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Antecedentes 
 
1. O Conselho Internacional do Café, em sua 120.a sessão, aprovou o Plano de Ação Quinquenal 
da Organização Internacional do Café (OIC) (ICC-120-11).  O Plano visava a determinar a direção 
geral da OIC nos próximos cinco anos e proporcionar o contexto para o desenvolvimento de 
programas anuais de adividades, com a devida priorização e alocação dos recursos apropriados. 
 
2. O Programa de Atividades da Organização para o ano cafeeiro de 2017/18 (ICC-120-12) 
também foi aprovado pelo Conselho em sua 120.a sessão e cobre as atividades a serem realizadas 
para alcançar as metas estratégicas da Organização.  A primeira meta delineada no Plano de Ação é 
“disponibilizar dados, análises e informações de categoria mundial ao setor e aos formuladores de 
políticas”. 
 
3. Uma das atividades do Programa do ano cafeeiro de 2017/18 é “estabelecer um banco de 
dados estatísticos abrangente, com informações relevantes para os Membros e terceiros (assinantes 
a pagamento, público mais amplo)”.  
 
4. A fim de estabelecer um banco de dados estatísticos abrangente, várias atividades estão 
sendo efetuadas.  Elas incluem: 
 

a) Uma pesquisa da demanda junto aos usuários de dados (Membros e terceiros) e o 
estabelecimento de um portfólio de variáveis a serem coletadas pela OIC.  

b) A avaliação da qualidade do banco de dados atual da OIC. 
c) A minuta de uma proposta relativa a um novo sistema de gestão de dados (incluindo 

atualização do banco de dados, interfaces e processos), para tornar mais eficientes a 
entrada, o tratamento, o armazenamento e a divulgação de dados.  

 
5. Este relatório descreve as medidas tomadas pela Secretaria da OIC, em estreita consulta 
com os Membros, com respeito às três atividades acima.  Depois de uma apreciação dos resultados 
iniciais, outras medidas serão tomadas na segunda metade do ano cafeeiro de 2017/18. 
 
Ação 
 

Solicita-se ao Comitê de Estatística que tome nota deste relatório. 
 
 

SC 82/18 
 
23 março 2018 
Original: inglês 
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http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-120-11p-five-year-action-plan.pdf
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RELATÓRIO DE ANDAMENTO SOBRE O ESTABELECIMENTO DE  
UM BANCO DE DADOS ESTATÍSTICOS ABRANGENTE 

MARÇO DE 2018 
 
Parte 1: Pesquisa da demanda 
 
1. Uma pesquisa da demanda foi feita entre 29 de novembro e 15 de dezembro de 
2017, para analisar o portfólio de variáveis a serem coletadas pela OIC e assegurar que os 
dados estatísticos atualmente fornecidos atendem às necessidades e prioridades de seus 
usuários.  
 
Metodologia  
 
2. Um questionário on-line, intitulado “Questionário sobre informações estatísticas da 
OIC” foi lançado em 29 de novembro de 2017, convidando Membros e terceiros que têm a ver 
com as atividades da OIC a participarem da pesquisa.  O questionário foi disponibilizado aos 
Membros e terceiros nos quatro idiomas oficiais da OIC através das redes sociais e site da 
Organização. A pesquisa on-line terminou em 15 de dezembro de 2017. A Secretaria recebeu 
312 respostas válidas, 66 das quais de representantes de países Membros. O questionário se 
concentrou na avaliação da importância das 42 diferentes variáveis coletadas regularmente 
pela OIC ou frequentemente solicitadas.  O questionário também possibilitava que todos os 
participantes listassem até três variáveis adicionais ainda não incluídas no questionário que 
eles julgassem importantes. 
 
3. As 42 variáveis incluídas no questionário agrupam-se em categorias amplas: 
produção, exportações, importaçõess, consumo, preços, estoques existentes nos países 
exportadores/importadores e socioeconomia.  Pediu-se aos participantes que avaliassem 
o nível de importância de cada variável usando uma escala de 5 pontos que vai de “nada 
importante” a “extremamente importante”.  
 
