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Proposta para apoiar a implementação  
eficaz do Plano de Ação Quinquenal da OIC 
 
APRESENTADA PELO DIRETOR-EXECUTIVO 

 
 
 
Antecedentes 
 
 O documento anexo contém uma proposta para tornar mais eficaz a implementação 
do Plano de Ação Quinquenal da OIC, identificando temas anuais de maneira a intensificar 
o foco estratégico e definir melhor as prioridades da Organização e sua implementação, com 
racionalização de recursos para capacitar a Organização a alcançar seus objetivos.  
 
Ação 
 
 Convida-se o Conselho a apreciar e, se apropriado, aprovar esta proposta. 
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PROPOSTA PARA APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO EFICAZ 
DO PLANO DE AÇÃO QUINQUENAL DA OIC 

 
I. INTRODUÇÃO 
 
1. Em sua 115.a sessão, realizada em Milão, Itália, em setembro de 2015, o Conselho 
Internacional do Café adotou a Resolução 457, prescrevendo a realização de uma Análise 
Estratégica.  O propósito da Análise era avaliar a Organização Internacional do Café (OIC), para 
concentrar o foco estratégico e definir melhor as prioridades da Organização e sua 
implementação, propor áreas para serem melhoradas e oferecer orientação à Secretaria.  
A Resolução determinava a formação de um Grupo de Trabalho com a responsabilidade de 
coordenar a avaliação estratégica.  Em sua 117.a sessão, o Conselho adotou o documento  
ICC-117-15, que contém as recomendações do Grupo de Trabalho. 
 
2. Em resultado da Análise Estratégica, foi decidido que a missão abrangente da OIC de 
promover um setor cafeeiro mundial sustentável deveria ser realizada através de três 
objetivos estratégicos: 
 

I. Disponibilizar dados, análises e informações de categoria mundial ao setor e 
aos formuladores de política. 

II. Usar o poder convocatório da Organização para instrumentalizar um fórum 
para o diálogo entre os setores público e privado e dentro deles. 

III. Facilitar o desenvolvimento de projetos e programas de promoção através de 
parcerias público-privadas. 

 
II. TEMA ANUAL PARA CONCENTRAR O TRABALHO DA OIC 
 
3. Em apoio da implementação eficaz do Plano de Ação Quinquenal e seus objetivos 
estratégicos, propõe-se definir temas anuais para orientar o trabalho da Organização nos 
respectivos anos cafeeiros, com isso intensificando o foco estratégico.  A concentração em 
um tema anual permitirá racionalizar os recursos existentes e conseguir sinergias, para que 
todas as funções da Secretaria (Estatística e Economia; engajamento com Membros e 
interessados; projetos de desenvolvimento do setor cafeeiro; e promoção do consumo) 
trabalhem em uníssono em torno de um tema. 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-res-457p-strategic-review.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/icc-117-15p-report-strategic-review.pdf
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4. O enfoque baseado em temas possibilitará à Organização: 
 

• Estabelecer a OIC como organização definidora de agendas no setor cafeeiro e 
melhorar sua visibilidade. 

• Conduzir ativismo baseado em evidência para lidar com questões relativas ao 
café em uma ampla gama de fóruns políticos. 

• Liberar financiamento para projetos e programas de desenvolvimento do setor 
cafeeiro. 

• Alinhar a estratégia da OIC com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável e seu ciclo de apresentação de relatórios. 

 
III. IMPLEMENTAÇÃO 
 
5. O alinhamento geral da Organização com cada tema anual será refletido em todas as 
funções da Secretaria e na estrutura de governança da OIC, conforme relevante. 
 
III.1 Estatística e Economia 
 
6. Um "relatório emblemático", contendo um análise extensa de cada tema anual 
selecionado fornecerá a base analítica para as principais mensagens divulgadas pela 
Organização durante todo o ano cafeeiro e proporcionará informações relevantes aos 
Membros e decisores do setor cafeeiro.  O relatório emblemático será preparado em 
colaboração com estudiosos de instituições de pesquisa, para garantir os padrões e o rigor 
mais elevados.  Incluirá também estatísticas anuais de comércio no setor cafeeiro global.  
 
7. O novo Prêmio de Excelência da OIC que se propõe instituir para pesquisas 
relacionadas com o café (documento SC-83/18) será conferido por contribuições notáveis de 
economistas, com prioridade para a pesquisa de tópicos ligados ao tema anual. 
 
III.2 Fórum para a discussão de questões relacionadas com o café 
 
8. O tema anual será refletido em pelo menos um dos eventos periódicos da OIC, como 
o Fórum Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro ou seminários sobre questões 
correntes, realizados durante a semana das reuniões do Conselho. 
 
III.3 Projetos 
 
10. Com fundamentação nas constatações do relatório emblemático, atenção específica 
será dada à elaboração de propostas de projetos que reflitam o tema focal para lidar com 
fraquezas e desafios nele identificados. 
 
 
 
 
 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/sc-83p-ico-award.pdf
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III.4 Comunicações e engajamento 
 
11. Sem perder de vista o trabalho central da OIC, as comunicações e o engajamento com 
os Membros e participantes mais à larga refletirão o tema anual, proporcionando um foco 
para a construção e a partilha de conhecimentos.  A campanha e o slogan do Dia Internacional 
do Café refletirão o tema anual e promoverão o lançamento do novo relatório emblemático 
da OIC.  Parcerias existentes continuarão a ser fortalecidas e novas alianças serão formadas 
com entidades que compartilhem os mesmos interesses que o tema anual.  Atenção especial 
será dada aos elos e potencial alinhamento com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável e com seu quadro e ciclo para a apresentação de relatórios.  Isso aumentará a 
visibilidade de questões que são cruciais para o desenvolvimento do setor cafeeiro, de 
maneira a dar destaque a oportunidades de financiamento pela comunidade internacional, 
incluindo doadores. 
 
III.5 Estrutura de governança 
 
12. O tema anual também estimulará um foco mais forte no trabalho dos diversos Comitês 
e reuniões do Conselho, assegurando uma implementação mais pronta e econômica. 
 
IV. PRÓXIMAS ETAPAS PROPOSTAS 
 
13. Os temas anuais serão implementados a partir do ano cafeeiro de 2018/19 (ver quadro 
abaixo).  A implementação será refletida no Programa Anual de Atividades, a ser analisada 
pelos respectivos Comitês e para evitar duplicações. 
 
15. No restante do ano cafeeiro de 2017/18, sugere-se adotar o tema orientador da 
"Igualdade de gênero", também aproveitando o trabalho analítico levado a efeito pela 
Secretaria sobre este assunto.  Isso possibilitará à Secretaria guiar o trabalho temático, isto é, 
o alinhamento entre o trabalho analítico e o tema do Dia Internacional do Café, bem como a 
conscientização de doadores e parceiros.  
 

Foco temático da OIC 

Ano cafeeiro Tema 

2017/2018 Igualdade de gênero 

2018/2019 Mudanças climáticas 

2019/2020 Inovação & tecnologia 

2020/2021 Produtividade & rentabilidade 

2021/2022 Por definir 
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