
 
 
 
 
 
 
 

 
Conselho Internacional do Café 
119.a sessão 
13 ─ 17 março 2017 
Londres, Reino Unido 

 
Indicação para o cargo 
de Diretor-Executivo 
 
Sr. Eduardo Montauban Urriaga 
Endossado pelo Governo do Peru 
 

 
 
 
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 do Peru apresentou a 
proposta anexa, indicando o Sr. Eduardo Montauban Urriaga para concorrer ao cargo de 
Diretor-Executivo, acompanhada do curriculum vitae e de uma apresentação do candidato.  
 
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 119-6 
 
1.o março 2017 
Original:  inglês/espanhol 
 
 
 

 

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 DO PERU 

      Nota No. 5-17-H/004 

 

A Embaixada do Peru – Representação Permanente na Organização Internacional do 
Café – apresenta seus cumprimentos à Organização Internacional do Café – Secretaria – e tem 
a honra de informar a decisão tomada pelo Governo do Peru de apresentar a candidatura do 
Sr. Eduardo Montauban Urriaga ao cargo de Diretor-Executivo da Organização Internacional do 
Café. 

O Sr. Montauban atualmente é Gerente Geral da Câmara Peruana do Café e Cacau e 
Presidente do Comitê de Normas Técnicas do Peru para o Café e o Cacau no Instituto Nacional 
de Qualidade, atuando em duas entidades que têm contribuído em grande medida para o 
sucesso do café peruano nos mercados internacionais. 

Além disso, o Sr. Montauban possui mais de quarenta anos de experiência no setor 
cafeeiro, tanto na esfera pública como na esfera privada.  Tem formação acadêmica em 
Administração, Contabilidade de Empresas e Comércio Exterior e está plenamente qualificado 
para o cargo em apreço.  Com esta, seguem um resumo pormenorizado e uma carta pessoal de 
apresentação. 

A Embaixada do Peru – Representação Permanente na Organização Internacional do 
Café –aproveita a oportunidade para reiterar à Organização Internacional do Café – Secretaria 
– os protestos de sua mais elevada consideração. 

 

Londres, 23 de fevereiro de 2017 

 

 

 

À Organização Internacional do Café 
 – Secretaria – 
 Londres 



Eduardo Montauban Urriaga,  B.A.A. 
Nacionalidade: peruano 
Parque Dammert, 147, app: 201 
San Isidro – Lima 27, Peru                                                                                                                                                
Telefone: +51 01 222 0929   Celular: +51 999 969 636                                               
E-mail: eduardomontauban@gmail.com        

 
Idiomas falados e escritos: espanhol, inglês e francês. 
Conhecimentos de informática: Microsoft Office Suite, Internet, Outlook, Skype. 

Educação 
e formação 

Certificado de Controle de Qualidade do Café                                            1998                                         
CPC (Câmara Peruana do Café e Cacau), Peru  

Certificado em Contabilidade de Empresas                                                  1978                                                 
Universidade ESAN (Escola Superior de Administração de Negócios), Peru  

Certificado em Comércio Exterior                                                                   1977  
Universidade ESAN (Escola Superior de Administração de Négócios), Peru 

Bacharelado em Administração de Empresas                                              1975     
Universidade de Lima, Peru 

 
Experiência 
profissional 

CPC (Câmara Peruana do Café e Cacau), Peru       
Gerente Geral                                                                        1991 ao presente                                                                           
 Elaborar, coordenar e dar seguimento ao plano de ação, para que os 

objetivos dos projetos estejam bem integrados e sejam 
compreendidos por todos 

 Manter uma estreita relação com o Conselho Diretivo, os atores 
relacionados (ministérios, associações, cooperações, etc.), a fim de 
levar a cabo adequadamente o gerenciamento e a realização dos 
projetos 

 Conceber, administrar e coordenar os projetos, levando em conta o 
plano estratégico da instituição aprovado anteriormente pelo 
Conselho Diretivo.  Exemplos de projetos: Café orgânico (GTZ-
Alemanha); Melhoria da qualidade do café peruano (Kraft, Jacobs 
Suchard; Café e clima (SECO-Suíça) 

 Representar a instituição em diferentes ocasiões nacionais e 
internacionais (seminários, conferências, etc.) 

 Administrar o orçamento destinado a cada atividade  

INACAL (Instituto Nacional de Qualidade), Peru               
Presidente do Comitê de Normas Técnicas Peruanas do Café e Cacau                                             
                1998 ao presente                                                                    
 Supervisar e participar das reuniões onde as decisões estratégicas 

sobre o café e o cacau são tomadas 
 Elaborar materiais técnicos sobre a qualidade do café e do cacau 

para a comunidade 
 Elaborar e difundir as Normas Técnicas Peruanas 
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Conselho Nacional do Café                                                              
Membro ativo na representação da CPC                          2002 ao presente 
 Contribuir para a atualização de todo plano ou atividade que afete a 

cadeia de valor do café 
 Participar das reuniões programadas e propor ao Governo políticas 

relacionadas com as tendências do mercado de café  

JNC (Junta Nacional do Café)                         
Diretor da JNC                                                                                 1982 a 1987 
Diretor Gerente da JNC                                                                 1987 a 1991                                                                                                       
 Aplicar as políticas internas 
 Apoiar as cooperativas e associações de produtores e representá-las 

em diferentes instituições  
 Assegurar o desenvolvimento e a implementação de programas em 

benefício dos atores do mercado de café, do produtor sobretudo 
 Assegurar a gestão do pessoal e outros recursos (financeiros, 

materiais, etc.) 
 Representar a instituição em vários eventos e feiras  
 Distribuir as quotas de exportação de café atribuídas pela OIC 
 Administrar o Fundo Cafeeiro Nacional, com recursos de 27 milhões 

de dólares  

ENCI (Empresa Nacional de Comercialização de Insumos)  
Assistente do gerenciamento do café                                        1978 a 1982      
Gerente de produtos de exportação (café, algodão e  
fibras de alpaca)                                                                             1982 a 1991 
 Participar do Conselho Consultivo no processo de licitação de 

diversos produtos alimentícios 
 Monitorizar a evolução da oferta e da demanda e as necessidades de 

mercado, para satisfazer adequadamente as necessidades e alcançar 
os objetivos pré-fixados  

