
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Indicação para o cargo 
de Diretor-Executivo 
 
Sr. Rodolfo Trampe Taubert 
Endossado pelo Governo do México 
 

 
 
 
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 México apresentou a 
proposta anexa, indicando o Sr. Rodolfo Trampe Taubert 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 119-8 
 
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 MÉXICO 
REINO UNIDO 

 
 

GBR00456/17 
 
 

A Embaixada do México no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte apresenta seus 
cumprimentos à Secretaria da Organização Internacional do Café e tem a honra de se reportar à 
eleição ao cargo de Diretor-Executivo que será realizada durante a 119.a sessão do Conselho 
Internacional do Café, no período de 13 a 17 de março de 2017. 
 
A esse respeito, a Embaixada do México tem o prazer de informar que o Governo mexicano decidiu 
indicar o Sr. Rodolfo Trampe Taubert para exercer o cargo supramencionado de 2017 a 2022.  
O México apresenta essa candidatura como parte de seu empenho para com a Organização 
Internacional do Café, como Membro exportador ativo desde 1963, e devido à razão considerável 
de que um mexicano jamais exerceu um cargo de alta direção na OIC. 
 
A Embaixada do México deseja enfatizar que o Governo mexicano apresenta o Sr. Trampe como 
candidato endossado pelo México após realizar as consultas pertinentes, devido à carreira e 
experiência proeminentes do Sr. Trampe, que o qualificam para atender aos termos de referência 
para o cargo, e com o propósito de promover a articulação e estabilidade dos requisitos e desafios 
entre consumidores e produtores no mercado global e na OIC.  O curriculum vitae e o perfil do 
candidato encontram-se em anexo, em espanhol e inglês. 
 
A nomeação de melhor Diretor-Executivo possível, com uma trajetória comprovada e testada no 
setor cafeeiro, nunca foi mais importante para a Organização do que hoje.  É por essa razão que o 
Governo do México está seguro de que o Sr. Trampe tem todas as credenciais e qualificações para 
administrar e para contribuir, com sua vasta experiência como cafeicultor ele próprio e como 
funcionário público e delegado em fóruns internacionais e seu amplo background financeiro, para 
fortalecer e revitalizar a Organização, capacitando-a a enfrentar os atuais desafios da cafeicultura 
e do mercado global. 
 
A Embaixada do México aproveita esta oportunidade para reiterar à Organização Internacional do 
Café os protestos de sua mais elevada consideração. 
 

23 de fevereiro de 2017 
À Organização Internacional do Café 
22 Berners Street 
Londres, W1T 3DD 



RODOLFO TRAMPE TAUBERT 

Data de nascimento: 

Lugar de nascimento: 

Estado civil: 

Nacionalidade:  

Contato: 

20 de outubro de 1953  

Huixtla, Chiapas, México  

Casado, com três filhos  

Mexicana 

+ 52 1 (55) 1068 8516 

rodolfotrampe@aol.com  

  

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Julho de 2013 ao presente: CAFETALERA LA PAZ SA DE CV 
 Membro do Conselho de Administração 

Agosto 2006 a 2013:  ASSOCIAÇÃO MEXICANA DA CADEIA PRODUTIVA DO 
CAFÉ A.C. (AMECAFÉ) 
Coordenador Executivo 

• Assessor técnico principal do Governo do México em programas de investimentos públicos. 
• Implementação do Censo Nacional do Café. 
• Implementação de uma plataforma técnica de ferramentas para obtenção de rendimentos 

fiscais com as operações comerciais do setor cafeeiro mexicano. 

2006: SECRETARIA DA AGRICULTURA 
Assessor do Secretário da Agricultura 

• Coordenador dos mecanismos entre os diferentes setores das cadeias de valor. 
• Patrocinador da criação do Comitê Nacional do Sistema Produto do Café. 

