
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Indicação para o cargo 
de Diretor-Executivo 
 
Sr. Remigi Winzap 
Endossado pelo Governo da Suíça 
 

 
 
 
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 Suíça apresentou a 
proposta anexa, indicando o Sr. Remigi Winzap 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 119-9 
 
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
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Berna, 20 de fevereiro de 2017 
 
 
Aos Membros da Organização Internacional do Café 
 
Endosso pela Suíça da candidatura do Sr. Remigi WINZAP ao cargo de Diretor-Executivo da 
Organização Internacional do Café 
 
Ilustres Membros da Organização Internacional do Café, 
 
Estou-lhes escrevendo para externar meu endosso do Sr. Remigi Winzap como candidato suíço ao 
cargo de Diretor-Executivo da Organização Internacional do Café. 
 
Por um lado, o café e o setor cafeeiro são muito importantes para a Suíça.  Os cidadãos do país 
consomem 9 kg de café per capita por ano, e a Suíça tem uma importante indústria de processamento 
de café.  Apenas uma empresa suíça processa 10% da produção cafeeira mundial.  Por outro lado, a 
Suíça é muito importante para o setor cafeeiro como um todo, pois sedia o eixo comercial mais 
importante para o café.  Mais de 50% do café cru negociado fora dos países produtores é negociado 
para fora da Suíça. 
 
A Suíça, portanto, se identifica estreitamente com a missão da OIC e com seus esforços contínuos para 
fortalecer o setor cafeeiro global e promover a expansão sustentável do setor. Ela é um Membro 
engajado da OIC desde 1962, tendo presidido o Conselho Internacional do Café há pouco tempo (no 
ano cafeeiro de 2014-2015) e participado ativamente de todos os subcomitês do Conselho.  A Suíça 
também está fortemente empenhada em enfrentar os desafios ao setor cafeeiro, através de apoio à 
sustentabilidade do setor.  Ela foi dos primeiros a apoiar a Iniciativa 4C e continua a se empenhar 
ativamente na expansão da cobertura e impacto dos padrões de sustentabilidade do café por meio de 
parcerias de sustentabilidade como a IDH (Iniciativa de Comércio Sustentável) e a SEAL (Aliança 
Internacional de Credenciamento e Rotulagem Social e Ambiental). 
 
Reconhecendo a importância da OIC, a Suíça deseja fortalecer sua Secretaria no interesse de todos os 
Membros da OIC, propondo que o Sr. Remigi Winzap, um servidor público muito experiente e 
respeitado, com uma carreira bem-sucedida em comércio, seja seu novo Diretor-Executivo.  Até 
recentemente Embaixador suíço na OMC e na UNCTAD, o Sr. Winzap possui ampla experiência na área 
comercial, onde tem demonstrado capacidade para, com êxito, lidar com problemas tanto da 
perspectiva dos países em desenvolvimento quanto dos países desenvolvidos.  Com isso, ele adquiriu 
uma reputação sólida nas camadas oficiais da Suíça e na comunidade do comércio internacional. 
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O Sr. Remigi Winzap é trabalhador, organizado e dedicado. Possui grande capacidade de comunicação 
e é fluente em romanche, inglês, francês, espanhol e alemão.  Meu Governo está convencido de que 
essas qualidades, juntamente com a integridade e as visões inovadoras do Sr. Winzap, constituiriam 
um patrimônio sólido para a OIC e beneficiariam todos os Membros. 
 
Posso garantir-lhes o empenho continuado da Suíça para com a OIC e recomendo altamente a 
escolha de Remigi Winzap para o cargo de Diretor-Executivo. 
 
