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1. A 23a reunião da Comissão de Estatística realizou-se em 26 de setembro de 2007. 
 
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 112/07 Rev. 1. 
 
Item 2:  Eleição do Presidente 
 
3. A Comissão elegeu o Sr. Jaime Junqueira Payne, do Conselho Nacional do Café 
(CNC), do Brasil, para presidi-la nos anos cafeeiros de 2006/07 e 2007/08. 
 
Item 3:  Relatório da Comissão de Estatística  
   sobre a reunião de 23 de maio de 2007 
 
4. A Comissão aprovou o relatório sobre a reunião de 23 de maio de 2007 que figura no 
documento de trabalho WP-Statistics 111/07. 
 
Item 4:  Observância do Regulamento de Estatística 
 
5. O Estatístico fez a apresentação do documento de trabalho WP-Statistics 115/07,  
que contém informações sobre a situação da observância do Regulamento de Estatística  
pelos Membros.  A média dos dados do comércio internacional nos quatro últimos anos civis 
(2003 a 2006) revela que entre os Membros exportadores o nível de observância plena e 
satisfatória foi de 90% – o nível mais alto jamais registrado – e entre os Membros 
importadores, de pouco menos de 99%. 
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6. A Comissão tomou nota desta informação.  Notou, ainda, que os Membros 
exportadores com baixos níveis de observância só respondiam por 5,7% da média do total 
exportado nos quatro últimos anos civis, e que as exportações dos Membros que não vinham 
observando o Regulamento só representavam l%.  Dois Membros importadores (Bulgária e 
Hungria) não estavam fornecendo os dados estatísticos necessários, e dois Membros 
exportadores (México e Tanzânia) vinham agora registrando baixos níveis de observância.  
Os contatos com as autoridades competentes prosseguiriam, com vistas a assegurar o 
cumprimento, por esses países, das obrigações que lhes competiam. 
 
Item 5:  Assistência técnica 
 
7. A Comissão notou que o Brasil havia-se prontificado a compartilhar com outros 
países produtores seus conhecimentos sobre a coleta e a transmissão à Organização de dados 
estatísticos como os que devem constar nos relatórios mensais e Certificados de Origem e 
sobre a elaboração de estimativas de produção e estoques.  Os países com níveis baixos de 
observância seriam contatados, com vistas à melhoria de seu desempenho estatístico.  
Também se convidaria a agência governamental responsável pela elaboração de estimativas 
de safras e estoques no Brasil (a CONAB) a fazer uma apresentação, na próxima sessão do 
Conselho, sobre a metodologia que ela utiliza no preparo de suas estimativas de 
safras/estoques. 
 
Item 6:  Estoques nos países importadores e exportadores 
 
8. A Comissão notou que a Federação Européia do Café (FEC) continuava a postar em 
seu site dados sobre estoques nos países exportadores e importadores.  A última atualização 
do site ocorrera em junho de 2007, e a próxima deveria ocorrer em breve.  A Organização 
continuaria a monitorar o site com regularidade. 
 
Item 7:  Preços indicativos da OIC 
 
9. O Estatístico fez a apresentação do documento de trabalho WP-Statistics 113/07, que 
contém informações relativas aos índices de participação de cada grupo de café no mercado e 
coeficientes de ponderação utilizados para calcular o preço composto e os preços indicativos 
dos grupos de café da OIC.  De acordo com as Normas para a coleta, transmissão, cálculo e 
publicação dos preços dos grupos e do preço composto (documento EB-3776/01 Rev. 1), a 
cada dois anos deve fazer-se uma revisão dos índices de participação de mercado de cada 
grupo e dos coeficientes de ponderação utilizados para calcular o preço indicativo composto e 
os preços indicativos dos grupos de café da OIC.   
 
