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Sr.a Delima Hasri Darmawan 
Endossado pelo Governo da Indonésia 
 

 
 
 
Antecedentes 
 
1. Na conformidade dos procedimentos que, em sua 118.a sessão (extraordinária), em 
23 de janeiro de 2017, o Conselho aprovou para pautar a nomeação de um Diretor-Executivo 
permanente (ver documentos ICC-118-2 e ICC-118-4), o Governo da Indonésia apresentou a 
proposta anexa, indicando a Sr.a Delima Hasri Darmawan para concorrer ao cargo de Diretor-
Executivo, acompanhada do curriculum vitae e de uma apresentação da candidata.  
 
2. Os procedimentos dispõem que o Conselho deverá examinar a lista dos candidatos 
escolhidos pelo Comitê de Pré-Seleção. 
 
Ação 
 

Solicita-se ao Conselho que aprecie este documento e, se apropriado, decida sobre a 
nomeação do Diretor-Executivo. 
 
 
 

ICC 119-5 
 
1.o março 2017 
Original:  inglês 
 
 
 

 

P 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-118-2p-terms-reference-new-ed.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-118-4p-decisions-special-session.pdf


EMBAIXADA DA REPÚBLICA DA INDONÉSIA 
EM LONDRES 

 
 
 
Ref. 0g3/v/02/LON/17 
 
 
 
A Embaixada da República da Indonésia apresenta seus cumprimentos à Organização 
Internacional do Café e tem a honra de lhe informar que o Governo da República da 
Indonésia endossa a Sr.a Delima Hasri Darmawan, Ph.D., como candidata da Indonésia ao 
cargo de Diretor-Executivo da Organização Internacional do Café. 
 
A Embaixada da República da Indonésia também tem a honra de, com a presente, 
submeter o curriculum vitae e a carta pessoal da Sr.a Delima Hasri Darmawan, Ph.D., para 
serem distribuídos ao Comitê de Pré-Seleção e aos países Membros da Organização 
Internacional do Café para consideração ulterior. 
 
A Sr.a Delima Hasri Darmawan possui um Ph.D. em Economia Agrícola da Universidade de 
Illinois, de Champaign-Urbana, EUA.  Ela adquiriu mais de 20 anos de experiência na 
formulação de políticas e no desenvolvimento de negócios em toda sua carreira no setor 
cafeeiro.  Serviu como Diretora Geral de Processamento Agrícola e Marketing no 
Ministério da Agricultura da Indonésia e como Comissária Presidente da PT. Perkebunan 
Nusantara XII, uma empresa estatal que produz o café Java de alta qualidade.  
Atualmente, ela é Assessora Sênior de Cooperação Internacional e Política Agrícola do 
Ministério da Agricultura da República da Indonésia.  Ela, igualmente, foi designada para 
a Presidência da Junta Consultiva da Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI).  
Em vista de sua experiência, o Governo da Indonésia tem plena convicção de que a 
Sr.a Delima Hasri Darmawan possui as qualificações necessárias para contribuir 
positivamente e administrar a OIC no enfrentamento de desafios futuros. 
 
A Embaixada da República da Indonésia aproveita esta oportunidade para reiterar à 
Organização Internacional do Café os protestos de sua mais elevada consideração. 
 

Londres, 23 de fevereiro de 2017 

Organização Internacional do Café 
22 Berners Street 
Londres W1T 3DD 

 

 
 
 



 

Ir. Hj. DELIMA HASRI DARMAWAN, M.S., Ph.D. 
Center For Agro Social Economy and Agriculture Policy 

Jl. Tentara Pelajar No. 3 B, Bogor – Indonesia, 
Tel:. +62 0251-8333964, http://pse.litbang.pertanian.go.id 

Email: delimahasridarmawan@yahoo.com 
 
 
I. DADOS PESSOAIS 

 
 

Nome:     Delima Hasri Darmawan, M.S., Ph.D. 
Local/Data do Nascimento: Tanjung Karang, 4 de dezembro de 1956 
Cargos:    Pesquisadora Sênior / Assessora do Ministro para Comércio 
     Internacional e Política Agrícola, Ministério da Agricultura 
Educação:  Ph.D. (Econ. Agr.) 1990, Universidade de Illinois, Champaign- 

 Urbana, EUA; M.S. (Econ. Agr.) 1983, Universidade Agrícola de 
 Bogor, Indonésia; Ir. (Agr. Socio. Econ.) 1980 Universidade Agrícola de  

   Bogor, Indonésia  
 
 
 
