
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proposta da Costa Rica e da 
Guatemala buscando apoio para um 
estudo sobre a melhoria da receita 
dos pequenos cafeicultores  

 
 
 
 
1. O Diretor-Executivo apresenta seus cumprimentos e, para informação dos Membros, 
encaminha-lhes uma carta recebida da Costa Rica e da Guatemala que se reproduz no Anexo I, 
buscando apoio da Organização Internacional do Café (OIC) para financiar a realização de um 
estudo especializado com o objetivo de aumentar as receitas e a estabilidade econômica dos 
pequenos produtores de café.  
 
2. Uma proposta mais detalhada é reproduzida no Anexo II, explicitando os objetivos, 
atividades e orçamento do estudo.  O estudo será conduzido pelo Centro de Investimento 
Sustentável da Universidade de Columbia sob a direção do Professor Jeffrey Sachs durante 
um período de 12 meses, e seu custo é estimado em US$190.000.  Está-se pleiteando uma 
contribuição de US$20.000 da OIC para o financiamento parcial do estudo.  Os resultados da 
pesquisa serão fornecidos em dois trabalhos. 
 
3. O primeiro trabalho será apresentado ao Conselho pelo Professor Sachs na quinta-
feira, 12 de abril de 2018, dando uma visão geral da evolução e das tendências dos preços do 
café ao longo de sua cadeia de valor.  O segundo trabalho estará pronto em meados de 
setembro de 2018 e dará uma visão dos preços no futuro e da oferta e da demanda, no 
contexto das tendências dos mercados globais, ao mesmo tempo que apresentando 
propostas alternativas para incrementar as receitas dos cafeicultores. 
 
4. Os Membros são convidados a considerar esta proposta. 
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ANEXO I 
 
 
 
Guatemala, 06 de março de 2018 
 
 
Senhor José Sette 
Diretor-Executivo 
Organização Internacional do Café (OIC)  
 
 
Senhor Diretor-Executivo, 
 
Queira receber uma saudação atenta de nossa parte, desejando-lhe que o ano novo seja de 
sucesso e fortalecimento, no plano pessoal e para a OIC. 
 
Como é de seu conhecimento, o 1.o Fórum Mundial de Produtores de Café realizou-se em 
julho de 2017 na cidade de Medellín, Colômbia, com a presença de representantes de todos 
os países produtores de café do mundo.  O propósito central foi analisar a sustentabilidade 
da atividade, dando especial ênfase à sustentabilidade econômica da produção de café. 
 
Do evento resultaram vários acordos, um dos principais sobre o desenvolvimento de um 
estudo especializado que analise e explique as razões por que os preços têm-se mantido tão 
baixos nos últimos anos, e que identifique opções capazes de gerar mudanças na difícil 
situação atual. 
 
O comitê de seguimento do Fórum, sob a liderança da Federação dos Cafeicultores da 
Colômbia, contatou o eminente Dr. Jeffrey Sachs, destacado e reconhecido economista a nível 
mundial, que julgamos ideal para desenvolver o estudo. 
 
O Dr. Sachs, como líder do grupo de trabalho e com o acompanhamento do Centro de 
lnvestimento Sustentável da Universidade de Columbia, apresentou uma proposta técnica e 
econômica para a realização do estudo, estabelecendo como objetivo principal avaliar formas 
pelas quais seja possível incrementar as receitas e melhorar a sustentabilidade econômica 
dos pequenos produtores de café.  O estudo analisaria as flutuações históricas dos preços e 
das tendências observadas ao longo de toda a cadeia de valor do café, focalizaria preços no 
futuro, oferta e demanda e examinaria políticas e outras possíveis soluções que possam 
elevar as receitas.  O custo total do estudo é de US$190.000.00, e o período previsto para sua 
execução é de 12 meses. 
 
Reconhecendo a importância e relevância do estudo, os países e regiões produtoras do 
mundo ‒ apesar da crise econômica que as instituições cafeeiras enfrentam, derivada da 
baixa rentabilidade do cultivo ‒ estão fazendo um grande esforço para contribuir e completar 
o valor total do estudo, mas ainda têm pendente uma cifra considerável.  Com base no 
exposto, e considerando os objetivos da OIC e a estratégia de investir com os países 
produtores em um esforço para recuperar a sustentabilidade econômica da atividade  
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Reconhecendo a importância e relevância do estudo, os países e regiões produtoras do 
mundo ‒ apesar da crise econômica que as instituições cafeeiras enfrentam, derivada da 
baixa rentabilidade do cultivo ‒ estão fazendo um grande esforço para contribuir e completar 
o valor total do estudo, mas ainda têm pendente uma cifra considerável.  Com base no 
exposto, e considerando os objetivos da OIC e a estratégia de investir com os países 
produtores em um esforço para recuperar a sustentabilidade econômica da atividade 
produtiva, solicitamos seu apoio na forma de uma contribuição de US$20.000,00, como 
contrapartida da OIC para financiar parcialmente a realização do estudo.  Solicita-se à 
Diretoria-Executiva que identifique e priorize os recursos necessários da verba destinada ao 
Programa de Atividades no Orçamento Administrativo da OIC. 
 
A contribuição da OIC será uma mensagem clara e constituirá evidência para todos os países 
produtores de café do mundo do valor da instituição e seu compromisso para com a 
sustentabilidade. 
 
De antemão agradecemos sua atenção à presente e aguardamos seus comentários. 
 