10. A Comissão tomou nota do documento de trabalho e decidiu recomendar ao Conselho 
que, com efeito a partir de 1o de outubro de 2007, os índices de participação de mercado dos 
grupos para fins de cálculo dos respectivos preços deveriam ser os seguintes: 
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• Suaves Colombianos:  44% Nova Iorque – 56% Alemanha  
• Outros Suaves: 42% Nova Iorque – 58% Alemanha 
• Naturais Brasileiros: 23% Nova Iorque – 77% Alemanha 
• Robustas:  18% Nova Iorque – 82% França 
 

Adicionalmente, os coeficientes de ponderação para calcular o preço indicativo composto 
diário da OIC deveriam ser como segue: 
 

• Suaves Colombianos: 14% 
• Outros Suaves: 20% 
• Naturais Brasileiros: 31% 
• Robustas:  35% 

 
Item 8:  Café orgânico 
 
11. O Estatístico fez a apresentação do documento de trabalho WP-Statistics 116/07, que 
contém dados sobre exportações de café orgânico baseados em informações extraídas dos 
Certificados de Origem e relatórios mensais relativos aos nove primeiros meses do ano 
cafeeiro de 2006/07 (outubro de 2006 a junho de 2007). 
 
12. A Comissão tomou nota do documento de trabalho e solicitou à Organização que 
contatasse as autoridades cafeeiras competentes nos países exportadores, com vistas à 
obtenção de informações detalhadas sobre as respectivas agências certificadoras de café 
orgânico.  Seria então solicitado a essas agências o fornecimento de dados mais precisos 
sobre as exportações de café orgânico.  As discrepâncias entre o volume das exportações de 
“orgânico passivo” e as exportações efetivas de café orgânico certificado poderiam ajudar os 
produtores a avaliar prêmios potenciais neste mercado de nicho.  A Comissão também notou 
que, devido à baixa participação de mercado do café orgânico (atualmente menos de 2%),  
a coleta de preços de varejo neste segmento ainda não tinha significância estatística.  
Finalmente, a Comissão notou que, para a próxima reunião, a Secretaria prepararia 
informações sobre as exportações de café orgânico por origem e destino. 
 
Item 9:  Exportações com destino aos países exportadores 
 
13. O Estatístico fez a apresentação do documento de trabalho WP-Statistics 117/07, que 
contém dados sobre as exportações de todas as formas de café de todas as origens com 
destino aos países exportadores.   
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14. A Comissão tomou nota desse documento de trabalho e solicitou à Organização que 
insistisse com os países exportadores no sentido de apresentarem informações sobre suas 
importações de café, pois essas informações eram um componente importante do cálculo do 
consumo mundial. 
 
Item 10  Futuras prioridades estatísticas 
 
15. O Presidente disse que o documento de trabalho WP-Statistics 114/07 continha uma 
proposta em que a Colômbia sugeria a incorporação, no banco de dados da Organização, de 
dados sobre segmentos específicos do mercado, como, por exemplo, café sustentável, café 
fair trade, etc.  Ele convidou todos os integrantes da Comissão a encaminhar à Organização 
suas opiniões sobre futuras prioridades estatísticas na vigência de um novo Acordo 
Internacional do Café.  A Comissão tomou nota desta informação.  
 
Item 11:  Novo software de estatística da OIC 
 
16. O Estatístico relatou que a operacionalização do novo software estatístico fora 
completada.  Os dados históricos e relatórios gerados haviam sido transferidos, e a próxima 
etapa consistiria em sincronizar o preparo de relatórios ao site.  Foi feita uma demonstração 
breve, e a Comissão externou sua satisfação com o novo sistema. 
 
Item 12:  Relatório ao Conselho Internacional do Café 
 
17. A Comissão notou que o Presidente apresentaria um relatório sucinto ao Conselho. 
 
Item 13:  Outros assuntos 
 
18. Não havia outros assuntos a discutir. 
 
Item 14:  Reuniões futuras 
 
19. A Comissão notou que sua próxima reunião se realizaria em maio de 2008, na altura 
da sessão do Conselho, e que a data exata da reunião seria oportunamente confirmada pela 
Secretaria. 


