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1. O Comitê de Estatística realizou sua 12.a reunião em Londres, Reino Unido, em 14 de 
março de 2017.  

 
Item 1:   Adoção da ordem do dia 
 
2. O Comitê adotou o projeto de ordem do dia que figura no documento SC-69/17 Rev. 1. 
 
Item 2:   Eleição do Presidente e Vice-Presidente para 2016/17 
 
3. O Sr. Piotr Krawczyk, da UE-Polônia, foi reeleito Presidente, e o Sr. Juan Esteban 
Orduz, da Colômbia, foi eleito Vice-Presidente.  O Presidente notou que a ordem do dia 
continha menos itens que na reunião anterior e que no futuro mais itens seriam incluídos 
nas ordens do dia.  
 
Item 3:   Relatório sobre a reunião de 20 de setembro de 2016 
 
4. O Comitê aprovou o relatório que figura no documento SC-68/16 sobre a 11.a reunião, 
realizada em 20 de setembro de 2016. 
 
Item 4:   Análise de estudos acadêmicos recentemente publicados sobre o café 
 
5. Na reunião do Comitê de Estatística de setembro de 2016, um relatório verbal sobre 
estudos acadêmicos publicados recentemente teve boa acolhida dos Membros.  Dando 
continuidade a esta iniciativa, o Economista Sênior apresentou o documento  
SC-70/17, que contém uma resenha de três outros estudos econômicos.  Os três estudos 
acadêmicos apresentados complementavam o trabalho desenvolvido pela Secretaria.  
As resenhas cobriam questões como a relação entre os preços do café e a mão de obra 
familiar; a diversificação da renda como meio de mitigar os choques dos preços do café; e o 
benefício potencial de serviços financeiros inovadores com base na telefonia celular para os 
cafeicultores.  As constatações estão disponíveis a todos os Membros, e tem-se a intenção 
de manter este item nas futuras ordens do dia do Comitê de Estatística.  
 
Item 5:   Cumprimento do Regulamento de Estatística 
 
6.  O Economista-Chefe apresentou o documento SC-71/17, que contém um relatório 
sobre o cumprimento das disposições do Regulamento de Estatística.  Como antes, esse 
documento apresentava um quadro adicional (Anexo 10A) incluindo dados recebidos em 
cumprimento dessas disposições fora das datas estipuladas no Regulamento.  Em termos 
estritos, de 42 Membros exportadores, o cumprimento, de modo geral, só fora integral no 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/sc-69-r1p-agenda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/sc-68p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/sc-70p-literature-review.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/sc-71p-compliance.pdf
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caso de 2 Membros, e houvera bom cumprimento no caso de 9 desses Membros e 
cumprimento parcial no caso de 11.  Quatorze Membros exportadores, que respondiam por 
3% da média das exportações nos quatro últimos anos cafeeiros, não cumpriram em 
absoluto suas obrigações estatísticas.  Quando se levavam em conta os dados recebidos fora 
dos prazos estipulados, 9 Membros exportadores, de modo geral, haviam cumprido as 
disposições integralmente, enquanto outros 15 Membros haviam-nas cumprido bem e 4, 
parcialmente ou mal.  No entanto, 14 Membros exportadores ainda haviam deixado de 
cumprir suas obrigações estatísticas na totalidade.  Após maiores esforços da Secretaria, que 
contatara os Membros exportadores, o documento mostrava que houvera uma melhora 
significativa no cumprimento, especialmente quando os dados recebidos fora das datas 
estipuladas no Regulamento de Estatística eram levados em conta.  O documento também 
mostrava que todos os 35 países importadores haviam cumprido integralmente as 
disposições do Regulamento de Estatística da OIC. 
 
7. A Secretaria tinha a satisfação de reportar que, desde a última reunião do Comitê de 
Estatística, os dados utilizáveis provenientes da Indonésia e do Vietnã, embora recebidos 
tarde, haviam melhorado significativamente a situação do cumprimento das obrigações 
estatísticas por ambos os países.  Enfatizou-se que era necessário que todos os Membros 
encaminhassem dados precisos e pontuais à Secretaria. 
 
Item 6:   Mesa-Redonda de Estatística 
 
8. O Economista-Chefe relatou que a Mesa-Redonda de Estatística se reunira em 23 de 
novembro de 2016 na sede da OIC, no endereço de Berners Street.  Sete especialistas em 
Estatística haviam participado da reunião e discutido dados relativos ao comércio, estoques, 
produção e consumo no Brasil, Vietnã, Colômbia, Indonésia, Etiópia e Índia.  A próxima 
reunião da Mesa-Redonda estava marcada provisoriamente para meados de 2017. 
 
Item 7:   Outros assuntos 
 
9. O Comitê apreciou o documento SC-72/17, relativo a novas participações de 
mercado e novos fatores de ponderação para os quatro grupos de café usados no cálculo do 
preço indicativo composto e dos quatro preços indicativos dos grupos de café da OIC.  
A Secretaria recordou aos Membros que, de acordo com o Regulamento de Estatística, esta 
revisão é feita a cada dois anos, e que as participações de mercado e ponderações revisadas 
entrariam em vigor em 1.o de outubro de 2017.  O Comitê de Estatística recomendou a 
aprovação desta atualização pelo Conselho. 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/sc-72p-indicator-prices.pdf
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10. O Economista-Chefe informou aos Membros que se estava organizando um 
workshop de Estatística, a ser realizado durante a semana das reuniões de setembro de 2017 
em Abidjã, Côte d’Ivoire. 
 
11. Finalizando, o Economista-Chefe informou ao Comitê que em setembro de 2017 
estariam disponíveis aos Membros os perfis cafeeiros dos seguintes países: Camarões, Gana 
e Itália. 
 
Item 8:   Data da próxima reunião 
 
12. O Comitê de Estatística notou que sua próxima reunião se realizaria em Abidjã, Côte 
d’Ivoire, na altura da 120.a sessão do Conselho, no período de 25 a 29 de setembro de 2017. 
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