
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relatório da Comissão de Estatística 
sobre a reunião de 20 de setembro de 2010 
 

 
 
 
 
 
 
1. A Comissão de Estatística realizou sua 28a reunião em 20 de setembro de 2010. 

 
Item 1:  Adoção da ordem do dia 
 
2. A Comissão adotou o projeto de ordem do dia que figura no documento de trabalho 
WP-Statistics 144/10 Rev. 1. 
 

Item 2:  Eleição do Presidente 
 
3. A Comissão elegeu o Sr. Thiago Siqueira Masson para presidir a reunião em curso. 

 
Item 3:  Relatório da Comissão de Estatística 
   sobre a reunião de 21 de setembro de 2009 
 
4. A Comissão aprovou o relatório sobre a reunião de 21 de setembro de 2009, que 
figura no documento de trabalho WP-Statistics 143/09. 
 

Item 4:  Cumprimento do Regulamento de Estatística 
 
5. O Estatístico apresentou o documento de trabalho WP-Statistics 149/10, que contém 
informações sobre o cumprimento do Regulamento de Estatística pelos Membros.  Com base 
nos dados referentes aos quatro últimos anos civis (2006 a 2009), o cumprimento da 
exigência de fornecer informações estatísticas sobre o comércio cafeeiro mundial pelos países 
exportadores e importadores fora satisfatório ou melhor, registrando níveis de quase 90%  
e 99%, respectivamente. 
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6. A Comissão tomou nota desta informação, notando ainda que, com exceção do Brasil, 
Costa Rica e El Salvador, o cumprimento pelos Membros exportadores da exigência de 
fornecer estimativas da produção, estoques e consumo interno continuava deficiente, 
sobretudo no que respeita aos três últimos anos.  A Comissão instou os Membros 
exportadores a melhorar seu desempenho, pois essas estimativas eram essenciais para a 
análise da oferta e da demanda que a Organização efetua.  A Comissão também notou que a 
Hungria era agora o único Membro importador que não vinha fornecendo dados sobre seu 
comércio de café. 
 

Item 5:  Assistência técnica 
 
7. O Presidente relatou que providências estavam sendo tomadas para que assistência 
técnica fosse fornecida aos países africanos em fevereiro de 2011.  Um workshop seria 
realizado na Tanzânia para treinar pessoal sobre as exigências do Regulamento de Estatística 
da Organização (documentos ICC-102-9 e ICC-102-10). 
 
8. A Comissão foi informada de que, em outubro do ano passado, workshops haviam 
sido realizados na Indonésia e no Vietnã com o mesmo propósito.  Desde então, o fluxo de 
informações recebidas desses dois Membros havia melhorado, embora esforços continuassem 
a ser feitos para melhorar seu desempenho geral.  A Comissão tomou nota desta informação. 

 
Item 6:  Regulamento de Estatística – Preços Indicativos 
 
9. A Comissão foi informada de que, em cumprimento do programa de atividades  
para 2009/10, uma reunião fora realizada em Londres com os agentes que coletam os preços 
diários nos mercados da França, Alemanha e EUA para discutir possíveis melhoras ao 
sistema de preços indicativos.   
 
10. Com base em informações adicionais coletadas diariamente pelos agentes entre 
novembro de 2009 e agosto de 2010 sobre os cafés negociados comercialmente em volumes 
significativos, e com o intuito de proporcionar uma base para a revisão do atual Regulamento 
para o cálculo dos preços indicativos dos grupos e do preço indicativo composto (documento 
EB-3776/01 Rev. 1), dois documentos de trabalho haviam sido preparados sobre esta questão 
(WP-Statistics 145/10 e WP-Statistics 146/10).  Além disso, uma versão revisada das atuais 
Normas para a coleta, transmissão, cálculo e publicação dos preços indicativos dos grupos e 
do preço indicativo composto da OIC (documento de trabalho WP-Council 203/10) também 
fora preparada, sendo discutida pela Comissão na reunião.  A Comissão aprovou as propostas 
contidas no último documento acima, recomendando sua aprovação pelo Conselho, com as 
seguintes emendas: 
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a) As novas Normas sobre preços indicativos entrarão em vigor em 3 de janeiro 
de 2011 se o Acordo Internacional do Café (AIC) de 2007 estiver em vigor 
antes de 31 de dezembro de 2010, ou então entrarão em vigor no primeiro dia 
útil do mês seguinte ao da entrada em vigor do AIC de 2007; e 

 
b) O sistema proposto seria mantido durante toda a vigência do novo Acordo, 

com uma revisão a cada três anos. 
 