 
Atenciosamente, 

a) Johann N. Schneider-Ammann  
Conselheiro Federal 

022.0/2013/00466 1600.2101.104.7.2148912 2/2 



 

CURRICULUM VITAE DE REMIGI WINZAP 

Nome Remigi WINZAP 
Data de nascimento 9 de dezembro de 1961 
Nacionalidade Suíço 
Estado civil Casado com Regina Lozano Zalce (com um filho adulto) 

O Sr. Remigi Winzap, em breve: 

• 55 anos de idade 
• 2012-2016 Embaixador da Suíça na OMC, EFTA, UNCTAD, CCI e UNECE 
• 34 anos de experiência nos setores privado e público 
• Habilidades de gestão muito fortes e ampla experiência diplomática 
• Responsibilidade pelas relações da Suíça com a OIC de 1997 a 2001 
• Experiência em gerir orçamentos de 28 milhões de libras / ano 
• Fluente em inglês, espanhol, francês e alemão 

Histórico de empregos 

2016 até o presente Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos, Berna, Suíça 
Responsável pelo diálogo sobre política comercial Suíça/Reino Unido 
“pós-Brexit” e Negociador Chefe para o Acordo sobre o Comércio de 
Serviços (TiSA), de caráter plurilateral. 

2012 — 2016 Missão Permanente da Suíça na OMC e na EFTA, Genebra, Suíça 
Embaixador e Chefe de Missão; Representante Permanente da Suíça 
na OMC, EFTA, UNCTAD, UNECE e CCI; Membro Gestor da Secretaria 
de Estado para Assuntos Econômicos.  Presidente da OMC para 
negociações sobre bens industriais (NAMA) e facilitação do comércio; 
Vice-Presidente da UNECE.  Negociador suíço na OMC, nos Acordos sobre 
Tecnologia da Informação (ITA), sobre Bens Ambientais (EGA) e sobre o 
Comércio de Serviços (TiSA).  Encabeçou uma equipe de 11 pessoas. 

2007 — 2012 Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos, Berna, Suíça 
Ministro, Chefe de Aquisições Públicas da OMC, Negociador Chefe 
para Produtos Industriais na Rodada de Doha da OMC.  Encabeçou 
uma equipe de 10 pessoas. 

2001 — 2006 Missão da Suíça na UE, Bruxelas, Bélgica 
Conselheiro para Agricultura, Questões Veterinárias, Saúde, Política 
do Consumidor, Cooperação em Desenvolvimento e Política 
Regional. 

1997 — 2001 Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos, Berna, Suíça 
Chefe do Setor de Cooperação Comercial e Tecnologia Limpa, 
responsável por acesso dos países em desenvolvimento ao mercado, 
cooperação técnica relacionada com o comércio, produtos básicos, 
transferência de tecnologia limpa, UNCTAD, CCI e Organismos 
Internacionais de Produtos Básicos, entre os quais a OIC.  Encabeçou 
uma equipe de 8 pessoas, orçamento de 35 milhões de francos suíços. 

1994 — 1997 Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos, Berna, Suíça 
Oficial Sênior encarregado de política comercial e questões de 
desenvolvimento, preferências tarifárias, comércio e meio ambiente. 

1993 — 1994 Embaixada da Suíça, Paris, França  
Primeiro Secretário, Assuntos Econômicos. 

1990 — 1992 Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos, Berna, Suíça 
Oficial Sênior encarregado de questões internacionais relativas a 
serviços: negociações do GATS (OMC) e da EEA (UE-EFTA). 
 



 
1988 — 1990 Swiss Bank Corporation, Gerência Geral, Basileia, Suíça 
 Chefe de Administração – Desenvolvimento de Sistemas de Informação 
 para banco correspondente.  Encabeçou uma equipe de 7 pessoas. 
1987 — 1988 Swiss Bank Corporation, Nova Iorque, EUA  
 Oficial no Departamento de Bancos Correspondentes. 
1986 — 1987 Swiss Bank Corporation, Genebra, Suíça 
 Chefe de Administração de Tesouraria (francos suíços).  Encabeçou uma 
 equipe de 3 pessoas. 
1982 — 1983 Swiss Bank Corporation, Genebra, Suíça  
 Oficial encarregado da Administração de Tesouraria (francos suíços) 
 
Educação 
 
1992 — 1993 Ecole nationale d'administration (ENA), Paris, França  
 Pós-graduação em Administração Internacional Pública. 
 
