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1. O Grupo Central realizou sua 11.a reunião na quarta-feira, 11 de abril de 2018, na 
Cidade do México, México. 
 
Item 1:   Adoção da ordem do dia 
 
2. O Grupo Central adotou o projeto de ordem do dia que figura no documento CG-31/18 
Rev. 1. 
 
Item 2:   Ratificação da designação do Presidente e  

designação do Vice-Presidente para 2017/18 
 
3. O Grupo designou o Sr. Kirill Matrenichev, da Federação Russa, como seu Presidente, 
e S. Ex.a o Sr. Aly Touré, da Côte d’Ivoire, como seu Vice-Presidente.  Na ausência do 
Presidente, o Vice-Presidente agradeceu aos Membros do Grupo sua eleição para este ano 
cafeeiro e assumiu a reunião. 
 
Item 3:   Relatório sobre a 10.a reunião do Grupo Central, 

realizada em março de 2017 
 
4. Os Membros do Grupo Central aprovaram o relatório que figura no documento CG-30/17. 
 
Item 4:   7.o Fórum Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro 
 
5. O Grupo aprovou o documento CF-15/17, que contém o relatório do 7.o Fórum 
Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro, realizado em 27 de setembro de 2017, em 
Yamoussoukro, Côte d’Ivoire. 
 
Item 5:   8.o Fórum Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro  
 
6. O Economista Sênior apresentou o documento CG-32/18, que contém propostas 
relativas ao 8.o Fórum Consultivo, a ser realizado em 19 de setembro de 2018, em Londres, 
durante a 122.a sessão do Conselho Internacional do Café.  O tema sugerido para a 8.a edição 
do Fórum era “O uso de tecnologia e inovação para favorecer os investimentos no setor 
cafeeiro”. Este tema era proposto com a intenção de capacitar os participantes do Fórum a 
explorar como o acesso dos cafeicultores a financiamento poderia ser melhorado por 
tecnologias digitais e novos instrumentos financeiros. 
 
7. O Economista Sênior explicou que o Fórum se dividiria em duas sessões.  A primeira 
se concentraria em inovações tecnológicas, entre as quais o uso de grandes volumes de dados 
(big data) e a aplicação de protocolos de confiança (blockchains) para desfazer assimetrias de 
informação entre atores na cadeia de valor e nas instituições financeiras. 
 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/cg-31-r1p-agenda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/cg-31-r1p-agenda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/cg-30p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/cf-15p-7th-forum-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/cg-32p-preparations-8th-forum.pdf
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8. A segunda sessão giraria em torno de instrumentos financeiros inovadores, tais como 
investimentos de impacto e títulos verdes e sociais, com o propósito de canalizar fundos 
adicionais para o setor cafeeiro, capacitando os cafeicultores a fazer investimentos 
necessários para enfrentar desafios à produção como as mudanças climáticas. 
 
9. O Economista Sênior explicou que, para incentivar a partilha de conhecimentos e a 
aprendizagem com outros setores, sugeria-se convidar uma ampla variedade de oradores de 
firmas de tecnologia, do setor financeiro e de instituições ligadas ao café.  Para apoiar a 
organização de um evento ambicioso, a Secretaria propunha explorar fontes potenciais de 
patrocínio e cobrar uma taxa de inscrição, com a alocação de três lugares gratuitos para cada 
Membro. 
 
10. Na discussão deste item, os Membros expressaram apoio firme ao que era proposto.  
Alguns Membros sugeriam um foco em tecnologias que resultassem em benefícios diretos 
aos cafeicultores.  Outros incentivavam a Secretaria a conseguir um envolvimento decisivo de 
instituições financeiras internacionais e bancos de desenvolvimento no Fórum. 
 
11. O Grupo apreciou a proposta e recomendou sua aprovação pelo Conselho. 
 
Item 6:   Outros assuntos 
 
12. O Economista Sênior apresentou uma proposta da Secretaria relativa à designação de 
um quarto assessor para o Grupo Central, segundo os Termos de Referência do Grupo.  Ele 
explicou que três assessores haviam sido designados na reunião anterior e que a designação 
do quarto assessor ainda não ocorrera.  Os três outros assessores eram a Sr.a Nancy Cheruyiot 
(Aliança Financeira para o Comércio Sustentável, FAST), o Sr. Silas Brasileiro (Conselho 
Nacional do Café, CNC, Brasil) e o Sr. Nicolas Tamari (Sucafina S.A.). 
 
13. O quarto assessor proposto pela Secretaria era o Dr. Ralph De Haas, Diretor de 
Pesquisa do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento (BERD).  O Economista 
Sênior explicou que o Dr. De Haas era especialista em economia do desenvolvimento, 
pequenos negócios e microfinanciamento, bem como em aspectos de gênero em 
financiamento, e que ele desempenharia o papel de assessor com perfeição. 
 
14. Os membros do Grupo Central aprovaram a proposta. 
 
Item 7:   Data da próxima reunião 
 
15. O Grupo Central notou que sua próxima reunião se realizaria na altura da 123.a sessão 
do Conselho Internacional do Café, no período de 8 a 12 de abril de 2019. 
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