Resultados  
 
4. Todos os participantes responderam que as 42 variáveis eram pelo menos 
moderadamente importantes.  Não houve grandes diferenças na gradação geral da importância 
de cada variável pelo público (incluindo Membros) e pelo setor privado.  Isso confirma que os 
dados que a OIC coleta atualmente são importantes tanto para os Membros quanto para 
terceiros e devem continuar a ser incluídos no banco de cados. As respostas também 
identificaram a necessidade de variáveis adicionais, em particular indicadores socioeconômicos, 
para tornar o banco de dados mais abrangente.  
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5. Uma classificação da importância das variáveis foi derivada da variação dos níveis de 
importância escolhidos para cada uma delas.  Uma pontuação foi atribuída a cada variável e 
ponderada pela frequência das respostas correspondentes a cada nível de importância.  
Por exemplo, a uma variável que recebeu a classificação de “extremamente importante” em cada 
resposta foram atribuídos 5 pontos, e a uma variável que em cada resposta recebeu a 
classificação de “nada importante”, 1 ponto.  Aplicou-se este método a cada variável, e as 
pontuações resultantes vão de 3,56 a 4,52.  Das 10 variáveis que receberam a pontuação mais 
alta, duas (“Custos de produção” e “Rentabilidade da cafeicultura”) no momento não são 
coletadas regularmente pela OIC.  Ver no Anexo II lista completa das variáveis e sua classificação. 
 
6. Houve 111 respostas válidas nos quatro idiomas.  Nessas respostas os Membros e 
terceiros sugeriam três variáveis adicionais que consideravam impotante incluir no banco de 
dados.  As variáveis adicionais listadas na resposta à pergunta em questão agrupam-se em 
diversas categorias amplas, entre as quais agronomia, mudanças climáticas, projetos, 
financiamento da produção de café, componentes dos custos de produção, agregação de 
valor e informação sobre comerciantes de café. 
 
7. Em resumo, a análise das respostas ao questionário sobre os dados estatísticos da 
OIC mostra que: 
 

• A maioria das variáveis que a OIC coleta atualmente é importante para os 
usuários, confirmando a relevância do banco de dados atual.  

• Variáveis adicionais, tais como custos de produção e emprego, atualmente 
não coletadas para o banco de dados da OIC, passaram a ser consideradas 
importantes. 

 
8. A pesquisa da demanda terminou e, em sua próxima fase, este processo examinará a 
possibilidade de incluir algumas das variáveis adicionais em um banco de dados novo e mais 
abrangente.  
 
Parte 2: Qualidade dos dados 
 
9. Uma análise da qualidade dos dados do banco de dados estatísticos da OIC foi 
implementada como primeira etapa da formulação de uma proposta para estabelecer um 
novo sistema de gestão de dados. Esse sistema aumentaria a eficiência da entrada, 
tratamento, armazenamento e divulgação de dados, e melhoraria a qualidade geral dos 
dados estatísticos sobre café da OIC.  Através de uma avaliação sistemática, a análise da 
qualidade dos dados proporciona melhor compreensão das características e qualidade dos 
dados da OIC, também identificando as áreas primárias de preocupação com os dados.  
Além disso, como indicam os resultados da pesquisa sobre a demanda, muitas das variáveis 
hoje coletadas pela OIC são importantes para os usuários, e a análise da qualidade dessas 
variáveis ajudará a garantir que eles obterão informações de alto nível. 
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10. O Orçamento Administrativo da OIC para o exercício financeiro de 2017/18 inclui 
consignação para a contratação de consultores externos para efetuar a análise da qualidade 
de dados e ajudar a redigir a proposta relativa a um novo sistema de gestão de dados.  
A firma Data-to-Value, escolhida entre três outras por alcançar a melhor pontuação de 
acordo com os critérios selecionados, começou sua incumbência no final de janeiro. 
 