1983 — 1987 Universidade de Genebra, Faculdade de Direito, Genebra, Suíça  
 Mestrado em Direito (Licence en droit). 
 
Idiomas 
 
Idioma materno Romanche 
 
Outros idiomas 

  Alemão: proficiência bilíngue  
  Francês: proficiência bilíngue 
  Inglês: proficiência profissional total 

   Espanhol: totalmente fluente 
 
Interesses pessoais 
 
Esportes  Correr, esquiar, caminhar 
Cultura   Arquitetura e mobiliário, arte contemporânea, teatro, leitura 
Socialmente  Apreciação de comidas e vinhos, jogo de cartas (tarô) 
 
Referências Arancha Gonzalez, Diretora-Executiva 

Centro de Comércio Internacional (CCI) 
Rue de Montbrillant 54-56 
CH-1211 Genebra 10 
Suíça 
+41 22 730 01 11 
agonzalez@intracen.org  

Ricardo Melendez-Ortiz, Oficial-Executivo Chefe 
Centro Internacional para o Comércio e o Desenvolvimento 
Sustentável 
International Environment House 2 
Chemin de Balexert 7-9 
CH-1219 Chatelaine / Genebra 
Suíça 
+41 22 917 84 84 
rmelendez@ictsd.ch  

     

mailto:agonzalez@intracen.org
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Berna, 22 de fevereiro de 2017 
Aos Membros da Organização Internacional do Café 
 
Candidatura ao cargo de Diretor-Executivo da Organização Internacional do Café 
 
Ilustres Membros da Organização Internacional do Café, 
 
A missão da Organização Internacional do Café é fortalecer o setor cafeeiro global e promover sua 
expansão sustentável em um ambiente de mercado, para benefício de todos os participantes do 
setor.  O modo como a OIC desempenha essa missão depende, em grau muito alto, do Diretor-
Executivo e seus funcionários e de como a Secretaria interage com os Membros e com os 
interessados de fora da Organização. 
 
A relação entre a Secretaria e os Membros da OIC deve criar um contexto de confiança e apoio, em 
que a Secretaria sirva a todos os Membros de modo eficiente, eficaz e transparente e com a intenção 
decidida de produzir resultados de alta qualidade em torno de objetivos acordados em comum, com 
base em uma forte orientação estratégica. 
 
Como Diretor-Executivo da OIC, eu empregaria toda minha energia para, com uma Secretaria bem 
organizada, corresponder a esse esforço. 
 
Por mais de 30 anos, adquiri habilidades de gestão muito robustas, além de ampla experiência em 
relações internacionais, mais recentemnte como Representante Permanente da Suíça na OMC, na 
UNCTAD, na EFTA, no CCI e na UNECE (2012-2016). 
 
Em minhas atribuições passadas, tive responsabilidades em áreas que incluíram as relações da 
Suíça com a UE, comércio multilateral e comércio e desenvolvimento.  Respondi pela cooperação 
ligada ao comércio com países em desenvolvimento e em transição e pelas relações da Suíça com 
a UNCTAD, a ONUDI e o CCI, e com organizações internacionais de produtos básicos entre as 
quais a OIC.  Nessa qualidade, administrei com êxito um orçamento anual de 35 milhões de 
francos suíços (28 milhões de libras esterlinas).  Entre 1997 e 2001, integrei, sistematicamente, 
critérios de sustentabiIidade na política de apoio ao comércio da Suíça.  Além de constituir um 
marco de referência da cooperação suíça, um empenho decidido em relação à sustentabilidade 
continua a ser fundamental para a indústria do café, uma indústria muito importante para meu 
país, que abriga o eixo mais importante do comércio de café. 
 
