
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Relatório do Comitê de Estatística sobre a 
reunião realizada em 9 de março de 2016 
 

 
 
 
 
 
 
Item 1:  Adoção da ordem do dia ......................................................................................  2 
Item 2:  Eleição do Presidente e Vice-Presidente para 2015/16 ......................................  2 
Item 3:  Relatório sobre a reunião de 29 de setembro de 2015 .......................................  2 
Item 4:  Cumprimento do Regulamento de Estatística .....................................................  2 
Item 5:  Mesa-Redonda de Estatística ...............................................................................  3 
Item 6:  Fatores de conversão aplicáveis ao café torrado, 
  descafeinado, líquido e solúvel ............................................................................  3 
Item 7:  Implementação do Programa de Melhoria da Qualidade do Café (PMQC) ........  4 
Item 8:  Outros assuntos ...................................................................................................  4 
Item 9:  Data da próxima reunião .....................................................................................  4 

SC 65/16 
 
29 março 2016 
Original: inglês 
 

 

P 



- 2 - 
 
 
 
1. O Comitê de Estatística realizou sua 10.a reunião em 9 de março de 2016 em Adis 
Abeba, Etiópia. 

 
Item 1:   Adoção da ordem do dia 
 
2. O Comitê adotou o projeto de ordem do dia que figura no documento SC-61/15 Rev. 1. 
 
Item 2:   Eleição do Presidente e Vice-Presidente para 2015/16 
 
3. O Comitê designou o Sr. Piotr Krawczyk, da UE-Polônia, seu Presidente. 
 
Item 3:   Relatório sobre a reunião de 29 de setembro de 2015 
 
4. O Comitê aprovou o relatório que figura no documento SC-60/15 sobre sua 9.a reunião, 
realizada em setembro de 2015. 
 
Item 4:   Cumprimento do Regulamento de Estatística 
 
5. A Chefe de Operações apresentou o documento SC-62/15, que contém informações 
sobre a situação do cumprimento do Regulamento de Estatística.  Na reunião anterior do 
Comitê, em setembro de 2015, a Secretaria apresentara um quadro adicional (Anexo 10A), 
incorporando dados recebidos dos Membros fora das datas estipuladas no Regulamento de 
Estatística.  O quadro indicava que, com a incorporação desses dados, a porcentagem geral 
das estatísticas de exportação recebidas aumentava significativamente, subindo mais de 10% 
em relação à média total dos dados de exportação dos quatro anos civis anteriores.  Desde a 
emissão do documento SC-62/15, dados haviam sido recebidos fora das datas estipuladas no 
Regulamento, e a situação mais recente, verificada na terça-feira, 3 de março de 2016, foi 
exposta ao Comitê. 
 
6. Dos atuais 42 Membros exportadores do Acordo Internacional do Café, apenas 
4 (representando 41,3% do total da exportações) de forma geral cumpriram integralmente 
suas obrigações estatísticas, enquanto 9 (15,6%) haviam-nas cumprido bem e 5 (1,5%) 
haviam-nas cumprido parcialmente.  Dezessete Membros exportadores (28,1%) não as 
haviam cumprido em absoluto, e 7 outros haviam-nas cumprido mal. 
 
7. O Anexo 10A incluía dados recebidos fora das datas estipuladas no Regulamento, 
mostrando que 8 Membros exportadores haviam cumprido suas obrigações integralmente 
e outros 15 haviam-nas cumprido bem.  Cinco países haviam-nas cumprido parcialmente e  
 

http://www.ico.org/documents/cy2015-16/sc-61-r1p-agenda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/sc-60p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/sc-62p-compliance.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/sc-62p-compliance.pdf
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14 não as haviam cumprido ou haviam-nas cumprido mal.  Com a incorporação dos dados 
recebidos fora das datas estipuladas, 91% dos Membros podiam ser categorizados como 
tendo cumprido quase integralmente ou como tendo cumprido bem suas obrigações. 
 
8. A Secretaria relatava com satisfação que, desde a última reunião do Comitê de 
Estatística, dados utilizáveis haviam sido recebidos da Côte d’Ivoire, de Gana, da Indonésia, 
de Uganda e do Vietnã, embora nenhum desses países ainda pudesse ser classificado como 
em cumprimento integral de suas obrigações estatísticas. 
 
9. Com respeito ao cumprimento das respectivas obrigações estatísticas pelos 
Membros importadores, o Anexo 11 indicava cumprimento integral por 34 deles, que 
representavam 99,6% das importações anuais médias de todos os Membros importadores 
nos quatro anos cafeeiros de 2011/12 a 2014/15.  A Tunísia fornecera dados anuais sobre 
seu comércio de café até o ano civil de 2014 e no período de janeiro a novembro de 2015. 
 
