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Ação para enfrentar o impacto dos preços
baixos do café: foco continuado do Conselho
Internacional do Café no Quênia

Nairóbi, 29 de março de 2019 – O impacto dos preços baixos do café sobre os pequenos
cafeicultores continuou a dominar as discussões da 124.a sessão do Conselho Internacional
do Café, que terminou hoje em Nairóbi.
Acolhido pelo Governo do Quênia e aberto oficialmente por S. Ex.a o Presidente Uhuru
Kenyatta, o Conselho, este ano sob a presidência da Sr.a Stefanie Küng, da Suíça, reuniu os
Governos Membros da Organização Internacional do Café (OIC), bem como representantes
da comunidade cafeeira mais ampla do Quênia e do mundo.
Como indicam os dados fornecidos pela OIC, o consumo mundial de café continua a crescer a
uma taxa anual saudável de 2%, mas milhões de cafeicultores precisam vender seu café a
preços que caíram mais de 30% nos dois últimos anos. Hoje muitos cafeicultores sequer
conseguem cobrir seus custos de produção. As consequências desta situação são drásticas:
uso reduzido de insumos e manutenção mais precária dos cafezais, levando a menor
produção e menor qualidade; insegurança alimentar e redução do acesso a serviços básicos
como educação e saúde; empobrecimento rural; aumento da migração para áreas urbanas e
para os países desenvolvidos; e um conjunto de outras questões sociais. Não se prevê a
inversão da tendência baixista dos preços no futuro próximo, e há o risco de muitos países
abandonarem a produção de café, deixando o setor muito mais vulnerável a choques
climáticos e a pragas e doenças.
Em resultado, a OIC está implementando uma série de ações centradas na sensibilização e
comunicação; na mobilização dos interessados em café e parceiros em desenvolvimento; na
pesquisa, construção de conhecimentos e transparência; e na promoção do consumo de café.
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Nos diferentes fóruns que houve durante toda a semana, que incluíram um Seminário sobre
Sustentabilidade organizado em coordenação com o Governo do Quênia e a Plataforma
Global do Café (PGC), Membros e delegados ouviram apresentações feitas pelas equipes de
Economia e Estatística da OIC e por importantes especialistas nacionais e internacionais, entre
os quais o Prof. Jeffrey Sachs, da Universidade de Columbia. Como contribuição ao debate
acerca da atual situação dos preços, a OIC apresentou três estudos, que abordam,
respectivamente, o impacto dos preços baixos do café sobre os países exportadores, o papel
da especulação nos mercados de futuros do café e a rentabilidade da cafeicultura em países
latino-americanos selecionados.
A OIC, em virtude de suas finalidades e da imparcialidade de seu papel, está construindo um
robusto diálogo setorial, engajando interessados em café, parceiros em desenvolvimento e
sociedade civil com o objetivo de identificar soluções, construir consenso e estabelecer
compromissos mensuráveis em relação a um futuro sustentável para os cafeicultores e todo
o setor cafeeiro, em sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações
Unidas.
Para trazer as vozes dos cafeicultores e de todo o setor cafeeiro à arena internacional onde
decisões são tomadas, a OIC este ano está realizando uma série de eventos consultivos, que
começam pelo Seminário de Sustentabilidade no dia 25 de março de 2019, em Nairóbi. Virão
depois outros eventos, realizados em parceria com o Fundo Internacional de
Desenvolvimento Agrícola das Nações Unidas, em abril; com o Governo da Itália, em maio; e
com a Comissão Europeia, em junho. Essas plataformas de discussão culminarão com um
Fórum de CEOs, que se realizará em Londres durante a 125.a sessão do Conselho Internacional
do Café, em setembro de 2019, com o objetivo de articular a implementação de ações para
superar o impacto dramático dos atuais níveis e volatilidade dos preços do café sobre os
pequenos cafeicultores.
Para ampliar a transparência ao longo da cadeia de valor do café, a OIC vem produzindo
pesquisas e dados de alto nível independentes e relevantes e, nesse sentido, publicará um
Relatório Emblemático sobre sustentabilidade econômica, especificando cenários em que se
insere o futuro do café e avaliando as soluções mais promissoras para a crise atual. Além
disso, a OIC vem trabalhando arduamente para mobilizar recursos financeiros e em espécie
do setor privado e de doadores e para implementar ideias inovadoras a serem utilizadas na
promoção do consumo do café e na sensibilização dos consumidores acerca dos problemas
enfrentados pelo setor cafeeiro, ao mesmo tempo que projetando uma imagem positiva do
café e defendendo a importância do setor cafeeiro nos fóruns internacionais mais relevantes.
