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1. A Comissão de Estatística realizou sua 25a reunião em 24 de setembro de 2008, sob a 
presidência do Sr. Jaime Junqueira Payne, do Brasil. 
 
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 127/08 Rev. 1. 
 
Item 2:  Relatório da Comissão de Estatística 
   sobre a reunião de 21 de maio de 2008 
 
3. A Comissão aprovou o relatório sobre a reunião de 21 de maio de 2008 que figura no 
documento de trabalho WP-Statistics 126/08. 
 
Item 3:  Cumprimento do Regulamento de Estatística 
 
4. O Estatístico fez a apresentação do documento de trabalho WP-Statistics 130/08, que 
contém informações sobre a observância do Regulamento de Estatística pelos Membros.  
Com base na média de comércio dos últimos quatro anos civis (2004 a 2007), os níveis de 
observância do requisito de fornecer dados estatísticos alcançados pelos Membros 
exportadores e importadores foram satisfatórios, registrando 87% e 98%, respectivamente.  A 
República Democrática do Congo e a Tanzânia haviam feito grandes esforços para melhorar 
seus níveis de observância e eram exemplos que outros países deviam seguir. 
 
5. A Comissão tomou nota desta informação.  Notou, ainda, que continuava deficiente o 
cumprimento da obrigação de fornecer estimativas de produção e consumo interno, em 
particular nos dois últimos anos.  A Comissão insistia em que todos os Membros 
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exportadores precisavam melhorar seu desempenho, pois essas estimativas são essenciais 
para a análise de oferta/demanda feita pela Organização.  A Comissão também notou que a 
Secretaria continuaria a se esforçar para que dois Membros importadores (Bulgária e 
Hungria) começassem a fornecer dados sobre seu comércio de café. 
 
Item 4:  Assistência técnica 
 
6. O Estatístico relatou que um manual de boas práticas ainda estava sendo preparado 
por Membros exportadores selecionados e observou que as mudanças que estavam sendo 
introduzidas no Regulamento de Estatística também poderiam ser introduzidas no manual.  
Logo que este fosse recebido, a Organização entraria em contato com os países que estavam 
cumprindo o Regulamento de forma deficiente ou não o estavam cumprindo, para determinar 
os procedimentos necessários. 
 
7. A Comissão pediu ao Diretor-Executivo que contatasse o Brasil para discutir a 
possibilidade de, através do escritório da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA) em Gana, prestar assistência a países africanos que estavam cumprindo o 
Regulamento de forma deficiente ou não o estavam cumprindo.  A Comissão também notou 
que os EUA haviam reiterado sua oferta de explorar maneiras de prestar apoio a alguns países 
exportadores. 
 
8. A Comissão notou que, numa reunião em 22 de setembro de 2008 com uma delegação 
do Vietnã, ficara combinado que as autoridades vietnamitas solicitariam formalmente ao 
Diretor-Executivo que preparasse um programa de treinamento para ajudá-las a organizar  
um workshop sobre o preparo dos dados estatísticos que a Organização requer e sobre 
questões de qualidade.  A Comissão notou, ainda, que fundos haviam sido alocados para 
tarefas desta natureza no programa de atividades da Organização para 2008/09 (documento 
EB-3945/08 Rev. 1), e que os Membros seriam mantidos a par das novidades que houvesse 
nesta área. 
 
Item 5:  Prioridades estatísticas ao abrigo do 

  Acordo Internacional do Café (AIC) de 2007 
 
9. A Comissão decidiu recomendar que o Conselho aprovasse o documento de trabalho 
WP-Council 180/08, em que se propõe incluir no atual Regulamento de Estatística – 
Relatórios Estatísticos (documento EB-3830/02) a exigência de coligir de dados adicionais 
dos Membros. 
 
10. Quanto às propostas que figuram no documento de trabalho WP-Council 179/08, 
relativas aos dados a serem lançados voluntariamente nos Certificados de Origem, a 
Comissão decidiu que um documento revisado, refletindo as propostas discutidas na reunião, 
seria preparado e submetido à aprovação do Conselho em março de 2009. 
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11. Quanto ao Regulamento de Estatística – Preços Indicativos, a Comissão notou que 
tinha até setembro de 2009 para considerar propostas de mudança do atual Regulamento 
(documento de trabalho WP-Statistics 122/08).  As revisões mais recentes da porcentagem 
atribuída a cada mercado no cálculo dos preços indicativos dos grupos e dos respectivos 
coeficientes de ponderação no cálculo do preço indicativo composto da OIC entraram em 
vigor em 1o de outubro de 2007. 
 