10. Os Membros que tivessem dificuldades para implementar o Regulamento de 
Estatística em seus países eram convidados a contatar o Diretor-Executivo, com vistas a uma 
solução que lhes possibilitasse preparar relatórios e estatísticas em tempo hábil.  A Secretaria 
também estava disposta a implementar workshops para ajudar os Membros a preparar seus 
relatórios mensais e trimestrais. 
 
Item 5:   Mesa-Redonda de Estatística 
 
11. A Chefe de Operações disse que, antes de reconvocar a Mesa-Redonda de Estatística, 
a Secretaria tencionava efetuar mais consultas com os Membros, para definir os melhores 
procedimentos para aprimorar as estatísticas da OIC.  O Comitê enfatizou que os serviços de 
estatística eram os mais importantes que a OIC oferecia ao mercado, e que esta iniciativa 
deveria receber apoio total. 
 
Item 6:   Fatores de conversão aplicáveis ao café torrado,  

descafeinado, líquido e solúvel 
 
12. Na reunião do Comitê de Estatística de março de 2015, os Membros haviam 
solicitado que a Secretaria consultasse os fabricantes de café solúvel acerca dos fatores de 
conversão.  A Secretaria enviara uma carta aos Membros da Junta Consultiva do Setor 
Privado (JCSP) nesse sentido.  Respostas haviam chegado da Federação Europeia do Café 
(FEC) e da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (ABICS).  A FEC solicitara que o 
fator de conversão de 2,6 aplicável ao café solúvel fosse mantido, e a ABICS manifestara 
preferência por um fator de 2,5.  Em 17 de fevereiro de 2016, a Secretaria escreveu aos  
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Membros do Comitê de Estatística e, novamente, à JCSP, solicitando recomendações.  Uma 
resposta fora recebida da All Japan Coffee Association (AJCA), também recomendando a 
manutenção do atual fator de conversão de 2,6. 
 
13. Em resposta a uma pergunta formulada durante a reunião em curso, a Chefe de 
Operações discorreu sobre as razões que embasavam o emprego de fatores de conversão, 
possibilitando uma comparação de todas as formas de café na mesma unidade.  O Comitê, em 
seguida, decidiu recomendar ao Conselho que os atuais fatores de conversão fossem mantidos 
por mais três anos. 
 
Item 7:   Implementação do Programa de Melhoria da 
   Qualidade do Café (PMQC) 
 
14. A Chefe de Operações apresentou os documentos SC-63/16 e SC-64/16, que contêm 
relatórios, respectivamente, sobre as análises de classificação dos cafés Arábica e Robusta e 
sobre a implementação do PMQC.  No caso dos Arábicas, 77,9% das análises de classificação 
resultaram em ‘aprovação’ (‘pass’) em 2015, em comparação com 77,4% em 2014.  No caso 
dos Robustas, em 2015 os padrões do PMQC não haviam sido alcançados por 4,9% do café 
analisado, uma porcentagem inferior à de 2014, de 8,8%. 
 
15. No tocante à implementação do PMQC, 32 países exportadores haviam incluído 
informações completas ou parciais sobre a qualidade de seu café nos Certificados de Origem 
desde que a Resolução 420 entrara em vigor.  Do atual quadro ampliado de Membros do  
AIC de 2007, 29 dos 42 Membros exportadores haviam implementado total ou parcialmente 
a Resolução, e desde junho de 2004 23 desses 42 Membros de forma geral haviam fornecido 
informações sobre a qualidade de seu café. 
 
16. O café verde exportado durante o ano civil de 2015 pelos 18 países exportadores que 
forneciam informações sobre qualidade, segundo se estimava no momento, havia alcançado 
um volume total de 61,7 milhões de sacas (59,6% do volume total das exportações).  
A incorporação dos dados fornecidos nos Certificados que haviam chegado com atraso 
resultava em um aumento significativo em relação à porcentagem de 49,1% indicada no 
documento SC-64/16.  A cifra revisada referente ao ano civil de 2015, porém, ainda indicava 
uma queda de mais 5,5% na participação no PMQC em relação a 2014, pois Membros 
exportadores que antes haviam fornecido voluntariamente informações sobre qualidade 
deixaram de fazê-lo em 2015.  
 
 
 

http://www.ico.org/documents/cy2015-16/sc-63p-gradings.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/sc-64p-cqp.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/sc-64p-cqp.pdf


- 5 - 
 
 
 
Item 8:   Outros assuntos 
 
17. O Presidente notou que a Secretaria conseguira dobrar a receita obtida pela venda 
de serviços de informação e dados estatísticos, e este esforço foi elogiado. 
 
Item 9:   Data da próxima reunião 
 
18. O Comitê de Estatística notou que sua próxima reunião seria realizada em Londres, 
Reino Unido, durante a 117.a sessão do Conselho, em Londres, no período de 19 a 23 de 
setembro de 2016. 
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