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1. O. Comitê de Estatística, presidido pelo Sr. Juan Esteban Orduz, da Colômbia, realizou 
sua 15.a reunião em 19 de setembro de 2018 em Londres, Reino Unido 

 
Item 1: Adoção da ordem do dia 
 
2. O Comitê adotou o projeto de ordem do dia que figura no documento 
SC-85/18 Rev. 1.  
 
Item 2:   Relatório sobre a reunião de 11 de abril de 2018 
 
3. O Comitê aprovou o relatório sobre a décima quarta reunião, realizada em 11 de abril 
de 2018, que figura no documento SC-84/18. 
 
Item 3:   Cumprimento do Regulamento de Estatística 
Item 3.1:  Relatório sobre dificuldades em cumprir o Regulamento e medidas  
   para melhorar o cumprimento 
 
4. A Chefe da Seção de Estatística apresentou o documento SC-86/18, que resume as 
principais constatações sobre as dificuldades enfrentadas pelos Membros para fornecer 
dados à Secretaria e assinala as medidas tomadas ou planejadas pela Secretaria da OIC para 
ajudá-los a superar essas dificuldades.  Notou-se que a falta de recursos financeiros e 
humanos era uma barreira significativa ao cumprimento do Regulamento de Estatística 
pelos Membros e levava à apresentação de relatórios incompletos ou fora do prazo e, em 
alguns casos, à ausência de relatórios.  Para tratar dessas dificuldades, a Secretaria prestava 
treinamento a pessoal de Estatística dos países Membros e desenvolveria treinamento 
adicional de fácil acesso on-line.  A Secretaria também estava buscado formas de facilitar a 
apresentação dos dados necessários, tais como um esquema para certificar e premiar 
pessoal de Estatística dos Membros.  A Secretaria receberia de bom grado outras sugestões 
dos Membros acerca desses processos. 
 
5. O Comitê tomou nota do relatório. 
 
Item 3.2:  Relatório sobre o cumprimento do Relatório de Estatística e 
   novos indicadores de cumprimento 
 
6. O Economista Sênior apresentou o documento SC-87/18, que mostra o quadro com 
novos indicadores de cumprimento.  Esses indicadores seriam usados para substituir os 
relatórios anteriores sobre o cumprimento do Regulamento pelos Membros e permitiriam a 
rápida verificação do cumprimento, tanto a nível geral como a nível dos países.  O conteúdo 
capacitaria a OIC a identificar áreas para melhoria do cumprimento e, assim, a qualidade 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/sc-85-r1p-agenda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/sc-84p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/sc-86p-report-constraints.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/sc-87p-new-compliance-indicator.pdf
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geral de seu banco de dados estatísticos, e a comparar desempenho ao longo do tempo.   Os 
novos indicadores avaliariam a integralidade e pontualidade dos relatórios dos Membros, e 
haveria uma pontuação de 0 quando os documentos chegassem fora do tempo ou 
incompletos, e uma pontuação de 1 quando sua entrega fosse pontual e eles estivessem 
completos.  Essa avaliação seria agregada anualmente, cobrindo todos os níveis cuja 
apresentação pelos Membros o Regulamento de Estatística exigia.  
 
7. Os Membros mostraram-se gratos pela concepção dos novos indicadores de 
cumprimento.  Sugeriu-se, porém, que a Secretaria considerasse se não seria melhor avaliar 
o cumprimento em uma escala graduada que levasse em conta diferentes níveis de falta de 
cumprimento, como, por exemplo, a diferença entre a apresentação com um dia de atraso, 
em comparação com vários meses de atraso.  Essa escala graduada motivaria os Membros a 
medir melhor seus esforços para conseguir cumprimento.  
 
8. O Comitê tomou nota do relatório. 
 
Item 3.3:  Treinamento disponibilizado aos Membros sobre o Regulamento de 
   Estatística 
 
9. A Chefe da Seção de Estatística relatou que, desde a última sessão do Conselho, 
treinamento fora dado a dois Membros exportadores, o Quênia e a Côte d’Ivoire, na sede 
da OIC.  Esse treinamento resultara em melhor comunicação entre a Secretaria e os dois 
Membros e na melhoria de seus relatórios. 
 
10. O Comitê tomou nota do relatório. 
 
Item 4:   Novo sistema de gestão de dados 
 
11. A Chefe da Seção de Estatística fez uma apresentação sobre os contornos do novo 
sistema de gestão de dados estatísticos, que permitiria fazer uso de avanços tecnológicos 
que houvera desde o desenvolvimento do atual sistema em 2003.  No ano cafeeiro de 
2018/19, a Secretaria procuraria obter propostas para atualização do sistama de, pelo 
menos, três consultorias.  A atualização seria realizada em fases e módulos diferentes, para 
atender a limitações financeiras, ao mesmo tempo que mantendo a necessária integridade 
dos dados.   Previa-se o início do trabalho de atualização para o final do ano cafeeiro de 
2018/19, logo que as propostas fossem avaliadas e um consultor selecionado. 
 
12. O Comitê tomou nota do relatório. 
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Item 5:   Mesa-Redonda de Estatística 
 
13. O Sr. Euan Mann, da Complete Commodity Solutions Ltd., Presidente da Mesa-
Redonda de Estatística, apresentou os resultados do trabalho conjunto da Mesa-Redonda 
com a Seção de Estatística da OIC.  Ele notou que a Mesa-Redonda tinha membros do setor 
privado, com representação de traders, torrefadores e analistas independentes.  A OIC 
trabalhara com a Mesa-Redonda por cinco anos, analisando dados da oferta e da demanda 
a partir de uma perspectiva global, abarcando a maioria dos países exportadores no período 
de 2006/07 a 2016/17.  Em resultado dessa colaboração, a qualidade dos dados da OIC 
melhorara significativamente, e eles agora podiam ser considerados uma referência mundial 
para dados sobre o setor cafeeiro.  O Sr. Mann enfatizou a importância da decisão do 
Conselho permitindo que, quando as estatísticas oficiais fossem inconciliáveis ou 
incompletas, a Secretaria as complementasse com informações de outras fontes.  Com a 
cooperação da atual Mesa-Redonda, a OIC agora passará à análise de dados referentes ao 
período de 1997/98 a 2005/06.  Além disso, a OIC e a Mesa-Redonda analisarão dados 
relativos aos dois a três anos cafeeiros concluídos mais recentemente numa base anual, para 
garantir a continuada confiabilidade da OIC como fonte de dados. 
 
14. Vários Membros externaram satisfação com o formidável progresso que a Secretaria 
fizera no aperfeiçoamento das estatísticas da OIC para que elas reflitam melhor a situação 
do mercado cafeeiro global. 
 
15. O Comitê tomou nota do relatório. 
 
Item 6:   Outros assuntos 
 
16. Nenhum outro assunto foi discutido. 
 
Item 7:   Data da próxima reunião 
 
17. O Comitê notou que sua próxima reunião seria realizada em Nairóbi, Quênia, durante 
a 124.a sessão do Conselho. 
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