Atenciosamente, 

 
 
a) Ricardo Arenas 
 Presidente da Junta Diretiva 
 ANACAFÉ, Guatemala 

 
a) Ronald Peters 
 Diretor-Executivo 
 ICAFÉ, Costa Rica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cc/ Conselho Diretlvo do PROMECAFÉ/ Juan Esteban Orduz ‒ Federação dos Cafeicultores da Colômbia/ 

Representantes na OIC dos países membros do PROMECAFÉ/ Arquivo 

 



ANEXO II 
 
 
 

                                      
 

Proposta: Análise econômica e de políticas para melhorar as receitas dos  
pequenos produtores de café 

 
Duração: 12 meses 

 
I. Objetivo ........................................................................................................................ 1 
II. Atividades e fundamentação ...................................................................................... 1 
III. Orçamento ................................................................................................................. 1 
IV. Sobre o Centro de Investimento Sustentável da Universidade de Columbia ........... 1 

 
O Fórum Mundial de Produtores de Café (FMPC) busca compreender melhor a situação 
econômica dos pequenos produtores de café no contexto das forças do mercado e, também, 
avaliar políticas alternativas para apoiar a produção sustentável de café e ao mesmo tempo 
melhorar as receitas dos cafeicultores. 
 
O Centro de Investimento Sustentável da Universidade de Columbia (CCSI) propõe realizar, 
sob a direção do Professor Jeffrey Sachs, pesquisa econômica e sobre políticas para apoiar a 
compreensão dessas questões pelo FMPC.  Nossa pesquisa se dividiria em dois trabalhos 
principais: o primeiro cobrindo os preços em toda a cadeia de valor nos últimos 40 anos, mais 
ou menos, e o segundo cobrindo perspectivas futuras e analisando propostas alternativas 
para aumentar as receitas dos cafeicultores.  Abaixo esses dois trabalhos são discutidos em 
maior detalhe.   

I. Objetivo 
 
Avaliar meios de aumentar as receitas e a sustentabilidade econômica dos pequenos 
cafeicultores, analisando as flutuações e tendências históricas dos preços ao longo da cadeia 
de valor do café, passando em revista perspectivas dos preços e da oferta/demanda no futuro 
e examinando várias soluções de caráter político e outras que possam ajudar a aumentar as 
receitas. 

II. Atividades  
 
O CCSI efetuará pesquisa econômica, de natureza jurídica e sobre políticas, visando a apoiar 
maior compreensão da situação dos pequenos produtores de café, de como essa situação 
mudou nas últimas décadas e de como ela poderia mudar no futuro.  Os resultados da 
pesquisa serão apresentados na forma de dois trabalhos.  
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Trabalho 1 
 
O primeiro trabalho será entregue no final de março de 2018, para apresentação na reunião 
da OIC em abril.  Dará uma visão ampla das flutuações de preços, entre por volta de 1980 até 
o presente, e da porteira da propriedade até o consumidor final, examinando tendências de 
preços ao longo de toda a cadeia de valor.  O trabalho procurará entender os preços de 
porteira da propriedade determinados pelos fatores fundamentais da oferta e da demanda 
globais, incluindo armazenagem, especulação e outros fatores, bem como especificidades 
regionais e a macroeconomia global e regional, na medida do possível.  Tendências de longo 
prazo dos preços de porteira da propriedade serão avaliadas, bem como marcações dos 
preços para mais ao longo do percurso até o consumidor.  A pesquisa também examinará 
outros fatores que afetam as receitas dos cafeicultores, incluindo fatores relacionados com 
os custos de produção.  Tomadas em conjunto, essas informações proporcionarão um modelo 
básico para projetar flutuações de preços no longo prazo e uma base para a compreensão de 
meios através dos quais as receitas dos pequenos produtores se relacionam com as forças do 
mercado global e regional.  

Trabalho 2 
 
O segundo trabalho será entregue até meados de setembro.  Ele examinará as perspectivas 
futuras dos preços e da oferta e da demanda em função de tendências nos mercados globais, 
tais como as ligadas ao hábito de tomar café, as mudanças climáticas e a transformação 
estrutural da cadeia da oferta no setor.  Esse trabalho também examinará diversas propostas 
alternativas para aumentar as receitas dos cafeicultores, incluindo, por exemplo, mecanismos 
do comércio equitativo, impostos de exportação nos países fornecedores, desconto de 
impostos pagos pelos consumidores nos países consumidores em favor dos países produtores 
e ligações diretas entre torrefadores e produtores.  As avaliações dessas propostas levarão 
em conta as tendências do mercado global identificadas e explorarão os benefícios e 
limitações potenciais de cada proposta na mitigação dos desafios que os pequenos 
produtores de café enfrentarão em consequência. 

III. Orçamento 
 
Para realizar as atividades descritas acima, o CCSI busca um total de USS $190.000 por 
12 meses, com os seguintes desembolsos: 

• $30.000 na assinatura do acordo 
• $80.000 na entrega do primeiro trabalho 
• $80.000 na entrega do segundo trabalho 

 
O pagamento cobriria integralmente o tempo, as viagens e outras despesas do pessoal 
necessárias para a realização do acordado.  
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IV. Sobre o Centro de Investimento Sustentável da Universidade de Columbia  
 
O Centro de Investimento Sustentável da Universidade de Columbia (CCSI) é um centro 
conjunto da Escola de Direito e do Instituto da Terra da Universidade.  O CCSI é o único centro 
e fórum universitário de pesquisa dedicado ao estudo, prática e discussão do investimento 
internacional sustentável no mundo todo.  Sua missão é desenvolver métodos práticos 
através dos quais governos, investidores, comunidades e outros interessados possam 
maximizar os benefícios do investimento internacional em favor do desenvolvimento 
sustentável.  O CCSI conduz pesquisa robusta; desenvolve recursos e instrumentos acessíveis; 
promove um diálogo matizado; e oferece treinamentos, apoio de assessoria e input técnico.  
A Junta Consultiva do CCSI é presidida pelo Professor Jeffrey Sachs. 
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