Metodologia  
 
11. A metodologia usada pela Data-to-Value inclui múltiplas etapas, começando pela 
construção de um catálogo de dados abrangente e um modelo do banco de dados.  
O catálogo do ativo de dados e o modelo do banco de dados da OIC fornecem um resumo 
de todas as informações que o banco contém, descrevem dados individuais de maneira 
prontamente compreensível e demonstram como diferentes dados se relacionam uns com 
os outros.  Essas informações permitirão que os usuários encontrem rapidamente os dados 
de que eles precisem e serão necessárias para a implementação de um novo sistema de 
gestão do banco. 
 
12. A próxima etapa compreendeu a avaliação da qualidade dos dados estatísticos, de acordo 
com os seguintes parâmetros: exatidão, integralidade, consistência, conformidade, integridade e 
pontualidade.  Na avaliação, fez-se uma análise metódica dos dados, para descobrir padrões, 
identificar duplicações e valores faltantes e confirmar se os dados correspondiam às expectativas.  
Chamou-se a atenção da Secretaria da OIC para os padrões dos dados que não correspondiam às 
expectativas, para determinar se eles resultavam de problemas de qualidade ou eram valores 
esperados.  Essa etapa passou por várias iterações, começando pelos maiores problemas (isto é, 
registros de dados altamente interconectados com outros registros ou dados cobrindo uma 
porção considerável dos registros).  
 
Resultados 
 
13. A análise se concentrou nos componentes técnicos do sistema (isto é, hardware, 
servidor SQL) e na coleta e tratamento dos dados para o banco atual.  No momento o 
sistema de gestão de dados estatísticos usa o servidor Windows 2003 e o servidor SQL 2000, 
que têm mais de 15 anos.  Com base nas constatações iniciais da análise, a configuração 
atual do sistema de gestão de dados demonstra que, de forma geral, o banco é bem 
organizado e robusto.  No entanto, um dos grandes problemas do sistema atual é que uma 
parte significativa do banco já não tem suporte e precisará ser atualizado no futuro 
próximo.  A atualização do hardware também exigirá a atualização do software para torná-
lo compatível.  A implementação de um novo banco de dados não só melhorará a segurança 
do banco de dados, mas também permitirá que a OIC aproveite os avanços tecnológicos dos 
últimos 15 anos para melhorar a experiência dos usuários de seus dados.  
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14. A análise dos dados estatísticos revelou padrões incomuns de dados, identificando 
alguns itens de qualidade possivelmente menor.  Muitos dos padrões resultavam de dados 
faltantes e da impossibilidade de o atual sistema processar os dados mais complexos que a 
Secretaria recebe. O atual sistema de gestão de dados foi inicialmente planejado para 
finalidades limitadas e menos variáveis. A atualização do sistema permitirá mais flexibilidade 
para satisfazer necessidades mutáveis dos Membros e outros usuários e tornará mais 
eficientes a coleta e o processamento de dados brutos, resultando em uma melhora da 
qualidade geral dos dados.  
 
Resumo 
 
15. Os principais elementos da análise são:  

a) O atual sistema tornou-se obsoleto tanto em hardware quanto em software. 
b) Não há serviços de suporte disponíveis para partes do atual sistema. 
c) A integridade dos dados está em risco. 
d) Há necessidade de acrescentar novas variáveis para atender melhor à 

demanda dos Membros e da comunidade cafeeira mundial. 
 
16. A análise da qualidade do banco de dados da OIC será concluída em meados de abril.  
Os resultados finais da análise, as medidas tomadas para remediar os problemas 
identificados e a proposta para um novo sistema de gestão de dados serão apresentados 
aos Membros na sessão do Conselho de setembro de 2018.  
 
Conclusão  
 
17. Iniciou-se o processo para estabelecer um banco de dados estatísticos abrangente 
contatando partes interessadas relevantes através da pesquisa sobre a demanda e fazendo 
uma análise da qualidade dos dados, como se descreve acima.  
 
