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1. O Grupo Central, presidido pelo Sr. Juan Esteban Orduz, da Colômbia, reuniu-se em 
Adis Abeba, Etiópia, em 10 de março de 2016. 

Item 1: Adoção da ordem do dia 

2. O Grupo Central adotou o projeto de ordem do dia que figura no documento  
CG-27/15. 

Item 2: Relatório sobre a última reunião do Grupo Central 

3. O Grupo Central tomou nota do relatório sobre sua 8.a reunião, que figura no 
documento CG-26/15. 

Item 3: 6.o Fórum Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro 

4. Antes da discussão relativa ao 6.o Fórum Consultivo sobre Financiamento do Setor 
Cafeeiro, o Diretor-Executivo traçou um breve esboço geral dos cinco fóruns anteriores.  
O Presidente do Grupo Central, em seguida, apresentou suas ideias quanto ao tema, ao 
formato e aos participantes do 6.o Fórum.  

5. Usando a Colômbia como exemplo, o Presidente enumerou os desafios que o setor 
cafeeiro hoje enfrenta.  A consecução da sustentabilidade do setor cafeeiro ocupa lugar 
proeminente na lista dos desafios; por isto ele sugeriu que o Fórum se concentrasse no 
terceiro pilar da sustentabilidade, que frequentemente se negligencia: a sustentabilidade 
econômica.  A questão de como tornar a cafeicultura economicamente sustentável é 
importante não só em termos sociais, mas também em toda a cadeia de valor.  O Presidente 
enfatizou que, em consequência, a viabilidade econômica do café deveria ser percebida não 
só como um problema social, mas também como um desafio de negócios. 

6. Com isto em mente, e tendo consultado outros Membros, o Presidente sugeriu que, 
em termos amplos, o 6.o Fórum reunisse representantes dos cafeicultores para encontrarem 
terreno comum com representantes tanto do setor público como do setor privado.  
Ele sublinhou a necessidade de novas soluções para novos desafios e propôs que essas 
soluções poderiam ser encontradas recorrendo a métodos dinâmicos e criativos atualmente 
sendo desenvolvidos, como, por exemplo, as iniciativas para desbloquear fluxos de capital 
privado nos Estados Unidos.  

7. Depois de uma discussão interessante, decidiu-se que o Grupo deveria adotar as ideias 
do Presidente e se concentrar na questão da sustentabilidade financeira.  Também se decidiu 
que o Fórum incluiria apresentações de especialistas capazes de delinear tanto a situação 
econômica de todo o setor cafeeiro quanto as iniciativas e instrumentos surgidos mais 
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recentemente.  Além das apresentações, devotar-se-ia tempo a um workshop no qual, 
através de diálogos diretos, os Membros da OIC pudessem discutir com o setor privado 
medidas concretas para ir adiante. 

8. Um Membro sugeriu contatar a Organização Internacional do Cacau (ICCO), que 
estava iniciando um estudo para analisar a sustentabilidade econômica de diversos modelos 
de produção de cacau.  Outro delegado citou o trabalho que vinha sendo realizado pela 
Speciality Coffee Association of Europe (SCAE) sobre a utilização conjunta de instrumentos de 
cobertura financeira pelos produtores e torrefadores, envolvendo, como parte das medidas 
contratuais entre ambos, o exercício de gestão de risco pelos compradores em favor dos 
vendedores. 

9. Solicitava-se aos Membros que encaminhassem à Secretaria as ideias que tivessem a 
respeito de parceiros que pudessem ser contatados para patrocinar o evento. 

10. O 6.o Fórum Consultivo será realizado em Londres durante a 117.a sessão do Conselho, 
no período de 19 a 23 de setembro de 2016.  

Item 4: Outros assuntos 

11. A Sr.a Nancy Cheruiyot fez uma apresentação em nome da Diretora-Executiva da 
Aliança Financeira para o Comércio Sustentável, intitulada “Construindo negócios e meios de 
sustento através de financiamento do comércio sustentável”.  A apresentação está disponível 
no site da OIC. 

Item 5: Data da próxima reunião 

12. O Grupo Central notou que sua próxima reunião será realizada em Londres, Reino 
Unido, durante a 117.a sessão do Conselho, no período de 19 a 23 de setembro de 2016. 
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