Além disso, em toda minha carreira mantive grande interesse pela cooperação Norte-Sul.  Por esse 
motivo, fui co-Presidente, com o Benin, do Grupo de Trabalho de Comércio e Desenvolvimento da 
Organização Internacional da Francofonia de 2012 a 2016.  Durante meu mandato como Chefe da 
Missão da Suíça junto à OMC, também mantive cooperação particularmente estreita com meus 
colegas embaixadores do Chile, Colômbia, Coréia, Costa Rica, México, Noruega, Quênia, Tailândia, 
Turquia e Vietnã, que participavam de reuniões mensais do grupo dos “Amigos do Sistema” na 
Missão da Suíça. 
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Graças a um sólido domínio de idiomas – além de minha língua materna, o romanche, sou fluente em 
inglês, francês, espanhol e alemão –, tenho acesso privilegiado a outras culturas.  A este respeito, 
desejo frisar a relação muito especial que tenho com a cultura da América Latina, pois minha esposa é 
mexicana e o idioma que falamos em casa é o espanhol. 
 
Tendo passado seis anos no setor bancário (UBS em Genebra, Nova Iorque e Basileia) e 28 anos no 
Governo suíço, lidando com comércio exterior, adquiri tino comercial e capacidade de trabalhar com 
êxito com pessoas de diferentes backgrounds e culturas. 
 
Como gestor, lidero pelo exemplo, combinando visão estratégica, assertividade e pragmatismo, uma 
mescla que conduz a alto desempenho.  Acresce que sou um mediador honesto, que trabalha muito.  
Isto foi reconhecido na OMC quando 164 Membros da OMC me confiaram a presidência de 
complexas negociações, primeiro sobre o acesso ao mercado de produtos não agrícolas; depois 
sobre a simplificação comercial que levou ao primeiro acordo multilateral negociado na OMC. 
 
Como Diretor-Executivo, eu: 
 
− avaliaria as capacidades da Secretaria sem demora, em particular nas áreas prioritárias 

identificadas pelos Membros no processo de análise estratégica ora em curso; 
− começaria imediatamente a preencher as vagas que surgiram na Secretaria nos últimos meses 

difíceis, para garantir que uma equipe completa e motivada esteja outra vez em condições de 
produzir o trabalho de alta qualidade esperado pelos Membros e interessados e para manter a 
reputação de profissionalismo da OIC, sua grande perícia técnica e seus amplos 
conhecimentos do setor cafeeiro; 

− me engajaria muito de perto com os Membros exportadores e importadores, para estabelecer 
rapidamente um novo Plano de Ação quinquenal com base na orientação estratégica definida em 
comum; 

− me esforçaria para identificar e usar as sinergias entre o poder de convocação da OIC, seus 
conhecimentos internos, seus dados precisos sobre o setor cafeeiro e sua capacidade de prestar 
assistência técnica aos Membros produtores; 

− buscaria forte cooperação com o setor público e o setor privado – por exemplo, em iniciativas de 
sustentabilidade – e com outras organizações internacionais, para coordenar e fortalecer a 
implementação das metas estratégicas; 

− procuraria aprimorar e continuar a fortalecer os elos entre a Secretaria, os Membros e 
interessados do setor privado e a sociedade civil e, ao mesmo tempo, garantir a preservação da 
total autonomia e independência da Organização em todos os momentos. 
 

Todos sabemos que o setor cafeeiro enfrenta muitos desafios, que – se não forem enfrentados de 
forma decisiva – porão em risco o crescimento e os empregos.  Alguns desafios são globais, como as 
mudanças climáticas e a mitigação de suas consequências.  Outros precisam ser vistos acima de tudo 
num contexto regional ou nacional.  O que eles têm em comum é que precisam ser enfrentados por 
uma OIC forte e agregadora de valor, apoiando seus Membros com eficácia. 
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Escolhendo-me para o cargo de Diretor-Executivo, os Membros poderão estar seguros de que porei a 
sua disposição uma Secretaria forte, eficiente e eficaz, empenhada em prestar serviços a todos os 
Membros da Organização, no interesse de um setor cafeeiro saudável, sustentável e orgulhoso. 
 
