
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

 
Novo Diretor-Executivo da OIC 

 
 
 
 
 
LONDRES, 17 de março de 2017 — Reunido na sede da Organização Internacional do Café, 
em Londres, nos dias 13 a 17 de março de 2017, o Conselho Internacional do Café decidiu, 
por consenso, designar o Sr. José Dauster Sette para o cargo de Diretor-Executivo da 
Organização Internacional do Café, com um mandato de cinco anos. 
 
O Sr. Sette atualmente é Diretor-Executivo do Comitê Consultivo Internacional do Algodão.  
Uma cópia de seu curriculum vitae encontra-se em anexo. 
 
Os Membros do Conselho se congratularam com os Governos dos demais candidatos que 
concorreram ao cargo e que se distinguiram pela excelência de suas habilitações e 
experiência.  Finalmente, os Membros externaram seus calorosos agradecimentos a todos 
os Governos, por terem possibilitado a tomada de uma decisão por consenso. 
 
 
 
 
 
 
 
Acerca da Organização Internacional do Café 
Fundada em 1963, a Organização Internacional do Café (OIC) é o principal organismo internacional a serviço do 
café, congregando governos de países exportadores e importadores para, através de cooperação internacional, 
enfrentar os desafios com que o setor cafeeiro mundial se defronta.  Seus Governos Membros incluem 43 países 
produtores de café e 34 países consumidores.  Saiba mais visitando o site www.ico.org. 
 
 
 

Para maiores informações, contatar: 
Denis Seudieu Tel.:  + 44 (0) 20 7612 0618 
Economista-Chefe Fax:  + 44 (0) 20 7612 0630 

E-mail:  seudieu@ico.org 
Site:  www.ico.org 
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JOSÉ     DAUSTER     SETTE 
 
Nacionalidade: Brasileiro 
  
 
 
Resumo das Qualificações 

 Mais de 15 anos de experiência na gestão em nível de alta direção de 
organismos internacionais especializados e entidades de classe. 

 Mais de 30 anos de experiência assuntos ligados ao comércio internacional. 

 Execução, análise e supervisão de estudos econômicos, especificamente 
de mercados de commodites agrícolas.  

  Supervisão de projetos de desenvolvimento internacional, incluindo a 
captação de recursos. 

 Organização de conferências, feiras e seminários nas Américas, Ásia, África 
e Europa. 

  Palestrante em conferências internacionais em mais de 20 países. 

 Experiência comprovada de gerência em ambientes organizacionais 
complexos e multiculturais na América Latina, América do Norte e Europa. 

 Habilidade na seleção, formação e motivação de equipes. 

 Fluência em inglês e português; espanhol e francês avançados.  
 
 
Experiência Profissional 

 
Comitê Consultivo Internacional do Algodão (CCIA) (Washington, EUA) 
O CCIA é a principal agência intergovernamental do setor cotonicultor mundial. 

 Cargo:  Diretor-Executivo 

 Período: Jan/2013-presente 

 Principais funções: 
o Executivo Principal da Organização 
o Formulação de políticas e gestão estratégica; 
o Supervisão do Secretariado; 
o Contatos com autoridades governamentais de países membros e não 

membros, bem como com representantes de organizações 
internacionais; de organizações não governamentais e do setor 
privado; 

o Organização de reuniões do CCIA, incluindo reuniões plenárias 
realizadas na Grécia (2014), na Índia (2015) e no Paquistão (2016); 

o Redação e revisão de documentos publicados pelo CCIA; 
o Relações com a imprensa; 
o Gestão de recursos humanos; 
o Gestão financeira, incluindo preparação e execução de orçamento 

anual; 
o Coordenação de assuntos relacionados à tecnologia da informação, 

incluindo supervisão de website. 
 
 

 



Organização Internacional do Café (OIC) (Londres, Reino Unido) 
A OIC é a principal agência intergovernamental do setor cafeeiro mundial. 

