de cafeicultores. Para 
que haja uma distribuição mais equitativa dos ganhos econômicos 
será preciso expandir e ampliar as atividades de desenvolvimento 
inclusivo da cadeia de valor do café e atender às preocupações com 
a governança da cadeia e a distribuição dos ganhos. 

As principais firmas podem facilitar a adoção da certificação 
individual de cafeicultores e de grupos ou cooperativas de 
cafeicultores no que respeita a aquisições sustentáveis.  
Oportunidades de entrar em mercados de preços mais altos e obter 
melhores receitas são criadas pela provisão de informações 
precisas sobre os custos e benefícios dos padrões; pela redução de 
custos elevados de auditoria para indivíduos, através de fomento à 
certificação em grupo  (ou a nível da paisagem); e pela identificação 
de fontes de financiamento que apoiem a certificação dos 
produtores. 

A chave consiste em facilitar uma expansão das CGVs liderada 
pelo setor privado. A sustentabilidade econômica é essencial para 
que as principais firmas na CGV executem as atividades de que se 
trata. A ampliação do grupo de fornecedores (cafeicultores 
apoiados) requer altos níveis de investimento. Isso sugere que 
parceiros em desenvolvimento e instituições financeiras, bem 
como investidores de impacto, desempenham um papel 
importante na provisão a governos e produtores locais de fundos 
complementares (investimentos, subsídios e empréstimos) para 
implementação de programas da cadeia produtiva. Instituições e 
mecanismos que garantam o cumprimento de contratos precisam 
existir, juntamente com apoio financeiro. 

Liberalização e reformas estruturais implementadas por governos 
e autoridades cafeeiras. A expansão da CGV-C e dos programas 
liderados pelos compradores é em parte prossibilitada por políticas 
agrícolas internas e liberalização dos mercados, que nas últimas 
décadas incluíram as mudanças do papel e função das juntas de 
comercialização de produtos básicos. Essas mudanças permitiram 
aos cafeicultores fornecer diretamente a compradores do setor 
privado, levando à emergência de programas orientados por 
compradores, em várias escalas. 

Incentivos na forma de vantagens fiscais podem ser concedidos 
tanto a investidores internos quanto estrangeiros, para incentivar 
investimentos diretos ̶ locais e estrangeiros  ̶  na expansão e 
modernização das lavouras e estações de benefício de café. Os 
investimentos de grandes firmas na ampliação da capacidade de 
processamento pós-colheita agregam valor.  Para transformar o 
setor cafeeiro de um país, pode ser indispensável atrair 
investimentos de grandes firmas e investidores estrangeiros, como 
mostra o estudo de caso de Ruanda apresentado neste Relatório. 

A expansão da CGV-C é induzida pelo setor privado, mas os 
governos precisam propiciar um ambiente favorável. A introdução 
de políticas para garantir estabilidade política e atrair IEDs para o 
setor cafeeiro é importante. Investimentos em conectividade e 
infraestrutura comercial são essenciais para a redução dos custos 
comerciais e o aumento da inclusividade e resiliência da CGV. 
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Os investimentos para conseguir infraestruturas resilientes 
beneficiam os cafeicultores. Os investimentos em construção e 
manutenção de estradas e em infraestruturas facilitadoras do 
comércio reduzem o tempo de transporte e os custos de transação 
para os produtores na CGV. A expansão das áreas de captação dos 
compradores ou o estabelecismento de pontos de coleta em áreas 
remotas também ajudam a conectar cafeicultores desfavorecidos à 
CGV. 

A promoção do desenvolvimento e a adoção de tecnologias 
digitais aumenta a eficiência e constrói resiliência. As tecnologias 
digitais, entre as quais os aplicativos de blockchain, não só reduzem 
as barreiras e os custos de conexão dos cafeicultores com 
mercados de alto valor existentes (por ex., através de informações 
atuais e precisas), mas também aumentam a rastreabilidade e 
proporcionam acesso confiável e mais direto a novos mercados 
(comércio direto, comércio eletrônico). 

O aumento da transparência e rastreabilidade nas cadeias 
produtivas do café pode ajudar os produtores a ganhar mais. 
Prêmios inflacionados a nível de varejo, sem quaisquer benefícios 
para os cafeicultores, podem ser limitados se os compradores finais 
pagarem prêmios diretamente aos produtores ou exigirem que 
seus fornecedores não acrescentem margens aos prêmios nem 
diferenciais de preços ao longo da cadeia de valor. 

As instituições do mercado e o cumprimento de contratos 
precisam ser fortalecidos para melhorar a eficiência da cadeia de 
valor. A introdução de esquemas mais rigorosos de fiscalização da 
qualidade e de regras para o processamento pós-colheita do café 
pode elevar a qualidade e reduzir as perdas de valor ligadas à 
incerteza sobre a qualidade do café. 