18. Em resultado da pesquisa da demada e da análise da qualidade dos dados, 
constatou-se o seguinte: 

• O input fornecido no questionário estatístico pelos Membros e por terceiros 
interessados no setor cafeeiro global mostrou que os dados da OIC são uma 
fonte primordial de informações e ajudou a identificar novas variáveis, cujo 
acréscimo a seu banco de dados a OIC deveria considerar.  

• A análise da qualidade dos dados feita pelos consultores identificou padrões 
incomuns de dados que receberão atenção da Secretaria, para melhorar a 
qualidade geral do banco de dados durante o restante deste ano cafeeiro e 
no próximo.  O nível identificado de importância das diferentes variáveis na 
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pesquisa da demanda ajudará a Secretaria a priorizar as questões de 
qualidade dos dados em que concentrar seus esforços para melhorar a 
qualidade dos mesmos1.  

• A análise da qualidade dos dados revelou que o banco de dados precisa ser 
atualizado para melhorar tanto a eficiência do tratamento dos dados quanto 
a segurança. A análise também gerou conhecimentos e a documentação 
necessários para atualizar o atual sistema de gestão de dados.  

 
19. Na 122.a sessão do Conselho Internacional do Café, a Secretaria apresentará aos 
Membros um relatório detalhado e uma proposta para sua apreciação, incluindo: 
 

• Uma lista final de todas as variáveis a serem coletadas pela OIC, com base em 
uma análise pela Secretaria que leve em conta as constatações da pesquisa 
da demanda e a acessibilidade dos dados pertinentes a essas novas variáveis.  

• Uma proposta para um novo sistema de gestão de dados que leve em conta 
não só os resultados da avaliação da qualidade dos dados do atual banco de 
dados, como também a inclusão das novas variáveis com base nos resultados 
da pesquisa da demanda.  A proposta também considerará meios de facilitar 
a provisão de dados dos Membros, bem como a avaliação dos dados 
fornecidos e a apresentação de relatórios sobre eles. 

• O novo banco de dados refletirá uma melhoria na qualidade geral dos dados 
atuais da OIC e tornará mais eficientes a entrada, o tratamento, o armazenamento 
e a divulgação dos dados. 

 
 
 

                                                      
1 A Secretaria também está trabalhando com a Mesa-Redonda de Estatística para identificar e lidar com 
questões relativas à qualidade dos dados. 
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QUESTIONÁRIO SOBRE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS - MEMBROS 

Obrigado por completar este questionário. Suas respostas ajudarão a OIC a melhorar a qualidade de suas 
informações estatísticas e garantir um melhor atendimento das necessidades e prioridades dos participantes 
do setor cafeeiro. O prazo para o envio das respostas é 8 de dezembro de 2017. 
 
1. Escolha a opção que melhor descreve sua organização ou afiliação: *  
 

Setor público (agência governamental, organização internacional etc.) 

Mundo acadêmica/Pesquisa  

Setor privado 

Outros  
 
Se “Outros”, especifique:  

 
 
2. Você é assinante dos relatórios estatísticos da OIC (Estatísticas Mensais do Comércio, Boletim Estatístico 
Trimestral ou Estatísticas Anuais do Comércio)? *  

Sim Não  
 
3. Quão familiarizado você está com os dados estatísticos da OIC? *  

Nada familiarizado  

Pouco familiarizado 

Razoavelmente familiarizado 

Muito familiarizado 

Extremamente familiarizado 
 
4. A OIC disponibiliza dados a nível global, regional e nacional. Em qual(is) nível(is) você estaria interessado? 
(Marque todos os que se aplicam). *  

a. Global  

b. Regional 

 c. Nacional  
 
5. Quão importantes são os seguintes itens relacionados à produção de café? *  
 

  Nada 
importante 

Pouco 
importante 

Razoavelmente 
importante 

Muito  
importante 

Extremamente 
importante 

 
Produção por volume 1  2  3  4  5  
Produção por tipo de café  
(Arábica ou Robusta)   1  2  3  4  5  
Produção por método de processamento  
(via seca ou via úmida)  1  2  3  4  5  
Variedades/Cultivares produzidos  
(Geisha, Java, Bourbon) 1  2  3  4  5  

