
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.o Fórum Consultivo sobre 
Financiamento do Setor Cafeeiro 
 
Termos de referência e programa  
 

 
 
 
1. Com seus cumprimentos, o Diretor-Executivo tem o prazer de convidar Membros, 
associações da Junta Consultiva do Setor Privado (JCSP) e observadores a participar do 
6.o Fórum Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro, que terá lugar na sede da 
Organização Internacional do Café (OIC) em 22 Berners Street, Londres W1T 3DD, durante a 
semana da 117.a sessão do Conselho Internacional do Café no dia 21 de setembro de 2016, 
quarta-feira, das 09h00 às 18h00.  O evento será presidido pelo Sr. Juan Esteban Orduz, 
delegação da Colômbia e Diretor-Presidente da Colombian Coffee Federation, Inc., e o 
Sr. Ödön Pallá Sagüés, delegação da União Europeia, Conselheiro Comercial, Embaixada da 
Espanha em Londres.  
 
2. O Fórum promoverá uma troca de opiniões sobre “Desafios globais e 
corresponsabilidade no setor cafeeiro”.  Desafios como a volatilidade dos preços, o decréscimo 
dos rendimentos agrícolas e da rentabilidade, as mudanças climáticas, a segurança dos 
alimentos e as preocupações sociais e ambientais, entre outros, representam ameaças ao setor 
como um todo.  Os cafeicultores estão arcando sozinhos com os custos do enfrentamento 
desses desafios?  O que pode ser feito para distribuir o valor e a responsabilidade de forma 
equilibrada por toda a cadeia de valor do café? 
 
3. Interpretação para os quatro idiomas oficiais (espanhol, francês, inglês e português) 
estará disponível.  
 
4. Este documento contém os termos de referência e o programa do Fórum. 
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Inscrição 
 
5. Cada delegação terá direito a três lugares gratuitos.  Solicita-se que, na apresentação 
das credenciais, o chefe da delegação de cada país indique a quem os lugares gratuitos 
deverão ser atribuídos, para que a OIC possa fazer as inscrições dos delegados de que se 
trata para o 6.o Fórum Consultivo.  Para atribuir os lugares gratuitos, a Secretaria da OIC 
precisará receber as credenciais antes de 31 de agosto de 2016. 
 
6. Delegados adicionais e outros representantes dos não-membros deverão se 
inscrever pelo site https://www.eventbrite.com/e/6th-consultative-forum-on-coffeesectorfinance-

tickets-26920372559.  A taxa de inscrição é de £100. 
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6.o FÓRUM CONSULTIVO SOBRE FINANCIAMENTO DO SETOR CAFEEIRO 
21 DE SETEMBRO DE 2016 

 
TERMOS DE REFERÊNCIA 

 
Antecedentes 
 
1. O Acordo Internacional do Café de 2007 prevê um Fórum Consultivo sobre 
Financiamento do Setor Cafeeiro “para facilitar as consultas sobre tópicos relacionados com 
financiamento e gestão de risco no setor cafeeiro, enfatizando, em particular, as 
necessidades dos pequenos e médios produtores”.  
 
Data e local 
 
2. O 6.o Fórum Consultivo se realizará na sede da Organização Internacional do Café 
(OIC), em Londres, das 09h00 às 18h00, no dia 21 de setembro de 2016, quarta-feira, 
durante a semana da 117.a sessão do Conselho Internacional do Café.  
 
Objetivo 
 
3. O Fórum promoverá uma troca de opiniões sobre “Desafios globais e 
corresponsabilidade no setor cafeeiro”.  Desafios como a volatilidade dos preços, o 
decréscimo dos rendimentos agrícolas e da rentabilidade, as mudanças climáticas, a 
segurança dos alimentos e as preocupações sociais e ambientais, entre outros, representam 
ameaças ao setor como um todo.  Os cafeicultores estão arcando sozinhos com os custos do 
enfrentamento desses desafios?  O que pode ser feito para distribuir o valor e a 
responsabilidade de forma equilibrada por toda a cadeia de valor do café?  
 