 Cargo:  Diretor-Executivo ad interim (nov/2010 – out/2011) e Chefe de 
Operações (nov2007-out/2010; nov2011-dez/2012) 

 Período: 2007- 2012 

 Principais funções: 
o Coordenação e supervisão da Divisão de Operações, com 

responsabilidade sobre o Secretariado do Conselho e as seções de  
Estudos Econômicos, Projetos, Estatística, Serviços de Informação e 
Documentação; 

o Formulação de políticas e gestão estratégica; 
o Organização de conferências, seminários e eventos especiais, 

incluindo a Conferência Mundial do Café em 2010; 
o Contatos com autoridades governamentais de países membros e não 

membros, bem como com representantes de outras organizações 
internacionais, de organizações não governamentais e do setor 
privado; 

o Assessoria ao Diretor-Executivo em reuniões dos organismos da 
OIC, incluindo seu Conselho e comitês especializados; 

o Supervisão de projetos de desenvolvimento econômico; 
o Supervisão de consultores e outros prestadores de serviço; 
o Depositário legal do Acordo Internacional do Café de 2007; 
o Redação e revisão de todos os documentos publicados pela OIC; 
o Relações com a imprensa; 
o Supervisão de recursos humanos; 
o Assessoria à preparação do orçamento anual da Organização;  
o Coordenação da aquisição de equipamentos de informática e sua 

integração aos trabalhos da Organização. 
 
JS Radial Consultoria e Assessoria Ltda. (Rio de Janeiro, RJ) 
Consultoria especializada na prestação de serviços para entidades de classe e 
em assuntos de comércio internacional. 

 Cargo: Sócio gerente. 

 Período: 2005-2007 

 Principais projetos: 
 Consultor técnico do Centro de Inteligência do Café, órgão vinculado 

à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do 
Estado de Minas Gerais. Tarefas executadas incluem: projeto e 
gestão de bancos de dados; gestão de canais de informação 
(website e boletim informativo semanal); organização e execução de 
estudos especiais e de eventos. Período: 2005-07. 

 Relator (preparação de documentos finais, tradução de documentos, 
etc.) da 2a Conferência Mundial de Café e Sessão do Conselho da 
OIC, realizados em Salvador, BA. Período: 2005. 

 
Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro – Fecomércio-RJ 
(Rio de Janeiro, RJ) 

 Entidade de classe representativa do comércio de bens e serviços do 
Estado do Rio de Janeiro com 62 sindicatos patronais filiados. 

 Cargo: Superintendente de Desenvolvimento. 



 Período: 2003-2005 
Principais funções: elaboração do ciclo de planejamento estratégico; 
supervisão dos departamentos jurídico e econômico; organização de 
reuniões (Conselho de Administração e Assembleia Geral) e eventos 
especiais; representação da associação perante autoridades 
governamentais (de nível federal, estadual e municipal), organismos 
internacionais e outras associações de classe; supervisão dos canais de 
informação (revista mensal, boletim e website) da entidade e relações com 
a imprensa.  

 
JS Radial Consultoria e Assessoria Ltda. (Rio de Janeiro, RJ) 
Consultoria especializada na prestação de serviços para entidades de classe e 
em assuntos de comércio internacional. 

 Cargo: Sócio gerente. 

 Período: 2000-2003 

 Principais projetos: 
 Assessoria técnica a entidades de classe do setor cafeeiro - 

Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), Associação 
Comercial de Santos (ACS), e Associação de Cafeicultores do 
Estado do Rio de Janeiro (ASCARJ), incluindo participação na 
elaboração e execução do Programa Cafés do Brasil, o programa de 
marketing oficial para os cafés brasileiros; e outras campanhas para 
a divulgação geral do café.  . Período: 2000-03. 

 Elaboração do “Perfil setorial do comércio exportador de café verde”, 
comissionado pelo Conselho de Exportadores de Café do Brasil 
(Cecafé). Período: 2002. 

 
Associação Brasileira dos Exportadores de Café – Abecafé (Santos, SP) 
Entidade de classe representativa do comércio exportador de café verde, 
Cargo: Secretário-Geral. 