O Diretor-Executivo da OIC, Sr. José Sette, disse: "Cabe à OIC, como voz de todo o mundo do
café, o importante papel de transmitir a grave situação vivida pelos cafeicultores ao mundo
exterior, que inclui os consumidores, uma comunidade torrefadora em constante expansão e
a comunidade internacional mais ampla.
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“Ao mesmo tempo que se engajam em diálogo com os principais interessados, os Membros
exportadores também devem implementar reformas estruturais para conseguir eficiência e
promover um ambiente favorável a seus setores cafeeiros. Um exemplo concreto é o país
que nos acolhe ̶ o Quênia ̶ , onde o Presidente implementou diversas intervenções
institucionais, jurídicas e nos serviços de apoio destinadas a inverter as tendências negativas
e garantir o futuro da cafeicultura nacional. Elas incluem a ambiciosa reabilitação de
500 usinas de despolpamento em 31 condados onde se cultiva café e o fornecimento de
materiais de plantio, ao lado de avanços nos serviços de pesquisa e extensão. Além disso,
para resolver o problema de atrasos indevidos no ciclo de pagamentos, o Governo do Quênia
estabeleceu um Fundo Rotativo de Adiantamento de Recursos para o Café Cereja de 3 bilhões
de xelins quenianos, que deve estar em operação em julho de 2019.”
O Prof. Joe Kieyah, Presidente do Comitê de Implementação do Subsetor Cafeeiro do Quênia
disse: “O Quênia é um dos 44 Membros exportadores da OIC e um de seus Membros
fundadores, sempre participando e prestando apoio de maneira ativa. A OIC, reunindo
importantes países importadores e exportadores, como também o setor privado, o mundo
acadêmico e outras organizações internacionais, é um fórum valioso e inigualável para a
comunidade cafeeira internacional. É uma honra sediar a 124.a sessão do Conselho
Internacional do Café, dando ao país uma oportunidade de exibir seu setor cafeeiro, como
também de mostrar os graves desafios enfrentados pelos cafeicultores quenianos e o
trabalho árduo do Governo para implementar a agenda do Presidente Kenyatta de reformas
para transformar o setor cafeeiro nacional”.
O Diretor-Executivo da OIC, Sr. José Sette, acrescentou: “A OIC está aqui para atender às com
eficácia as necessidades de nossos Membros, entre eles o Quênia. Assim, constatamos com
enorme satisfação que os Membros, através de uma série de decisões, reforçaram seu apoio
ao programa da OIC para implementar a Resolução 465, a fim de que que, como comunidade
cafeeira internacional, sejamos capazes de assegurar não apenas salários condignos para a
comunidade cafeicultora, como também uma sustentabilidade de longo prazo para o setor
cafeeiro global.”
A sessão do Conselho foi encerrada formalmente pela Presidente do Conselho, Sr.a Stephanie
Küng, que agradeceu formalmente ao Governo do Quênia e ao Presidente Kenyatta por
acolherem a 124.a sessão do Conselho Internacional do Café, e apelou a todos os Membros a
trabalharem juntos em espírito de cooperação positiva, para benefício de todas as partes da
cadeia de valor do café.
*** FIM ***
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NOTAS AOS EDITORES
Sobre a Organização Internacional do Café
A Organização Internacional do Café (OIC) é um organismo multilateral que apoia países
exportadores e importadores para melhorar a sustentabilidade do setor cafeeiro. Ela
disponibiliza um fórum de alto nível a todos os interessados dos setores público e privado;
estatísticas oficiais sobre a produção, o comércio e o consumo de café; e apoio ao
desenvolvimento e financiamento de projetos de cooperação técnica e parcerias públicoprivadas.
Maiores informações: www.ico.org
Sobre o Conselho Internacional do Café
O Conselho Internacional do Café é o órgão governativo da OIC, congregando Governos de
países que exportam e importam café. O Conselho se reúne duas vezes por ano para discutir
quesões de amplo espectro, com o objetivo de promover um setor cafeeiro sustentável. A
124.a sessão do Conselho Internacional do Café foi realizada nos dias 25 a 29 de março de
2019 no Kenyatta International Convention Centre, em Nairóbi, Quênia.
Resolução 465
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-res-465p-low-coffee-prices.pdf
Maiores informações:
press@ico.org
enockmatte@gmail.com