2001 a 2005:  CONSELHO MEXICANO DO CAFÉ, A.C. 
Assessor do Presidente Executivo 

• Membro Fundador. 
• Concepção e implementação de políticas para o resgate financeiro (Crise dos preços do café, 2001). 

Setembro de 2001 a 2013: ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO CAFÉ (OIC) 
• Presidente do Conselho Internacional do Café no ano cafeeiro de 2009/10. 
• Membro permanente das delegações do México na Organização Internacional do Café (OIC) de 

2001 a 2013. 
• Representante titular do grupo “Outros Suaves” (21 países produtores de café) no Comitê de 

Qualidade da própria OIC. 
 

mailto:rodolfotrampe@aol.com


2001 a 2004: SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION OF AMERICA (SCAA) Membro do Comitê 
de Relações Internacionais 

1983 a 1993: CÂMARA NACIONAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO (CANACINTRA) 
Presidente e Conselheiro do Instituto Mexicano do Café (INMECAFÉ) 

• Presidente da Indústria do Café da CANACINTRA. 
• Representante da CANACINTRA no INMECAFÉ. 

1982 a 1983: BANCO SOFIMEX E SEGURADORA MEXICANA  
Diretor Executivo 

• Análise de créditos. 
• Financiamento de projetos. 

1977 a 1982: ARRENDADORA E MULTIBANCO COMERMEX  
Subdiretor da Arrendadora e Banco Corporativo 

• Financiamento de projetos. 

1975 a 1977: SECRETARIA DE COMÉRCIO E FOMENTO INDUSTRIAL  
Analista Econômico 

• Assessor do Secretário. 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

• Licenciatura em Economia pelo Instituto Tecnológico Autônomo do México (ITAM) 
• Diploma em Finanças pelo Instituto Tecnológico Autônomo do México (ITAM) 

IDIOMAS 

• Espanhol (idioma materno) 
• Inglês (bilíngue) 
• Alemão (bilíngue) 
 



RODOLFO TRAMPE TAUBERT  
 

 

Nasceu em 20 de outubro de 1953 em Chiapas, México.  
Cafeicultor desde suas origens, representa a quinta geração 
de produtores de café. 
 
Economista pelo Instituto Tecnológico Autônomo do 
México (ITAM), possui uma trajetória destacada como 
empresário e representante do setor cafeeiro, tanto em 
âmbito nacional como internacional. 
 
Rodolfo Trampe é membro, desde 2001, das Delegações do 

México na Organização Internacional do Café (OIC) e foi um fator decisivo para o apoio do 
México a iniciativas como a Resolução 420 sobre a qualidade do café, a negociação do Acordo 
Internacional do Café de 2007 e a respectiva adesão e ratificação pelo Governo do México. 
 
Sua visão analítica da problemática do café de uma perspectiva global, seu impulso ao diálogo 
franco entre os países Membros da OIC e seu permanente interesse em promover e privilegiar 
os consensos o conduziram, por unanimidade, à Presidência do Conselho Internacional do 
Café no período de 2009/10. 
 
Desenvolveu desde 1975 uma sólida formação na estruturação de políticas públicas como 
assessor do Secretário de Comércio e Fomento Industrial.  Posteriormente, no setor 
financeiro do México, desempenhou diversos cargos, principalmente nas áreas de análise de 
crédito e projetos de investimento. 
 
Em 1983 serviu como Presidente da Indústria do Café na Câmara Nacional da Indústria de 
Transformação (CANACINTRA), cargo que ocuparia por 10 anos, atuando também como 
representante da Câmara no Instituto Mexicano do Café (INMECAFÉ).  Durante esse período, 
a unidade do setor industrial foi fortalecida, num contexto de desregulamentação estatal de 
programas de atenção ao setor. 
 
Como representante da indústria, foi fundador membro do Conselho Mexicano do Café, A.C. 
e posteriormente, como assessor da Presidência Executiva, participou ativamente da 
concepção e implementação de programas e ações de apoio à cafeicultura no período da crise 
dos preços internacionais de 2001. 
 