Estrutura 
 
4. O Direto-Executivo e o Presidente do Fórum Consultivo sobre Financiamento do 
Setor Cafeeiro proferirão as palavras iniciais, e a Chefe de Operações apresentará os 
resultados do estudo "Avaliação da sustentabilidade econômica da cafeicultura", 
ecomendado para o evento.  Como programado, o 6.o Fórum consistirá em cinco painéis, 
cada um moderado pelo representante de um Membro da OIC.  Especialistas internacionais 
participarão de discussões vigorosas sobre tópicos selecionados, incentivando a participação 
da plateia.  Um evento para networking no final do dia, aberto a todos os participantes, será 
promovido pela OIC e a Federação dos Cafeicultores da Colômbia.  
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Participantes 
 
5. Participarão do evento Membros da OIC, observadores e representantes do setor 
privado.  O Fórum também será aberto a membros interessados da comunidade cafeeira, que 
poderão se inscrever através da Evenbrite (https://www.eventbrite.com/e/6th-consultative-
forum-on-coffeesectorfinance-tickets-26920372559). Além disso, as partes interessadas 
poderão se inscrever junto ao Oficial de Comunicações da OIC (partida@ico.org).  
 
Divulgação dos resultados do Fórum 
 
6. Os resultados do 6.o Fórum serão divulgados como segue: 
 
• Cópias das apresentações, relatórios, comunicados de imprensa, notícias e gravações 

em áudio dos oradores serão postadas na página inicial e na seção do Fórum do site 
da OIC.  Serão também distribuídas eletronicamente aos Membros, à JCSP e a países 
não-membros, com a solicitação de que divulguem os resultados do Fórum o mais 
amplamente possível a representantes do setor cafeeiro e formuladores de políticas 
em seus países.  Os Membros também serão incentivados a emitir comunicados de 
imprensa para divulgar os resultados do Fórum e gerar interesse em seus países. 

• Os jornalistas que cobrem o café serão informados dos resultados em uma reunião 
com a imprensa durante a semana da sessão do Conselho.  

• Um resumo dos trabalhos do Fórum será incluído na Retrospectiva Anual. 
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Aos 19 de setembro de 2016 
 

6.o FÓRUM CONSULTIVO SOBRE FINANCIAMENTO DO SETOR CAFEEIRO 
 

DESAFIOS GLOBAIS E CORRESPONSABILIDADE NO SETOR CAFEEIRO 
 

Quarta-feira, 21 de setembro de 2016 (09h00 às 18h00) 
Sala do Conselho, sede da OIC, 22 Berners Street, Londres  

 
08h30 – 09h00 Inscrição e café 

09h00 – 09h15 
 

Boas-vindas e palavras iniciais: 
Sr. Robério Oliveira Silva, Diretor-Executivo, Organização Internacional do Café (OIC) 
Sr. Juan Esteban Orduz, Presidente do Fórum Consultivo, Diretor-Presidente, 
Colombian Coffee Federation, Inc. 

09h15 – 09h25 Avaliação da sustentabilidade econômica da cafeicultura: Sra. Marcela Urueña, 
Chefe de Operações, OIC 

09h25 – 10h20 
 

Painel 1: Enfrentando desafios nos países produtores de café 
Desafios globais afetam todo o setor cafeeiro, mas cada país também tem suas 
próprias preocupações e prioridades específicas.  Quais são os problemas mais 
importantes com que o setor cafeeiro se depara em países específicos, e quais são 
as lições aprendidas que é possível transferir para outras regiões? 
 
Moderador: Sr. Piotr Krawczyk, Especialista, Departamento de Cooperação 
Internacional, Ministério do Desenvolvimento Econômico (Polônia) 
 
• Carlos Melles, Deputado Federal, Governo do Brasil Sr. Carlos Brando, 

Especialista em Café Independente 
• Sr. José Hugo Hernández, Diretor-Executivo, Conselho Salvadorenho do Café 
• Sr. Le Tien Hung, Diretor-Geral, Simexco Dalak Ltd  
• Sr. Fred Kawuma, Secretário-Geral, Organização Interafricana do Café (OIAC) 

10h20 – 11h15 Painel 2: Indicadores socioeconômicos 
As condições socioeconômicas que envolvem os cafeicultores são de suma 
importância para a garantia da sustentabilidade do setor cafeeiro, mas dispomos 
de surpreendentemente poucos dados sobre as tendências e a dinâmica das 
mesmas.  Que programas e iniciativas tratam deste aspecto no momento, e que 
áreas que precisam de mais atenção? 
 
