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Sr. Presdiente, 
Sr. Diretor-Executivo, 
Ilustres Delegados, 
Senhoras e Senhores, 
 

Em nome do Governo do Japão, vamos iniciar com nossos sinceros agradecimentos 
a todos os senhores por nos dar a oportunidade de fazer uma declaração hoje, pela primeira 
vez desde o retorno do Japão como Membro da OIC.   Também somos gratos pela acolhida 
calorosa de alguns Membros.  Nossos agradecimentos também são dirigidos ao Governo 
italiano pela hospitalidade e cooperação demonstradas em relação a estas importantes 
reuniões da Organização.  Também gostaríamos de nos congratular com a Federação Russa 
por sua adesão à OIC. 
 
Sr. Diretor-Executivo, 
 

Não é exagero dizer que sua postura dedicada incentivou o Japão a voltar a esta 
Organização.  O senhor visitou o Japão mais ou menos nesta época do ano passado, a convite 
da All Japan Coffee Association (AJCA).  Na oportunidade, o senhor se entrevistou com o 
Ministro das Relações Exteriores do Japão, Sr. Fumio Kishida, e com outras importantes 
autoridades governamentais. E o senhor expressou sinceramente sua esperança de que o 
Japão voltasse à OIC.  Um ano se passou desde sua visita, e hoje temos a alegria de dizer que 
o Japão regressa à OIC na altura do memorável Dia Internacional do Café (1.o de outubro). 
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Como os senhores talvez saibam, o Japão é o quarto maior importador e consumidor 
mundial de café.  O Japão começou a importar café há mais de 100 anos.  Nos anos 80, 
o consumo de café ultrapassou o consumo de chá verde, que é a bebida tradicional do Japão. 
Graças aos persistentes esforços do setor privado japonês, as importações de café do Japão 
excederam 450.000 toneladas do equivalente em café verde em 2014.  Isso significa que cada 
japonês toma mais de uma xícara de café por dia.  Os senhores encontrão uma casa de café 
em cada esquina no Japão.  Todos esses fatos revelam que o café se tornou uma bebida 
habitual em nossa vida diária. 
 

Por outro lado, os preços do café têm flutuado desde 2010 devido à diminuição e à 
flutuação da produção em face de uma demanda crescente.  Entendemos que a principal 
missão da OIC consiste em trabalhar para elevar a produtividade, estabilizar os preços e 
melhorar a distribuição do café, ao mesmo tempo que fortalecendo as aptidões e os meios 
de sustento dos produtores.  Isso corresponde aos interesses do Japão. 
 

O Governo do Japão dá grande importância às parcerias com o setor privado no 
desenvolvimento e estabilização do mercado cafeeiro internacional.  Gostaríamos de 
continuar a fortalecer tanto uma série de atividades através da OIC, quanto nossa cooperação 
com os setores público e privado dos países pertinentes, e ao mesmo tempo ampliar ainda 
mais a parceria com a All Japan Coffee Association (AJCA), que representa o setor privado 
japonês.  
 

É nossa sincera esperança que a OIC continue a desempenhar um papel fundamental 
em várias áreas de cooperação na comunidade internacional, tais como produção e 
distribuição de café, além de prestar apoio aos produtores, levando a melhor qualidade e a 
estabilidade no fornecimento de café em todo o mundo.  Vamos concluir nossas observações 
afirmando a determinação do Japão de fazer progredir nossa cooperação com a OIC para 
alcançar esses objetivos.  
 

Obrigado por sua atenção. 
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