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1. O Comitê de Estatística, presidido pela Sr.a Marcela Urueña, da Colômbia, reuniu-se 
em Milão, Itália, em 29 de setembro de 2015. 
 
Item 1:   Adoção da ordem do dia 
 
2. O Comitê adotou o projeto de ordem do dia que figura no documento SC-55/15 Rev. 1.  
 
Item 2:   Relatório sobre a reunião de 4 de março de 2015 
 
3. O Comitê aprovou o relatório de sua 8.a reunião, realizada em março de 2015 
(documento SC-54/15). 
 
Item 3:   Cumprimento do Regulamento de Estatística 
 
4. O Assistente Sênior de Estatística apresentou o documento SC-56/15, que contém 
informações sobre a situação do cumprimento do Regulamento de Estatística.  Um quadro 
adicional incluído no documento (Anexo 10A) contém dados recebidos fora dos prazos que 
o Regulamento de Estatística estabelece.  A análise alternativa desses dados mostra que, 
dos atuais 40 Membros exportadores da OIC, 10 haviam cumprido suas obrigações 
estatísticas integralmente, 10 haviam-nas cumprido bem e outros 3 haviam-nas cumprido 
de forma parcial.  Treze Membros exportadores não haviam cumprido suas obrigações 
estatísticas em absoluto, e outros 4 haviam-nas cumprido mal.  
 
5. Desde a última reunião do Comitê de Estatística, a Secretaria escrevera aos Membros 
exportadores que vinham descumprindo ou cumprindo mal essas obrigações.  Em resultado, 
podia-se agora relatar com satisfação que dados estatísticos utilizáveis haviam sido 
recebidos dos Camarões, Côte d’Ivoire, Gabão, Gana, Indonésia, Paraguai e República 
Centro-Africana, e que agora se podia classificar o cumprimento por um desses países como 
sendo integral. 
 
6. Quanto aos Membros importadores, o Anexo 11 mostra que 33 deles, responsáveis 
por 95,9% da média das importações anuais de todos os Membros importadores, haviam 
cumprido integralmente suas obrigações estatísticas nos quatro ano civis de 2011 a 2014.  
Ainda se aguardava a observância das disposições do Regulamento de Estatística da 
Organização pela Tunísia, que, porém, já fornecera dados anuais relativos a seu comércio de 
café até o ano civil de 2014.  
 
7. Falando dos esforços da Indonésia para melhorar o cumprimento de suas obrigações 
estatísticas, o delegado do país explicou que, a despeito de alguns aspectos que ainda 
precisavam de atenção, particularmente no tocante a discrepâncias entre dados oficiais e 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/sc-55-r1p-agenda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/sc-54p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/sc-56p-compliance.pdf
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informações lançadas nos Certificados de Origem, seu Governo estava ciente da importância 
do fornecimento de dados precisos e continuaria a se esforçar para melhorar seus sistemas 
estatísticos.  Esses esforços mereceram o reconhecimento e as congratulações do Comitê.  
 
Item 4:   Mesa-Redonda de Estatística 
 
8. O Chefe de Operações interino disse que pouco havia a relatar sobre este item, pois 
a Mesa-Redonda de Estatística não se reunira desde o último encontro do Comitê, em março 
de 2015.  No entanto, tencionava-se voltar a convocar uma reunião da Mesa-Redonda de 
Estatística para logo que o novo Chefe de Operações estivesse no exercício de seu cargo no 
próximo ano.  
 
9. Ao discutir-se este item, perguntou-se à Secretaria se houvera progresso no 
tratamento das discrepâncias de dados relativos à produção identificadas pela Mesa-Redonda 
na reunião anterior do Comitê de Estatística, em março.  A resposta da Secretaria foi que a 
situação continuava mais ou menos a mesma que anteriormente.  Os Membros enfatizaram 
que a exatidão dos dados estatísticos da OIC era importante e que, do contrário, uma das 
funções da OIC não estava sendo cumprida. 
 
10. Decidiu-se que este item também permaneceria na ordem do dia para a próxima 
reunião, para que sua evolução pudesse ser acompanhada e monitorizada. 

Item 5:   Fatores de conversão aplicáveis ao 
  café torrado, descafeinado, líquido e solúvel 

 
11. Na reunião do Comitê de Estatística de março de 2015, os Membros haviam pedido 
à Secretaria que contatasse fabricantes de solúvel para tratar da questão dos fatores de 
conversão.  Atendendo a esse pedido, a Secretaria enviara uma carta sobre o assunto aos 
Membros da JCSP, mas até o momento só recebera duas respostas.  Decidiu-se, portanto, 
que a Secretaria faria outras consultas antes de recomendar medidas ulteriores.  
 
Item 6:   Implementação do  

Programa de Melhoria da Qualidade do Café (PMQC)  
 
12. O Assistente Sênior de Estatística apresentou os documentos SC-57/15 e SC-58/15, 
em que se atualizam informações sobre as análises de classificação dos cafés Arábica e 
Robusta e sobre a implementação do PMQC, respectivamente.  No período de janeiro a 
junho de 2015, 12 Membros forneceram com regularidade informações sobre a 
implementação do PMQC, e 2 forneceram dados parciais.  O volume total de café verde 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/sc-57p-gradings.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/sc-58p-cqp.pdf
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exportado nos seis primeiros meses de 2015 pelos países exportadores que forneceram 
informações sobre qualidade foi de 31,4 milhões de sacas.  O volume de café verde 
exportado em plena conformidade com o disposto na Resolução 420 (“S”) representou 
61,5% do total exportado durante o período de janeiro de 2005 a junho de 2015. 
 
Item 7:   Outros assuntos 
 
13. O Chefe de Operações interino pediu aos Membros que, bem antes das reuniões da 
Etiópia, encaminhassem à Secretaria os itens que houvesse para inclusão na ordem do dia.  
 
14. A Presidente apresentou o documento SC-59/15, em que se define a base conceitual 
dos dados e variáveis usados nas estatísticas da Organização.  O Comitê tomou nota do 
documento. 
 
15. Recordou-se aos Membros que a composição do Comitê de Estatística de 2015/16 seria 
aprovada pelo Conselho durante sua 115.a sessão.  Em sua primeira reunião em março de 
2016, o Comitê designaria um Presidente e um Vice-Presidente.  
 
Item 8:   Data da próxima reunião 
 
16. O Comitê de Estatística notou que sua próxima reunião se realizaria durante a  
116.a sessão do Conselho, em Adis Abeba, Etiópia, no período de 9 a 11 de março de 2016.  
 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/sc-59p-data-concepts.pdf
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