12. A Comissão acolheu com entusiasmo as propostas para atividades futuras 
apresentadas no documento de trabalho WP-Council 173/08 Rev. 1 (Projeto de plano 
estratégico para 2009-2014), em particular as referentes à transparência do mercado e à 
disponibilidade de dados estatísticos listadas na Seção II do documento.  O Presidente, 
enfatizando a importância das prioridades estatísticas no âmbito do AIC de 2007, sugeriu que 
os seguintes tópicos fossem incluídos nos estudos e/ou análises socioeconômicas da OIC: 
 
• Volume de emprego gerado pelo setor cafeeiro no mundo todo 
• Custos de produção 
• Volume da receita tributária gerada para os Membros exportadores 
• Volume da receita tributária gerada pelas importações e reexportações 
• Volume do café certificado por vários programas de certificação 
• Total do PIB do agronegócio café tanto nos países exportadores como importadores 
 
Item 6:  Artigo 2o do AIC de 2007:  Fatores de conversão aplicáveis 
   ao café torrado, descafeinado, líquido e solúvel 
 
13. A Comissão decidiu solicitar à Junta Consultiva do Setor Privado (JCSP) que 
discutisse este tópico em sua próxima reunião, e notou que a Secretaria manteria a Comissão 
a par das recomendações da JCSP. 
 
Item 7:  Estoques nos países importadores e exportadores 
 
14. A Comissão notou que os dados mais recentes postados no site da Federação Européia 
do Café (FEC) datavam de 30 de junho de 2008.  A Organização continuaria a monitorizar o 
site regularmente, em vista da anterior decisão de incorporar seus dados nas séries estatísticas 
da OIC. 
 
Item 8:  Café orgânico 
 
15. O Estatístico fez a apresentação do documento de trabalho WP-Statistics 128/08, que 
contém dados sobre as exportações de café orgânico.  A compilação desses dados baseia-se 
em informações extraídas dos Certificados de Origem e relatórios mensais do período de 
outubro de 2007 a junho de 2008.  A Comissão tomou nota do documento de trabalho acima  
 



- 4 - 
 
 
 
e do documento de trabalho WP-Statistics 123/08 Rev. 1, que contém dados sobre as 
exportações de café orgânico no ano civil de 2007, revisados à luz de informações 
procedentes do Brasil. 
 
16. A Comissão também notou que em seu relatório ao Conselho, o Presidente insistiria 
com os Membros exportadores no sentido de fornecerem à Organização informações precisas 
sobre este segmento do mercado em seus Certificados de Origem e Relatórios Mensais, em 
vista da escassez de outras fontes de dados confiáveis. 
 
Item 9:  Exportações aos países exportadores 
 
17. O Estatístico fez a apresentação do documento de trabalho WP-Statistics 129/08, que 
contém dados sobre as exportações de todas as formas de café, de todas as origens, para os 
países exportadores. 
 
18. A Comissão tomou nota deste documento e, em vista da importância cada vez maior 
deste tipo de dados, notou que se propunha que o fornecimento de relatórios mensais sobre as 
importações de café pelos Membros exportadores se tornasse compulsória na vigência do 
AIC de 2007 (ver documento de trabalho WP-Council 180/08 – Projeto de Regulamento de 
Estatística – Relatórios Estatísticos). 
 
Item 10:  Relatório ao Conselho Internacional do Café 
 
19. A Comissão notou que o Presidente apresentaria ao Conselho um relatório sumário 
sobre as discussões da reunião em curso. 
 
Item 11:  Outros assuntos 
 
Portos de exportação registrados e Agências Certificadoras da OIC  
 
20. A Comissão notou que, na próxima sessão do Conselho, seria distribuído  
um documento com dados relativos a todos os portos de exportação dos países Membros 
exportadores e os nomes das Agências Certificadoras designadas para tratar de assuntos 
referentes a Certificados de Origem. 
 
Implementação do AIC de 2007 
 
21. A Comissão notou que o Conselho examinaria o documento de trabalho WP-Council 
171/08 Rev. 1, que contém uma versão revisada do projeto de termos de referência para o 
Comitê de Estatística que haverá na vigência do AIC de 2007. 
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Comissão de Estatística  
 
22. A Comissão notou que o mandato de dois anos dos membros da Comissão de 
Estatística vencia em 30 de setembro de 2008.  Todos os membros da Comissão haviam 
aquiescido à prorrogação de sua participação até a entrada em vigor do AIC de 2007.  Os 
Membros exportadores precisariam designar um substituto para a Sra María del Pilar 
Fernández, da Colômbia, que se desligara da Federação Nacional dos Cafeicultores da 
Colômbia após a última reunião.  O Conselho apreciaria este assunto em sua 101a sessão, na 
semana em curso1. 
 
Custos de produção 
 
23. Lembrou-se aos Membros exportadores que, como solicitava o documento 
ED-2038/08, eles deveriam fornecer informações sobre seus custos de produção.   
 
Item 12:  Reuniões futuras 
 
24. A Comissão notou que a Secretaria confirmaria a data de sua próxima reunião. 
 

                                                 
1 A Sra Marcela Urueña Gómez, da Colômbia, foi designada pelos Membros exportadores – ver parágrafo 67 
do documento ICC-101-7. 


