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Cafeicultores enfrentam lucros 
perigosamente baixos, especialistas alertam 
no 6.o Fórum Consultivo sobre Financiamento 
do Setor Cafeeiro 

 
 
 
LONDRES, 22 de setembro 2016 — Os 77 Governos Membros da Organização Internacional 
do Café (OIC) realizaram o 6.o Fórum Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro na 
sede da OIC, em Londres, na quarta-feira, 21 de setembro de 2016.  A Federação Nacional dos 
Cafeicultores da Colômbia copatrocinou o evento. 
 
Sob a presidência do Sr. Juan Esteban Orduz, Diretor-Presidente da Colombian Coffee 
Federation, Inc., o 6.o Fórum reuniu especialistas do setor público e do setor privado para 
discutir desafios antepostos ao setor cafeeiro, dando especial atenção à rentabilidade da 
cafeicultura.  
 
Pontos importantes foram realçados na sessão, tais como a compreensão de que os desafios 
enfrentados pelo setor cafeeiro variam conforme a região e o país, e de que o setor precisa 
agir agora para se haver com os efeitos das mudanças climáticas e com as condições sociais 
dos cafeicultores, que não têm melhorado com suficiente rapidez.  Discorrendo sobre os 
temas dos preços internacionais e da volatilidade do mercado, os participantes dos painéis 
discutiram a necessidade de um mecanismo alternativo para determinar os preços do café e 
a necessidade de maior disponibilidade de instrumentos financeiros inovadores, acessíveis a 
cafeicultores de todos os tamanhos.  Uma lista completa dos oradores e moderadores dos 
painéis pode ser acessada clicando aqui.  Os vídeos das apresentações estarão disponíveis no 
site da OIC em breve. 
 
A OIC apresentou uma nova nota conceital intitulada "Avaliação da rentabilidade econômica 
da cafeicultura", um estudo analisando os custos de produção e a rentabilidade em nível da 
propriedade agrícola em quatro países: Brasil, Colômbia, Costa Rica e El Salvador.  
Os economistas da OIC constataram que a volatilidade dos preços e o aumento dos custos de 
produção em nível da propriedade forçaram os cafeicultores a operar com prejuízos em 
alguns anos cafeeiros entre 2006/07 e 2015/16.  
 
Apresentando os resultados do novo estudo, o Sr. Robério Oliveira Silva, Diretor-Executivo da 
OIC, disse que mais dados e pesquisa são necessários para entender melhor a viabilidade 
econômica da cafeicultura e ajudar a preservar os meios de subsistência de milhões de 
cafeicultores do mundo todo.  O estudo completo pode ser acessado clicando aqui e os slides, 
aqui. 
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http://www.ico.org/forum6-e.asp?section=Meetings_and_Events
http://www.ico.org/consultative-forum/6th-forum/6th-consultative-forum-on-coffee-sector-finance-programme.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/icc-117-6e-economic-sustainability.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Presentations/coffee-market-outlook-march-2016.pdf
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Acerca do Fórum Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro 
O Acordo Internacional do Café de 2007 prevê um Fórum Consultivo sobre Financiamento do Setor Privado "para 
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". 
 
Acerca da Organização Internacional do Café 
Fundada em 1963, a Organização Internacional do Café (OIC) é o principal organismo internacional a serviço do 
café, congregando governos de países exportadores e importadores para, através de cooperação internacional, 
enfrentar os desafios com que o setor cafeeiro mundial se defronta.  Seus Governos Membros incluem 42 países 
produtores de café e 35 países consumidores.  Saiba mais visitando o site www.ico.org. 
 
 
Contato:   Vicente Partida III, Oficial de Comunicações 
    E-mail:  partida@ico.org 
    Tel.:+44 (0)20 7612 0625 

http://www.ico.org/pt/ica2007p.asp?section=Sobre_n%F3s
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.ico.org&t=MTJmMmJlY2UwN2IwMTBmZTY3YTQxYWVkODI0MjQxMDJiNjY2M2U1ZCx6Y0xDRlZyYw%3D%3D
mailto:partida@ico.org

	22 setembro 2016
	P