Moderador: a ser confirmado 
 
• Dr. Manitra Rakotoarisoa, Economista, Divisão de Comércio e Mercados, 

Departamento de Desenvolvimento Econômico e Social, Organização das 
Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO) 

• Sr. René León, Presidente, Programa Cooperativo Regional para o 
Desenvolvimento Tecnológico e a Modernização da Agricultura (PROMECAFÉ) 
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• Sr. Sjoerd Panhuysen, Oficial de Conhecimentos, Hivos International  
• Sr. Pablo Ramírez, Consultor Internacional 

11h15 – 11h30 Café 

11h30 – 12h30 Painel 3: Corresponsabilidade pelas mudanças climáticas 
As mudanças climáticas são um desafio para toda a cadeia de valor do café, e 
precisamos abordá-las de forma abrangente e colaborativa.  Como podemos nos 
assegurar de que a responsabilidade pela adaptação a elas e por sua mitigação 
será compartilhada por todos os participantes? 
 
Moderador: Sr. Primus Kimaryo, Diretor-Geral, Junta do Café da Tanzânia 
(Tanzânia) 
 
• Sr.a Annette Pensel, Diretora-Executiva Interina, Plataforma Global do Café 
• Sr. Aitor Ezcurra, Chefe, Divisão Corporativa, Corporação Interamericana de 

Investimentos 
• Sr. Brian Lainoff, Principal Coordenador de Parcerias, The Crop Trust 
• Sr. Alejandro Keller, Presidente Interino, Associação Nacional do Café da 

Guatemala (Anacafé) 

12h30 – 14h00 Almoço 

14h00 ‒ 15h55 Painel 4: Preços internacionais 
Argumenta-se com frequência cada vez maior que o contrato ‘C’ de Nova Iorque 
não reflete a dinâmica fundamental da oferta e da demanda, que afeta a maioria 
dos cafeicultores, e que a volatilidade dos preços resulta em grande parte de 
especulação financeira.  De acordo com sua experiência, isto é verdade?  Há outros 
mecanismos de descoberta de preços que deveriam ser explorados? 
 
Moderador: Sr. Ronald Peters, Diretor-Executivo, Instituto do Café da Costa Rica 
(ICAFÉ) (Costa Rica) 
 
• Sr. Nicolás Tamari, Diretora-Presidente, Sucafina  
• Sr. Rodrigo Correa da Costa, Diretor de Commodities, SG Americas Securities, LLC 
• Sr. Edgar Cordero, Assessor Sênior de Estratégia Global, Colombian Coffee 

Federation, Inc.  
• Sr. Ric Rhinehart, Diretor-Presidente, Speciality Coffee Association of America 

(SCAA) 

14h55 ‒ 15h50 Painel 5: Mecanismos financeiros para os produtores de café 
Há muitas oportunidades para facilitar a provisão de financiamento aos pequenos 
cafeicultores, mas, apesar disso, o acesso a financiamento continua a ser 
problemático para numerosos cafeicultores.  O que é necessário para fazer com 
que essas soluções financeiras inovadoras se concretizem? 
 
Moderador: Sr.  Alfredo Moisés, Presidente, Café Monte Grande (México) 
 
• Sr. Benjamin Schmerler, Diretor Sênior, Root Capital 
• Sr. Cory Bush, Trader Sênior, Falcon Coffees 
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• Sr. Craig Courtney, Consultor Sênior Independente, Iniciativa para o 
Financiamento dos Pequenos Agricultores 

• Sr. Mauricio Ribeiro do Valle, Superintendente, Finanças e Desenvolvimento de 
Pessoas, Cooxupé 

15h50 ‒ 16h15 Sessão de perguntas e respostas 

16h15 – 16h30 Palavras finais 
• Sr. Juan Esteban Orduz, Presidente do Fórum Consultivo, Diretor-Presidente, 

Colombian Coffee Federation, Inc. 

16h30 – 17h30 Conferência de imprensa (Sala de reuniões — 1.o andar) 

17h00 – 18h00 Evento para networking  
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