Qualidade do café produzido  1  2  3  4  5  
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5. Quão importantes são os seguintes itens relacionados à produção de café? *  
 

  Nada 
importante 

Pouco 
importante 

Razoavelmente 
importante 

Muito  
importante 

Extremamente 
importante 

Volume do café certificado produzido  
(por exemplo, Fair Trade, etc.) 1  2  3  4  5  

Total do parque cafeeiro  1  2  3  4  5  

Número total de cafeeiros  1  2  3  4  5  

Número de cafeeiros em produção  1  2  3  4  5  

Idade dos cafeeiros 1  2  3  4  5  
 
6. Quão importantes são os seguintes itens relacionados às exportações de café? *  
  
 
 

Nada 
importante 

Pouco 
importante 

Razoavelmente 
importante 

Muito  
importante 

Extremamente 
importante 

Exportações por volume 1  2  3  4  5  

Exportações por valor 1  2  3  4  5  
Exportações por tipo de café  
(Arábica ou Robusta) 1  2  3  4  5  
Exportações por método de 
processamento  
(via seca ou via úmida) 

1  2  3  4  5  

Exportações por forma de café  
(verde, torrado, solúvel) 1  2  3  4  5  
Volume do café certificado 
exportado (por exemplo, Fair 
Trade, etc.) 

1  2  3  4  5  

Qualidade das exportações 1  2  3  4  5  

Exportações por destino 1  2  3  4  5  
 

7. Quão importantes são os seguintes itens relacionados às importações de café? *  
  
 
 

Nada 
importante 

Pouco 
importante 

Razoavelmente 
importante 

Muito  
importante 

Extremamente 
importante 

Importações por volume 1  2  3  4  5  

Importações por valor  1  2  3  4  5  
Importações por forma de café 
(verde, torrado, solúvel)  1  2  3  4  5  

Importações por origem  1  2  3  4  5  
 
8. Quão importantes são os seguintes itens relacionados ao consumo de café? *  
 
 
 

Nada 
importante 

Pouco 
importante 

Razoavelmente 
importante 

Muito  
importante 

Extremamente 
importante 

Consumo total de café por 
volume/peso  1  2  3  4  5  

Consumo per capita 1  2  3  4  5  
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8. Quão importantes são os seguintes itens relacionados ao consumo de café? *  
 
 
 

Nada 
importante 

Pouco 
importante 

Razoavelmente 
importante 

Muito  
importante 

Extremamente 
importante 

Consumo de café por tipo  
(torrado ou solúvel)  1  2  3  4  5  
Consumo por dose única 
(cápsulas, sachês, monodose, 
etc.)  

1  2  3  4  5  

Volume do consumo de café 
fora de casa 1  2  3  4  5  

Consumo de café grupos etários 1  2  3  4  5  
Consumo de café por níveis de 
renda  1  2  3  4  5  
 
 
9. Em relação à produção, exportação, importação e consumo, com que frequência você gostaria que os 
dados lhe fossem disponibilizados? (Marque todos os que se aplicam) *  

a. Anualmente (por exemplo, ano civil, ano cafeeiro, ano-safra)  

b. Trimestralmente 

 c. Mensalmente  
 
10. Quão importantes são os seguintes itens relacionados aos preços do café? *  
 
 
 

Nada 
importante 

Pouco 
importante 

Razoavelmente 
importante 

Muito  
importante 

Extremamente 
importante 

Preços pagos aos produtores 1  2  3  4  5  
Preços nacionais do café no 
atacado 1  2  3  4  5  
Preços nacionais do café no 
varejo 1  2  3  4  5  
Preços nacionais do café 
consumido fora de casa 1  2  3  4  5  
 
11. Quão importantes são os itens a seguir relacionados aos estoques nos países exportadores e importadores? *  
  
 
 