Item 7:  Estoques 
 
11. A Comissão notou que as últimas informações postadas no site da Federação Européia 
do Café (FEC) davam conta dos estoques existentes nos principais portos Europeus no ano 
civil de 2009 e de janeiro a julho de 2010.  A Organização continuaria a monitorar o site 
regularmente e incluiria em suas séries estatísticas os dados nele divulgados, como decidido 
anteriormente pela Comissão. 

 
Item 8:  Café orgânico 
 
12. O Estatístico apresentou o documento de trabalho WP-Statistics 147/10, que contém 
dados sobre exportações de café orgânico baseados em informações extraídas de Certificados 
de Origem e relatórios mensais referentes aos nove primeiros meses (outubro a junho) dos 
anos cafeeiros de 2005/06 a 2009/10.  Solicitar-se-ia aos Membros exportadores que dessem 
a maior atenção ao preenchimento do campo relativo ao café orgânico, pois suas informações 
seriam uma fonte valiosa de dados sobre o segmento em questão.  A Comissão tomou nota 
deste documento. 

 
Item 9:  Exportações para os países exportadores 
 
13. O Estatístico apresentou o documento de trabalho WP-Statistics 148/10, que contém 
dados sobre as exportações de todas as formas de café de todas as origens para os países 
exportadores.  Atendendo ao que se solicitara na reunião anterior, quadros adicionais 
apresentando dados por origem e destino haviam sido incluídos no documento.  O Brasil e  
El Salvador eram os únicos Membros exportadores que vinham fornecendo informações 
sobre suas importações de café regularmente.  A Comissão tomou nota deste documento e, 
em vista da crescente importância deste comércio, enfatizou a necessidade de todos os 
Membros exportadores se esforçarem para fornecer à Organização relatórios sobre suas 
importações de café tão logo quanto possível. 
 

Item 10:  Relatório ao Conselho Internacional do Café 
 
14. A Comissão notou que o Presidente apresentaria ao Conselho um relatório sucinto 
sobre as discussões da reunião em curso.  Ele recomendaria a aprovação pelo Conselho do 
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projeto de Normas para a coleta, transmissão, cálculo e publicação dos preços indicativos dos 
grupos e do preço indicativo composto, que constituiriam o Regulamento de Estatística – 
Preços Indicativos sob a égide do AIC de 2007.  Além disso, o Presidente lembraria 
Membros exportadores que era preciso fornecerem estimativas anuais de sua produção total, 
seu consumo interno e seus estoques no final de cada ano-safra.  Também seria recomendado 
que os Membros considerassem as providências que seria necessário tomar para adaptar seus 
sistemas ao novo Regulamento de Estatística da Organização (documentos ICC-102-9 e  
ICC-102-10), pois se previa que o AIC de 2007 entraria em vigor durante 2010/11. 
 

Item 11:  Outros assuntos 
 

Portos de exportação registrados e agências certificadoras da OIC  
 
15. A Comissão notou que alguns Membros exportadores ainda não haviam encaminhado 
à Organização dados atualizados sobre as agências certificadoras e portos de exportação 
registrados de seus países (ver documento de trabalho WP-Council 174/08 Rev. 1).  Desde a 
publicação desse documento, o Equador fora o único país a fornecer as informações 
solicitadas.  A Comissão foi informada de que a versão final do documento seria distribuída 
quando o AIC de 2007 entrasse em vigor. 
 

Estudos econômicos 
 
16. A Comissão, informada dos vários estudos preparados pela Secretaria para a atual 
sessão do Conselho, externou seus agradecimentos por este esforço.  A Comissão acolheria 
de bom grado qualquer outro estudo futuro que contribuísse para dar maior transparência ao 
mercado.  

 
Comissão de Estatística 
 
17. A Comissão decidiu propor que sua presente composição fosse mantida pelo 
Conselho até a entrada em vigor do AIC de 2007. 
 

Item 12:  Reuniões futuras 
 
18. A Comissão decidiu que, como a próxima sessão do Conselho seria na Côte d’Ivoire em 
março de 2011, sua próxima reunião se realizaria em Londres em setembro de 2011. 


