
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prêmio de Excelência da OIC para pesquisa 
sobre café 
 
Chamada para apresentação de trabalhos 
 

 
 
Introdução 
 
O volume anual de negócios do setor cafeeiro chega a mais de US$200 bilhões.  Ao mesmo 
tempo, o café é um importante agente de desenvolvimento.  Ele traz sustento a milhões de 
pessoas no mundo todo, gera retornos pecuniários nas economias de subsistência e, como 
seu cultivo e colheita exigem mão de obra intensiva, é uma importante fonte de emprego 
rural para homens e mulheres.  Trabalho para garantir uma economia cafeeira mundial 
saudável é, portanto, econômica e politicamente relevante, além de desejável da perspectiva 
do incentivo ao desenvolvimento socioeconomico sustentável, seja para elevar os padrões de 
vida nos países produtores, seja para expandir mercados para os produtos que os países 
consumidores produzem. 
 
No entanto¸ os cafeicultores enfrentam muitos desafios, entre os quais o comportamento 
cíclico e o alto grau de volatilidade dos preços, além de custos de produção cada vez altos, 
tudo isso afetando a rentabilidade e futura sustentabilidade de seu produto.  Acresce que a 
transformação contínua dos padrões meteorológicos em virtude principalmente das 
mudanças climáticas representa outra ameaça à futura sustentabilidade do setor cafeeiro.  O 
repto, assim, consiste em assegurar um ambiente de negócios saudável e competitivo, em 
que os interesses dos setores comerciais da indústria global estejam em harmonia com as 
necessidades dos países em desenvolvimento menos avantajados, para que, com o tempo, se 
alcance sustentabilidade. 
 
A Organização Internacional do Café (OIC) é o principal organismo internacional dedicado ao 
café, reunindo países exportadores e importadores para confrontar os desafios que se 
apresentam ao setor cafeeiro mundial através de cooperação internacional.  Nesse sentido, 
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a OIC oferece uma plataforma de convergência para todas as iniciativas que promovem o 
desenvolvimento da economia cafeeira mundial, incentivando, em particular, as que têm um 
impacto positivo sobre o desenvolvimento sustentável do setor cafeeiro. 
 
Contra esse pano de fundo e com referência à meta estratégica II (B) do Plano de Ação Quinquenal 
da OIC (“Ações prioritárias para conseguir maior empenho de terceiros”), o Conselho Internacional 
do Café instituiu o Prêmio de Excelência da OIC para pesquisa sobre café.  
 
A OIC, assim, convida os interessados a apresentarem ensaios para seu concurso de trabalhos 
de pesquisa econômica relacionada com o café de 2019.  O Prêmio de Excelência tem por 
finalidade promover pesquisas de alta qualidade sobre questões que vão surgindo no cenário 
do setor cafeeiro global.  Mais especificamente, ele tem os seguintes objetivos: 
 
• Promover pesquisas econômicas de alta qualidade sobre questões relacionadas com 

o café, dando ênfase ao foco temático anual e ao Plano de Ação Quinquenal da OIC.  
O foco temático do ano cafeeiro corrente (2018/19) é “Rentabilidade: Consumo e 
Produtividade”. 

• Envolver jovens economistas e pesquisadores na avaliação de questões relacionadas com 
Economia que afetam o setor cafeeiro. 

• Gerar abordagens inovadoras para questões relacionadas com desenvolvimento nos 
países produtores de café e com a contribuição do setor cafeeiro à realização dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

• Estimular o debate sobre "cadeia de valor do café sustentável e desenvolvimento 
internacional". 

 
O trabalho de pesquisa deve cobrir um tópico relevante relacionado com o desenvolvimento 
sustentável do setor cafeeiro.  Entre as ideias acerca de tópicos específicos podem estar a 
melhoria da contribuição do setor cafeeiro à realização dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e/ou a importância do café para o desenvolvimento social e econômico.  Os 
candidatos têm liberdade para escolher seus tópicos  ̶  contanto que relevantes ao setor cafeeiro 
 ̶ , mas preferência será dada a trabalhos que abordem questões de pesquisa abarcadas pelo 
foco temático da OIC para o ano cafeeiro de 2018/19. 
 
Eligibilidade 
 
O concurso é aberto a economistas e pesquisadores em ciências sociais que estejam 
completando um PhD ou o tenham obtido nos cinco últimos anos; que sejam cidadãos de um 
país Membro da OIC ou estejam afiliados a uma instituição sediada em um país Membro da 
OIC; e que tenham interesse comprovado pela área de Economia do Café.  
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Para concorrer, o candidato deve apresentar um ensaio, trabalho de tese ou artigo de 
periódico em um dos idiomas oficiais da OIC (espanhol, francês, inglês ou português), 
preferivelmente em inglês, de 15.000 palavras no máximo. 
 
Painel de seleção 
 
O painel de seleção será integrado por três professores universitários de Economia, o editor 
de uma revista especializada e dois funcionários de chefia da Organização.  O Chefe de 
Operações coordenará o trabalho do painel.  
 
Prêmio 
 
O vencedor receberá um prêmio £2.000.  Na hipótese de o trabalho vencedor ter sido 
elaborado em coautoria, o prêmio será dividido igualmente entre os autores.  O prêmio é 
concedido anualmente durante a sessão do outono no Hemisfério Norte do Conselho 
Internacional do Café, em geral realizada em Londres, Reino Unido.  Para que o vencedor 
possa comparecer pessoalmente à cerimônia de premiação, despesas de viagem de no 
máximo £800 serão cobertas pela OIC1.  Um certificado de prêmio será apresentado ao 
vencedor, e o ensaio premiado será publicado em revistas especializadas, no site da OIC e em 
canais das redes sociais, além se ser distribuído entre os países Membros da OIC. 
 
Prazo para apresentação 
 
Todos os trabalhos devem ser enviados a essay.award@ico.org o mais tardar até 16 de julho 
de 2019.  A apresentação deve incluir como anexos separados em formato PDF os seguintes 
itens:  

(a) O ensaio. 
(b) O curriculum vitae do(s) autor(es), especifcando: 

i. A instituição a que o(s) autor(es) está(ão) afiliado(s) atualmente. 
ii. A instituição acadêmica que concedeu/concederá o PhD e o ano (ou 

ano previsto) de sua conclusão. 
iii. A data de nascimento do(s) autor(es). 

 
Apenas trabalhos que se amoldem à abordagem de tópicos de pesquisa especificamente 
relevantes para a OIC serão considerados pelo painel de seleção. 

                                                      
1 A OIC não tem condições de prestar assistência com respeito a vistos, seguros de viagem e outras questões 
relacionadas com o comparecimento à cerimônia de premiação. 
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