Os objetivos de uma mescla inteligente de iniciativas voltadas 
para o mercado com regulamentação deveriam ser a maximização 
dos benefícios econômicos da CGV, uma receita condigna para os 
produtores e a sustentabilidade.   Iniciativas de sustentabilidade 
voltadas para o mercado, programas de aquisição sustentável e 
Padrões Voluntários de Sustentabilidade (PVSs) são parte integral 
das CGV-Cs e mostram que considerações sobre sustentabilidade 
estão integradas nos sistemas de negócios e administrativos.  Além 
disso, vários países importadores adotaram legislação de devida 
diligência que atribui a (grandes) firmas responsabilidade por 
abusos de direitos humanos ou danos ambientais dentro das 
respectivas cadeias produtivas.  O fortalecimento de instituições 
locais para a monitorização da produção e o cumprimento rigoroso 
da legislação são essenciais para minimizar os efeitos 
potencialmente adversos da cadeia de valor do café para a 
sustentabilidade social e ambiental. 

A construção de estratégias nacionais e (sub)regionais de 
desenvolvimento apoia o posicionamento em um setor cafeeiro 
global que cresce. A trajetória de melhoramento ou diversificação 
que um país adote deveria basear-se em uma avaliação das 
oportunidades e limitações. A integração na CGV-C enquanto se 
desenvolvem cadeias produtivas nacionais e (sub)regionais requer 
apoio específico do setor privado, de doadores, de organizções 
internacionais e de instituições financeiras internacionais. 

As parcerias público-privadas são conducentes à integração na 
CGV. As ações do setor privado e o apoio dos governos  ̶  das 
agências e outros órgãos de regulamentação local do café 
inclusive ̶ podem ser fortemente complementares e incentivar e 
capacitar os produtores e firmas do setor cafeeiro a 
participarem efetivamente da CGVC. Especificamente, o 
confronto da alta concentração de ganhos na indústria do café 

A crise dos preços do café e a pandemia da covid-19 sublinharam a 
importância da cooperação internacional entre os setores público e 
privado no enfrentamento dos desafios imediatos com que os 
participantes do mundo do café se deparam e na construção de um 
setor inclusivo, resiliente e sustentável. 

 
 

requer ações de política que permitam reequilibrar o poder de 
negociação e a distribuição de valor entre as grandes firmas, 
seus fornecedores e outros participantes da CGV, e também a 
forma como se estabelecem e acordam as normas que regem a 
produção e o comércio (desde padrões/BPAs até preços e 
entregas). 

Iniciativas multiparticipativas podem melhorar a coordenação 
das iniciativas de sustentabilidade guiadas pelo mercado que 
as firmas da CGV implementam. Para expandir programas 
bem-sucedidos do setor privado, é preciso obter apoio de 
órgãos do setor público, da sociedade civil e de instituições de 
pesquisa. Iniciativas proemientes do setor privado no setor são 
a Plataforma Global do Café (PGC) e o Desafio do Café 
Sustentável (DCS). Mais recentemente, a OIC estabeleceu a 
Força-Tarefa Público-Privada do Café (FTPPC), que reúne 
grandes firmas da CGV-C (comércio, torrefação), iniciativas do 
setor (PGC, DCS) e Membros exportadores e importadores, além 
de participantes empenhados do setor cafeeiro e parceiros em 
desenvolvimento. A FTPPC é um fórum sui generis onde os 
setores público e privado acordam e compartilham uma visão, 
objetivos e um roteiro, com ações e recursos concretos, tanto 
individuais quanto compartilhados, em diversas áreas (por ex., 
eliminação de diferenças de renda, ODSs, transparência, 
aquisições e produção sustentáveis). 

Mecanismos para coletar e divulgar sistematicamente dados 
sobre custos e margens em cadeias de valor de produtos 
agrícolas deveriam ser desenvolvidos e promovidos, para 
conseguir maior transparência. Atualmente há uma falta de 
dados sistemáticos sobre práticas, preços, custos e margens na 
cadeia produtiva, em diferentes níveis ao longo da CGV-C, e isso 
dificulta a transparência. Para uma série de participantes da 
CGV-C (por ex., cafeicultores, torrefadores, governos dos países 
produtores e consumidores) é crucial ter acesso a dados e 
informações precisos e independentes, para poder negociar 
uma visão comum para o setor e enfrentar questões complexas 
relacionadas com a distribuição de ganhos na CGV. 

Os desafios enfrentados pelo setor cafeeiro requerem um 
diálogo eficaz entre todos os participantes do setor. A crise de 
preços do café e a pandemia da covid-19 puseram em relevo a 
importância da cooperação internacional entre os setores 
público e privado para lidar com os desafios imediatos 
enfrentados pelos participantes do setor e construir um setor 
inclusivo, resiliente e sustentável.  Melhores respostas a 
choques podem ser conseguidas através do desenvolvimento e 
implementação de novos processos da cadeia produtiva, bem 
como de procedimentos de saúde e segurança, a fim de manter 
os bens e os serviços fluindo, em circunstâncias difíceis como 
os lockdowns. 
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