II. CARGOS (Empresas do Governo e Estatais) 
 
1. Governo 
  
 2007 – presente: Pesquisadora Sênior / Assessora do Ministro para Comércio Internacional 
    e Política Agrícola, Ministério da Agricultura 
 2005 – 2007:  Ministra Adjunta da Agricultura para Cooperação Institucional e 
    Cooperação Internacional 
 2003 – 2005:  Diretora Geral de Processamento Agrícola e Marketing, Ministério da 

    Agricultura 
 2001 – 2003:  Diretora Geral de Quarentena Agrícola, Ministério da Agricultura 

1991 – 2001:  Assistente Adjunta do Gabinete de Coordenação Agrícola do Ministro da 
    Economia, Finanças e Indústria 
 

2. Empresas Estatais 
 
2013 – 2016:  Comissária Presidente PTPN VI 
2008 – 2013:  Comissária Presidente PTPN XII (negócio central em café) 
2003 – 2008:  Comissária Presidente PTPN XI 
1998 – 2003:  Comissária PTPN XI 
1996 – 1998:  Comissária PT. Petrokimia Gresik 
1994 – 1996:  Comissária PT. Pupuk Sriwijaya 

 
 
 
 

http://pse.litbang.pertanian.go.id/


 

 
III. ORGANIZAÇÕES 

 
2017 – presente:  Presidente da Junta Consultiva da Specialty Coffee Association of 
     Indonesia (SCAI) 
2015 – 2017:   Vice-Presidente da Junta Consultiva da Specialty Coffee Association  
     of Indonesia (SCAI) 
2014 – presente:  Presidente da Associação Agrícola da Indonésia (GPPI) 
2012 – presente:  Vice-Presidente da Junta do Azeite de Dendê da Indonésia (IPOB) 
 

IV. EXPERIÊNCIA 
 
2016 (Dublin, Irlanda):  O mundo do café 2016 
2016 (Atlanta, EUA):  28.a Exposição Anual da Specialty Coffee Association of America 
     (SCAA) 
2015 (Paris, França):  Exposição dos Cafés Especiais da França 
2015 (Gotenburgo, Suécia): O mundo do café – Países Nórdicos 2015 
2014 (Washington, EUA): 26.a Exposição Anual da Specialty Coffee Association of America 
     (SCAA) 
2013 (Boston, EUA):  25.a Exposição Anual da SCAA 
2010 (Anheim, EUA):  Oradora, Specialty Coffee Association of America (SCAA) 
2005 (Londres, Inglaterra): Sessão do Conselho Internacional do Café (OIC) 
2005 (Genebra, Suíça):  Sessão do Conselho Internacional do Café (OIC) 
2005 (São Paulo, Brasil): Conferência Mundial do Café 

 
 
 
 



 
À Organização Internacional do Café 
22 Berners Street 
Londres, W1T, 3DD 
Inglaterra 
Tel.: +44 (0)2076120600 
Fax: +44 (0)2076120630 
 

Jacarta, fevereiro de 2017 
 
 

 
Ref.: Diretor-Executivo da Organização Internacional do Café  
 
 
Prezado(a) Senhor(a), 
 
Com a presente, gostaria de manifestar meu interesse pelo cargo de Diretor-Executivo da 
Organização Internacional do Café (OIC). 
 
Estou muito familiarizada com o trabalho da Organização Internacional do Café (OIC), pois, 
como Assessora Sênior para Cooperação Internacional e Política Agrícola do Ministro da 
Agricultura da Indonésia, tenho sido responsável, entre outras funções, pela coordenação 
com diversas organizações internacionais. 
 
Fiquei muito entusiasmada com a oportunidade de passar um período como Diretora-
Executiva da OIC, pois acredito que a experiência e os conhecimentos que adquiri no setor 
cafeeiro da Indonésia por mais de 20 anos poderiam ser compartilhados com a comunidade 
internacional. Como ex-Diretora Geral de Processamento Agrícola e Marketing do Ministério 
da Agricultura da República da Indonésia e como Comissária Presidente da PT. Perkebunan 
Nusantara XII, uma empresa estatal produtora de café Java de alta qualidade, ganhei 
experiência no desenvolvimento tanto da política cafeeira da Indonésia, quanto do café como 
negócio. 
 
Atualmente presido a Junta Consultiva da Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI), que 
foi criada em 2007, quando vários grupos de cafeicultores, exportadores, torrefadores e 
comércio varejista decidiram formar a SCAI com o objetivo de melhorar a qualidade dos cafés 
Arábica e Robusta cultivados na Indonésia. 
 
