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1. A Junta Consultiva do Setor Privado (JCSP) reuniu-se em Yamoussoukro, Côte d’Iovire, 
em 26 de setembro de 2017.  Na ausência do Presidente, Sr. Ramaz Chanturiya, da Associação 
Russa de Produtores de Chá e Café (Rusteacoffee), e do Vice-Presidente, Sr. Ricardo Arenas, da 
Associação Nacional do Café da Guatemala (Anacafé), o Diretor-Executivo presidiu a reunião. 
 
Item 1:   Adoção da ordem do dia 
 
2. A Junta adotou o projeto de ordem do dia que figura no documento PSCB-153/17 Rev. 1, 
com exceção do Item 6, removido em decorrência da impossibilidade do orador de comparecer 
à reunião. 
 
Item 2:   Relatório sobre a reunião de 14 de março de 2017 
 
3. A Junta aprovou o relatório sobre a reunião de 14 de março de 2017, que figura no 
documento PSCB-152/17. 
 
Item 3:   Plano de Ação Quinquenal da OIC 
 
4. A Junta notou um relatório do Diretor-Executivo sobre o projeto do Plano de Ação 
Quinquenal que figura no documento de trabalho WP-Council 280/17.  O Plano previa três 
objetivos estratégicos principais que capacitariam a OIC a incentivar o desenvolvimento de 
um setor cafeeiro global sustentável e inclusivo e contribuir para a realização dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODSs). 
 
5. Especificamente, a Análise Estratégica recomendava que a OIC se concentrasse em 
i) disponibilizar dados, análises e informações de categoria mundial ao setor e a formuladores 
de políticas, ii) usar o poder convocatório da Organização para instrumentalizar um fórum 
para o diálogo entre os setores público e privado e dentro deles, e (iii) facilitar o 
desenvolvimento de projetos e programas de promoção através de parcerias público-privadas 
e outros meios.  O Diretor-Executivo destacou que o Plano de Ação estava estreitamente ligado 
ao trabalho da JCSP na promoção de parcerias com o setor privado.  Sua esperança, disse ele, 
era ver um aumento da interação com todos os membros da JCSP nesta área.  
 
Item 4:   Plano de Adaptação Global (PAG) 
 
6. O Diretor-Executivo atualizou as informações sobre o PAG inicialmente apresentadas 
pelo Sr. Andrea Illy na reunião da JCSP de 14 de março de 2017.  O propósito do PAG era 
garantir o abastecimento de café de qualidade no longo prazo, especialmente através do 
aumento da resiliência do setor cafeeiro mundial ao impacto das mudanças climáticas.  

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/pscb-153-r1e-agenda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/pscb-152p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/wp-council-280p-five-year-action-plan.pdf
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7. Como a iniciativa despertara amplo interesse entre os membros da JCSP, o Diretor-
Executivo e o Chefe de Operações interino participaram da reunião inicial da força-tarefa do 
PAG em Genebra anteriormente este ano.  A força-tarefa, composta de representantes dos 
setores público e privado e da sociedade civil, havia sido estabelecida com o propósito de 
formalizar o PAG em ações concretas.  O Direto-Executivo explicou que, em resultado da 
reunião da força-tarefa, três grupos de trabalho foram criados.  O primeiro se concentraria 
em definir a visão e estratégia do PAG, e o segundo tinha por missão desenvolver a estrutura 
e o regime administrativo apropriados para a iniciativa. Quando progresso suficiente 
houvesse sido feito por esses dois grupos, um terceiro grupo trabalharia com relações com 
doadores, governos e organismos internacionais.  A OlC participaria das atividades do terceiro 
grupo. 
 
8. O Diretor-Executivo julgava que o PAG mostrava suficiente potencial para que a OIC 
se envolvesse.  Por exemplo, uma das necessidades prementes identificadas era de dados 
cuja disponibilidade limitada nos países produtores de café obscurecia a determinação de 
onde os recursos precisavam estar – e a OIC tinha condições únicas de contribuir para este 
debate.  
 
9.  A força-tarefa do PAG voltaria a reunir-se em Genebra em 5 de outubro de 2017, para 
discutir as propostas dos grupos de trabalho e decidir os próximos passos.  A Secretaria, se isso 
fosse aprovado pelo Conselho, continuaria a trabalhar em estreita colaboração com o PAG. 
 
10. Os membros da JCSP tomaram nota desta atualização de informações. 
 
Item 5:   Dia Internacional do Café 
 
11. O Diretor-Executivo discorreu sobre os preparativos da Secretaria para o Dia 
Internacional do Café (DIC) de 2017.  O tema para a campanha deste ano, escolhido para 
enfatizar a importância do café para produtores e consumidores, era “Café para você e para 
mim”, e sua base era a capacidade do café de reunir famílias e amigos. 
 
12. Como em anos anteriores, o Dia Internacional do Café incluía atividades nas redes 
sociais, incluindo um site dedicado, para registrar eventos, um vídeo promocional e, pela 
primeira vez, um concurso de fotografias.  O vídeo do DIC de 2017 foi exibido na reunião e 
teve boa acolhida da JCSP. 
 
13. O Diretor-Executivo reconheceu com gratidão o apoio financeiro da All Japan Coffee 
Association (AJCA) e o apoio logístico da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento 
Rural, Pesca e Alimentação (SAGARPA) do México. 
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Item 7:   Consumo de café 
 
14. Com respeito ao consumo de café, representantes da Associação do Café da China e 
da Associação Municipal do Café de Baoshan fizeram apresentações sobre o setor cafeeiro 
chinês. 
 
15. A primeira apresentação se concenttou no desenvolvimento do consumo de café na 
China e oferecia resultados recém-disponibilizados de pesquisa de mercado sobre um dos 
mercados que mais cresce no mundo todo.  Uma das principais constatações foi de que o 
consumo de café feito na hora estava crescendo depressa nas principais cidades da China, 
enquanto a demanda por café solúvel mostrava taxas de crescimento mais altas em lugares 
menos populosos. 
 
16. A segunda apresentação forneceu informações sobre o desenvolvimento da produção 
de café na China.  
 
17. As duas apresentações foram bem recebidas pela Junta e estavam disponíveis na área 
de Apresentações Técnicas do site da OIC. 
 
Item 8:   Representantes e titulares de cargos da JCSP 
 
18.  Os members notaram que era preciso propor representação na JCSP para os próximos 
dois anos cafeeiros, para apreciação pelo Conselho mais tarde durante a semana.  O Presidente 
e o Vice-Presidente da JCSP para 2017/18 também seriam eleitos. 
 
Item 9:   Outros assuntos 
 
19. Não havia outros assuntos de que tratar. 
 
Item 10:  Data da próxima reunião 
 
20. A JCSP notou que sua próxima reunião se realizaria durante a 121.a sessão do 
Conselho, agendada para o período de 9 a 13 de abril de 2018. 

http://www.ico.org/Council-16-17-e.asp
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