Para a avaliação de candidaturas ao cargo de Diretor-Executivo da Organização Internacional do 
Café, consinto na distribuição ao Comitê de Pré-Seleção da Organização de meu curriculum vitae e do 
endosso de minha candidatura por meu Governo. 
 
Remigi Winzap 
 
Anexos: - Curriculum vitae de Remigi Winzap 
   - Endosso pelo Governo da Suíça 
   - Carta de apoio da Associação Suíça do Comércio de Café 



SCTA 
SCHWEIZERISCHE KAFFEEHANDLER VEREINIGUNG  
ASSOCIATION SUISSE DES NEGOCIANTS EN CAFE  
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI NEGOZIANTI IN GAFFE  
SWISS COFFEE TRADE ASSOCIATION 

 
 

Genebra, 21 de fevereiro de 2017 
 
 
 

A quem possa interessar, 
 
A Associação Suíça do Comércio de Café, representando 32 membros e 5 associados, tem a 
satisfação de apoiar a candidatura do Sr. Remigi Winzap, da Suíça, ao cargo de Diretor-
Executivo da Organização Internacional do Café. 
 
O Sr. Winzap é um administrador comprovado e experiente e um construtor bem-sucedido 
de elos, com minucioso conhecimento dos desafios ao setor cafeeiro ao longo de toda a 
cadeia de valor.  Seus extensos contatos internacionais lhe deram uma excelente reputação 
como líder pragmático que se orienta por objetivos e obtém sucesso. 
 
Nossa Associação tem total confiança na habilidade do Sr. Winzap de atuar como um 
embaixador altamente fidedigno e capaz de todo o setor cafeeiro, e estamos convencidos 
de que, sendo o próximo Diretor-Executivo da OIC, ele apoiaria nosso setor com êxito tanto 
nos países produtores como nos países consumidores. 
 
Damos nosso apoio integral à candidatura do Sr. Winzap, no interesse de uma OIC 
revigorada e bem-sucedida e de um setor cafeeiro próspero. E estamos prontos para trabalhar 
com o Sr. Winzap, a OIC e os estados Membros para alcançar nossos objetivos comuns. 
 
Os Membros, individualmente, poderão apoiá-lo enviando cartas individuais em aditamento 
à presente. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
a) Nicolas A. Tamari    a) Cyrille Jannet 
 Presidente      Vice-Presidente 
 

 

 

 



 

 Nestlé 
  

Good Food, Good Life 

Nestec Ltd. 

Avenue Nestle 55 
CH 1800 Vevey (Switzerland) 

Telephone 4-41 (0}21 924 11 11 
Fax +41 (0121 921 18 85 

Organização Internacional do Café 
22 Berners Street, Londres 
W1T 3DD, Inglaterra 

Vevey, 24 de fevereiro de 2017 

Diretor-Executivo da OIC — Processo de seleção 

A Nestlé é um dos principais participantes do setor cafeeiro no mundo todo, detendo 
grandes marcas globais como Nescafé, Nescafé Dolce Gusto e Nespresso, entre outras. 

Para nossa empresa, um setor cafeeiro saudável e próspero é essencial, e a Nestlé leva 
muito a sério sua responsabilidade de contribuir para a sustentabilidade do setor.  
Estamos empenhados em trabalhar com todos os participantes da cadeia de valor e no 
interesse dos produtores e dos consumidores, igualmente, para superar os desafios que 
todos enfrentamos e encontrar soluções eficazes que funcionem para todos.  Neste 
contexto, a Organização Internacional do Café desempenha um papel crucial, como 
centro proativo de conhecimentos e convocatório, liderando o setor com um plano de 
longo prazo. 

Com este espírito, a Nestlé tem a satisfação de se unir ao Governo suíço e à Associação 
Suíça de Comércio de Café para apoiar a candidatura do Sr. Remigi Winzap, da Suíça, 
ao cargo de Diretor-Executivo da Organização Internacional do Café. 

N E S T E C  L T D .  

a) Benedicte Poinssot 

  Unidade de Negócios 
 Estratégicos – Bebidas 
 Chefe de Operações 
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