A participação na SCAI é aberta a indivíduos e organizações que trabalham com cafés 
especiais (Arábica e Robusta) na Indonésia, incluindo cafeicultores individuais, grupos de 
cafeicultores, compradores, torrefadores, exportadores, varejistas, especialistas, acadêmicos 
e praticantes que têm a mesma missão. 
 
O lema da associação é “Excelência na diversidade”, refletindo a diversidade dos sabores dos 
cafés da Indonésia e a variedade dos agricultores que os cultivam e do ambiente onde eles 
são cultivados, de Sabang a Merauke.  Em todos os ecossistemas e solos da Indonésia criam-
se cafés com bebidas singulares, de acordo com os lugares de seu cultivo.   
A Indonésia possui uma diversidade natural que leva à singularidade dos cafés de qualquer 
área.  Além de sabores singulares, a história que existe atrás de cada café é sempre atraente.  
Sendo o quarto maior país produtor, a Indonésia produz cerca de 700.000 toneladas de café 
e tem um peso considerável na produção cafeeira mundial. 
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Além disso, o papel da Indonésia na cadeia do café é mais que do quarto maior país 
produtor, porque a Indonésia não é apenas parte do cinturão produtivo do grão como 
também um país do Círculo de Fogo e, esse tipo de paisagem traz à produção da 
Indonésia lucros vantajosos. 
 
Como todos sabemos, a produção cafeeira mundial enfrenta os desafios das mudanças 
climáticas.  Ações contra elas são de nossa responsabilidade, pois todos vivemos na Terra.  
No século 21, com o mundo bem e rapidamente conectado, precisamos ver que os 
problemas de um lugar em certa medida se relacionam com e têm impacto sobre outros 
lugares.  Se tratarmos o “negócio” café como um negócio amigo da Terra, não só 
estaremos promovendo um produto bom e orgânico, mas também demonstrando que 
damos importância à sustentabilidade do café como parte do combate às mudanças 
climáticas. 
 
Temos que começar uma campanha ampla em favor do “Café para a Terra”.  Este tema 
criará consciência entre todos os interessados em café – e, esperamos, em esferas mais 
amplas – do valor essencial do café. 
 
Visão: 
Levar e trazer, divulgar e manter o entendimento de que a OIC é uma organização 
internacional que promove o "negócio" café como sustentável, orientado para o sustento, 
que traz justos benefícios a todas as partes interessadas. 
 
Missão: 
Estabelecer uma campanha séria e contínua de conscientização acerca da importância do 
ecossistema do café para a biodiversidade circundante e a sustentabilidade do meio 
ambiente. 
 
Promover a singularidade da paisagem do café como parte do Círculo de Fogo, que cria 
cafés de origem única com uma variedade de sabores. 
 
Atuar contra as mudanças climáticas, cultivando cafeeiros à sombra de outras espécies 
arbóreas para manter a biodiversidade (café sombreado). 
Criar uma compreensão global de que se precisa considerar o café não só como produto 
e bebida favorita, mas como um guardião da sustentabilidade da Terra. 
 
Estou segura de que isso enriqueceria o futuro da OIC, pois a maioria dos países 
produtores de café também são países em desenvolvimento, como a Indonésia.  Além 
disso, considero que o exercício do cargo de Diretor-Executivo da OIC oferece uma grande 
oportunidade de estar em contato com outros países produtores de café.  Por último, 
mas não menos importante, estou muito curiosa sobre diferentes abordagens da 
geografia dos países produtores e consumidores. 
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Optei por me candidatar ao cargo de Diretor-Executivo da OIC porque realmente gostaria 
de expandir a consciência do valor da economia do café para os países Membros.  
Reconheço, em especial, a vasta diferença das habilidades ligadas à produção e ao 
consumo de café.  A terceira razão principal para minha opção é minha crença de que a 
lado comercial do setor cafeeiro precisa manter sua contribuição à sustentabilidade e sua 
consciência das mudanças climáticas. 
 
Como solicitado, estou anexando meu curriculum vitae, onde se encontram detalhes de 
minha experiência e habilidades.  Posso disponibilizar referências por solicitação, ou os 
senhores poderão contatar independentemente as pessoas cujos nomes relaciono 
abaixo, que podem fornecê-las. Caso precisem de informações ou documentos adicionais, 
sintam-se à vontade para me contatar pelo telefone +62 8118002888 ou pelo e-mail 
delimahasridarmawan@yahoo.com  
 
 
 
Atenciosamente, 
 
Delima Hasri Darmawan, Ph.D., M.S., Ir. 

http://vahoo.com/
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