EPCHAP (Empresa Pública de Comercialização de Farinha e Óleo de Peixe)                                                                  
Analista de mercado do café                                                        1976 a 1978 
 Analisar e apresentar as tendências correntes do consumo nacional e 

internacional de café 
 Preparar as estatísticas mostrando o comportamento do mercado de 

café (importações, exportações, estoques, perdas, etc.) 
 Facilitar e participar de eventos relacionados com o café 
 Preparar e administrar os certificados de origem da OIC  
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Referências Referências poderão ser apresentadas, por solicitação. 
 

Outras experiências 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Participação nas seguintes reuniões, seminários, e conferências 
(nacionais e internacionais): 
 
Organizador dos Cursos Nacionais de Avaliação da Qualidade do Café, 
Lima, Peru                                                                                        2004 a 2017 

Gestor e organizador da Expocafé, Lima, Peru                                2005 a 2016 
 
Organizador das Convenções Nacionais do Café     
CPC (Câmara Peruana do Café e Cacau), Peru                          1995 a 2016 
 
Expositor na Conferência Internacional "O Setor Cafeeiro Vietnamita 
(Oportunidades e Desafios)", Hanói, Vietnã                                           2003 

91.a Convenção Anual da Associação Nacional do Café               
Flórida, EUA                                                                                                            2002 

Reconhecimento na NY Board of Trade (pela eliminação do desconto ao 
café peruano), NYBOT, Nova Iorque, EUA                                                      2001 

Reunião anual da SINTERCAFÉ(Semana Internacional do Café)    Costa Rica 
(Em 2001 o Peru foi o país produtor convidado)    1989, 1990, 1995, 1999, 
2000, 2001 
 
Expositor na 2.a Exposição e Simpósio Internacional do Café e do Chá 
Viena, Áustria                                                                                               1997 

Seminário: Técnicas do Mercado Mundial de Café                  
Merril Lynch, Lima, Peru                                                                                      1996 
 
Seminário: Mercado de Futuros e Opções para Proteção dos 
Exportadores de Café  
Lehman Brothers, Lima, Peru                                                                    1994 
 
Arbitragem dos Produtos de Exportação Tradicional: O Café  
Green Coffee Association (EUA), Lima, Peru                                          1994 

Seminário: Bolsa de Nova Iorque, EUA (Manejo de opções e futuros do 
café e outros produtos alimentícios)                                                               1993 

Reunião da OIC (Organização Internacional do Café)                                 
San José, Costa Rica                                                                                              1989 

Reunião da OIC (Organização Internacional do Café)                              
Santo Domingo, República Dominicana                                                          1984  



Lima, 15 de fevereiro de 2017 
Eduardo Montauban Urriaga 
Parque Dammert, 147, app: 201 
San Isidro – Lima 27, Peru 
 
Atenção:  Chefe de Finanças e Administração 
Organização Internacional do Café (OIC) 
22 Berners Street 
Londres W1T 3DD 
 
ASSUNTO:  Candidatura ao cargo de Diretor-Executivo da Organização Internacional do Café 
 
Prezado (a) Senhor(a), 
 
 Através de minha extensa experiência no setor cafeeiro, pude conhecer os diferentes 
aspectos que têm impacto no mercado de café.   Pude além disso constatar a importância desse 
produto na economia, nos países produtores em especial.  O café, reconhecido como segundo 
produto mais importante da economia global, deve receber atenção especial nos próximos anos 
nos projetos a desenvolver, que devem ser sustentáveis. 
 
 Minha formação e experiência me permitem ver como funcionam a oferta e a demanda 
dos produtos agroalimentares.  Minha experiência de mais de 40 anos no setor público e no setor 
privado me proporcionou uma ampla gama de oportunidades e desafios (políticos, econômicos, 
climáticos, etc.). 
 
 Tendo participado, em 2002, na criação do Conselho Nacional do Café, que dirige a 
Política Cafeeira Nacional, consegui mudanças e influenciei estratégias para otimizar e adaptar 
melhor a cadeia de valor desse produto tão importante para nosso país. 
 
 Em temos de personalidade, sou reconhecido como uma pessoa dinâmica, que ama os 
desafios e pode se adaptar a diferentes situações.  Acima de tudo, sou um apaixonado pelo café. 
Sou também uma pessoa que aprecia a vida diplomática, e isso se deve, entre outras razões, a ter 
viajado a vários países em diferentes oportunidades, para participar de encontros e reuniões que 
tinham o café como tema central. 
 
 Ingressar na OIC como Diretor-Executivo me atrai particularmente, por abordar o tema a 
que dediquei a maior parte de minha vida e também porque complementaria minha carreira 
profissional e minha realização pessoal, tornando possível a integração de diferentes realidades e 
desafios dos diversos países produtores.  Com tantos anos de experiência, acredito possuir os 
requisitos necessários para levar a cabo adequadamente esse mandato. 
 
 Coloco-me a sua disposição para prestar quaisquer outras informações que julgue 
necessárias.  Queira aceitar minhas respeitosas saudações. 
 
 
Eduardo Montauban Urriaga 
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