Participou em 2005 da concepção e implementação de mecanismos de coordenação e 
interlocução dos diferentes elos da cadeia produtiva e impulsionou o funcionamento do 
Comitê Nacional Sistema Produto Café, organismo gestor da política nacional, principal órgão 
de políticas relacionadas ao café. 
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De 2005 2013 atuou como Coordenador Executivo da Associação Mexicana da Cadeia 
Produtiva do Café, A.C. (AMECAFÉ) como principal agente técnico do Governo do México para 
a execução de programas e investimentos públicos no setor.  Sob sua liderança, a AMECAFÉ, 
promoveu transparência e responsabilidade, implementando o Censo Nacional do Café, uma 
plataforma técnica de ferramentas que possibilita a documentação fiscal de todas as 
operações comerciais do café do México; e a constituição de um fideicomisso que resguarda 
as poupanças de mais de trezentos mil produtores.   
 
Foi orador e relator em foros nacionais e internacionais sobre temas do café e publicou artigos 
em diversas revistas especializadas.  No âmbito privado fundou diversas empresas participando, 
até o momento, de seus conselhos administrativos. 
 
Rodolfo Trampe domina os idiomas inglês e alemão, além do espanhol.  Ele é casado e tem 
três filhos. 
 



Rodolfo G. Trampe Taubert  
Arquitectura 38 Lomas Anahuac  

C.P. 52786  
México  

Tel.: +52 1 (55)10688516  
rodolfotrampe@aol.com  

23.02.2017 
 
 
Secretaria 
Organização Internacional do Café (OIC) 
22 Berners Street 
Londres WIT 3DD 
ed@ico.org 
 
Ilustres Membros do Conselho, 
 
Desejo manifestar meu profundo interesse em concorrer, como candidato, ao cargo de 
Diretor-Executivo da OIC, consoante os processos e condições determinados pelo Conselho 
Internacional do Café, especificados no documento ICC-118-2. 
 
Sou uma pessoa cuja formação pessoal e profissional está estreitamente ligada ao setor 
cafeeiro, e meus contatos frequentes com atores e organismos cafeeiros em diferentes 
países fortalecem minha convicção de que a convergência de propósitos entre os países 
Membros, bem como o diálogo e a busca de consenso, constituem a via mais adequada para 
direcionar os trabalhos substantivos da Organização ante os novos desafios enfrentados pelo 
setor cafeeiro mundial. 
 
Como cafeicultor de quinta geração, conheço os processos implícitos de uma produção 
sustentável, mas também as complexidades inerentes ao desenvolvimento competitivo do 
mercado.  Como representante, funcionário e responsável por instituições públicas 
especializadas em café, trabalhei com diversos atores na concepção, financiamento e 
execução de políticas públicas orientadas para o fortalecimento de todos os elos da cadeia 
produtiva.  Como Delegado de meu país e Presidente do Conselho da OIC, tive a honra de 
trabalhar e colaborar com representantes dos países Membros na realização de acordos 
favoráveis à consecução dos objetivos do Acordo Internacional do Café de 2007. 
 
Com uma sólida formação acadêmica em Economia e Finanças, minha experiência 
profissional sempre se concentrou em obter resultados e propiciar equilíbrios. 
 
Aspiro a fortalecer, motivar e dirigir uma equipe de trabalho capaz de desenvolver, com 
indicadores-chave de desempenho, as tarefas mais significativas que põem em relevo o 
trabalho da OIC em um ambiente de permanente inovação, absoluta transparência e 
respeito à igualdade de gêneros e diversidade de pensamento.Com a anuência e o apoio do 
Governo do México, solicito que se avalie meu perfil para o cargo em apreço e consinto em 
que meus dados pessoais e curriculum vitae sejam distribuídos ao Comitê de Pré-Seleção da 
Organização.  
 
Sinceramente, 
 
a) Rodolfo G. Trampe Taubert 

http://rodolfotrampeaaol.com/
mailto:ed@ico.org
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