Nada 
importante 

Pouco 
importante 

Razoavelmente 
importante 

Muito  
importante 

Extremamente 
importante 

 
Volume dos estoques de café 
mantidos nos países 
exportadores 

1  2  3  4  5  

Volume dos estoques de café 
mantidos nos países 
importadores 

1  2  3  4  5  

 
12. Quão importantes são os itens a seguir relacionados aos fatores socioeconômicos do setor cafeeiro? *  
 
 
 

Nada 
importante 

Pouco 
importante 

Razoavelmente 
importante 

Muito  
importante 

Extremamente 
importante 

Número de cafeicultores ou 
famílias 1  2  3  4  5  
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12. Quão importantes são os itens a seguir relacionados aos fatores socioeconômicos do setor cafeeiro? *  
 
 
 

Nada 
importante 

Pouco 
importante 

Razoavelmente 
importante 

Muito  
importante 

Extremamente 
importante 

Emprego no setor cafeeiro 1  2  3  4  5  
Emprego no setor cafeeiro, 
por gênero 1  2  3  4  5  
Emprego no setor cafeeiro, 
por grupo etário 1  2  3  4  5  
Tamanho médio de uma 
propriedade de café 1  2  3  4  5  

Custos de produção  1  2  3  4  5  

Rentabilidade da cafeicultura 1  2  3  4  5  
 
13. Favor indicar até 3 variáveis que você considere importantes que a OIC colete, mas que não tenham sido 
mencionadas acima:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Comentários adicionais?  
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CLASSIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS DA PESQUISA 
 

Variável 
Esta variável é atualmente 

coletada pela  OIC? 
Pontuação 
ponderada 

Custos de produção Não 4,52 
Preços do café pagos aos produtores Sim 4,49 
Rentabilidade da cafeicultura Não 4,45 
Exportações por volume Sim 4,44 
Exportações por tipo (Arábica, Robusta) Sim 4,42 
Produção por volume  Sim 4,40 
Produção por tipo (Arábica ou Robusta)  Sim 4,39 
Consumo total de café por volume/peso  Sim 4,39 
Importações por origem  Sim 4,34 
Exportações por destino Sim 4,30 
Qualidade do café produzido Não 4,28 
Área total de produção de café  Sim 4,27 
Importações por volume  Sim 4,23 
Consumo per capita Sim 4,20 
Volume dos estoques de café nos países exportadores Sim 4,18 
Preços nacionais do café no atacado Sim 4,15 
Volume dos estoques de café nos países importadores Sim 4,15 
Exportações por valor Sim 4,14 
Número de cafeicultores ou famílias Não 4,10 
Qualidade das exportações Sim, opcional 4,09 
Exportações por forma (por exemplo, verde, torrado, solúvel) Sim 4,05 
Consumo de café por tipo (por exemplo, torrado ou solúvel)  Não 4,04 
Emprego no setor cafeeiro Não 4,04 
Preços nacionais do café no varejo Sim 4,03 
Tamanho médio de uma propriedade de café Não 4,02 
Importações por forma (verde, torrado, solúvel)  Sim 3,98 
Volume do café certificado produzido (por exemplo, Fair Trade, etc.) Não 3,96 
Importações por valor  Sim 3,95 
Volume do café certificado exportado (por exemplo, Fair Trade, etc.) Sim, opcional 3,93 
Volume do consumo fora de casa Não 3,88 
Preços nacionais do café consumido fora de casa Não 3,86 
Consumo de café por grupos etários Não 3,84 
Produção por método de processamento (via seca ou via úmida)  Sim 3,80 
Exportações por método de processamento (via seca, via úmida) Sim 3,79 
Consumo por dose única (cápsulas de café, sachês, etc.) Não 3,79 
Idade dos cafeeiros Sim 3,79 
Número de cafeeiros em produção  Sim 3,75 
Número total de cafeeiros  Sim 3,74 
Consumo de café por níveis de renda Não 3,71 
Emprego no setor cafeeiro por grupo etário Não 3,68 
Emprego no setor cafeeiro por gênero Não 3,63 
Variedades/Cultivares produzidos (por exemplo, Geisha, Java, 
Bourbon) Não 3,56 
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