 Período: 1996 a 1999 

 Principais funções: gerenciamento da associação, representação do setor 
perante o governo, organismos internacionais e outras associações de 
classe; relações com a imprensa; gestão de website; observador do setor 
privado e membro da delegação brasileira em reuniões da Organização 
Internacional do Café; e elaboração de análises e estatísticas do setor 
cafeeiro. 

 
Inter-Continental de Café S/A (Rio de Janeiro, RJ)  
Empresa exportadora de café verde e solúvel. 

 Cargo: Chefe do Departamento de Pesquisas Econômicas e trader de café. 

 Período: 1987 a 1996. 

 Principais funções: formulação da política comercial da empresa; 
comercialização de café verde e solúvel no mercado internacional; relações 
institucionais da empresa com órgãos governamentais e entidades de 
classe; observador do setor privado e membro da delegação brasileira em 
reuniões da Organização Internacional do Café; análise fundamentalista e 
técnica do mercado cafeeiro; elaboração semanal de boletim informativo 
semanal de mercado; e elaboração de análises e estatísticas do mercado 
cafeeiro e financeiro. 



 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (Washington, DC, EUA) 

 Banco multilateral de desenvolvimento. 

 Cargo: Pesquisador da Divisão de Economia Internacional do Departamento 
de Estudos Econômicos e Sociais. 

 Período: 1982 a 1986. 

 Principais funções: elaboração de estatísticas e relatórios para as 
publicações do banco; e implantação e manutenção de banco de dados 
sobre balanço de pagamentos e comércio internacional da América Latina,  

 
Instituto Brasileiro de Café (Rio de Janeiro, RJ), IBC 

 Autarquia governamental reguladora do setor cafeeiro. 

 Cargo: Chefe da Divisão de Acordos Internacionais, Coordenadoria de 
Estudos da Economia Cafeeira. 

 Período: 1979 a 1982. 

 Principais funções: gestão das relações institucionais do IBC com a 
Organização Internacional de Café (OIC); acompanhamento da emissão de 
certificados de origem e selos de exportação; e membro da delegação 
brasileira às reuniões da Organização Internacional do Café. 

 
 
Formação acadêmica 

 

 Mestrado em Administração de Empresas (MBA) com especialização em 
Finanças. American University - Washington, DC, EUA, 1986. 

 Bacharel (BA) em Ciências Administrativas. Yale University - New Haven, 
Connecticut, EUA, 1978. 
 

   
Outros    

 Idiomas: 
 Português: língua materna 
 Inglês: fluente (conversação, leitura e escrita). 
 Espanhol: fluente (leitura), Intermediário (conversação), básico (escrita). 
 Francês: fluente (leitura), intermediário (conversação), básico 

(escrita).Tradutor inglêsportuguês, com especialização em assuntos 
cafeeiros. Trabalhos executados incluem: boletins; materiais 
promocionais; websites; manuais de máquinas; palestras; códigos de 
conduta, guias, protocolos e outros materiais relacionados à certificação 
do café. Tradutor do texto em inglês do livro “Retrospectiva 50 anos de 
Café e Brasil: produção, comércio, indústria, consumo – 1950-2000”. 

 

 Conhecimentos de informática: 
 Mac OS X e Microsoft Windows 
 Proficiência em MS Office (Word, Excel, Power Point) e outros 

aplicativos. 
 
 
 



 Principais palestras: 
 
 Apresentações em diversos eventos do setor cafeeiro na Alemanha, 

Bélgica, Brasil, Colômbia, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Finlândia, 
Gabão, Indonésia, Jamaica, Nicarágua, Países Baixos, Reino Unido, 
Tanzânia, Uganda e Vietnã. 

 Apresentações em diversos eventos do setor algodoeiro em: Alemanha, 
Bélgica, Brasil, Colômbia, Emirados Árabes Unidos, Índia, Reino Unido, 
Turquia, Uzbequistão. 

 Apresentações em eventos organizados por organizações 
internacionais, incluindo a Organização Mundial do Comércio, o Banco 
Mundial, as Nações Unidas e a Conferência das Nações Unidas sobre 
Comércio e Desenvolvimento.  
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