
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

Conselho Internacional do Café 
decide criar força-tarefa com setor 
privado para enfrentar níveis de 
preços, volatilidade e 
sustentabilidade 

 
 
 
 
Londres, 27 de setembro de 2019 –  Ante uma situação prolongada de preços baixos do café, 
os Membros da Organização Internacional do Café (OIC), acolhendo os esforços da OIC e de 
todas as empresas e organizações signatárias da Declaração de Londres, decidiram criar com 
o setor privado uma força-tarefa para, juntos, traçar um roteiro e explorar ações ulteriores 
para lidar com os níveis e a volatilidade dos preços do café e a sustentabilidade do setor 
cafeeiro no longo prazo. 
 
Reunindo mais de 40 países em Londres no período de 23 a 27 de setembro de 2019, o Conselho 
Internacional do Café, presidido pela Sr.a Stefanie Küng, da Suíça, examinou a Declaração de 
Londres, que importantes torrefadores, negociantes e comércio varejista, bem como 
importantes organizações de desenvolvimento e ONGs, assinaram depois do primeiro Fórum 
dos CEOs e Líderes Globais realizada em Londres, em 23 de setembro de 2019.  A Declaração 
define compromissos das empresas do setor privado no sentido de trabalhar com governos, 
parceiros em desenvolvimento e sociedade civil, com o objetivo de, uns com os outros e com 
espírito de responsabilidade compartilhada, implementar medidas práticas e com prazo 
definido para enfrentar a atual crise do café, que preocupa a comunidade cafeicultora mundial, 
e com isso contribuir para a realização da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas.  
 
Em sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os Membros do Conselho 
Internacional do Café confirmaram seu empenho em trabalhar com os signatários da 
Declaração de Londres e outros interessados para, juntamente, definirem ações 
pormenorizadas e concretas.  O Conselho também solicitou à OIC que criasse uma força-tarefa 
constituída de Membros da OIC e de representantes do setor privado e de organizações de 
apoio para traçar um roteiro e recomendar ações ulteriores quanto aos níveis e volatilidade dos 
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preços e à sustentabilidade do setor cafeeiro no longo prazo.  Os resultados da força-tarefa 
devem ser examinados no 2.o Fórum dos CEOs e Líderes Globais durante a 5.a Conferência 
Mundial do Café em Bengaluru, Índia, em setembro de 2020. 
 
O Diretor-Exeutivo da OIC, Sr. José Sette, disse: “A Declaração resulta de um complexo exercício 
de construção de consenso para implementar a Resolução 465 e realizar com êxito um Diálogo 
Setorial Estruturado, mobilizando partes interessadas da cadeia de valor do café e da indústria 
torrefadora internacional.  Usando o poder de convocação da OIC, levaremos adiante nossos 
esforços para mobilizar apoio político mais forte e os recursos de mecanismos multilaterais, 
organizações internacionais e setor privado, com vistas à consecução de sustentabilidade para 
o setor cafeeiro no longo prazo.” 
 
Para tratar de outras matérias durante a sessão da semana toda, o Conselho realizou o 
9.o Fórum Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro, reunindo especialistas com o 
propósito de explorar o potencial de soluções inovadoras de gestão de risco dos preços para os 
pequenos cafeicultores e identificar barreiras estruturais, tecnológicas e institucionais à adoção 
generalizada dessas soluções.  S. Ex.a o Sr. Paul Anliker, Ministro da Agricultura de El Salvador, 
S. Ex.a o Dr. Le Quoc Doanh, Vice-Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural do Vietnã, e 
o Sr. Deepak Khanal, da Junta Nacional de Desenvolvimento Chá e do Café do Nepal, fizeram 
declarações sobre novidades nas respectivas políticas cafeeiras nacionais.  Apresentações 
também foram feitas sobre atividades de cooperação entre a OIC e a Plataforma Global do Café, 
a Associação dos Cafés Finos da África, o Desafio do Café Sustentável e a Aliança Internacional 
das Mulheres do Café.  Além disso, os Membros da OIC também conduziram importantes 
discussões sobre o futuro do Acordo Internacional do Café, cuja versão atual deve permanecer 
em vigor até 2021.  A OIC também introduziu seu primeiro Relatório Principal: o Relatório sobre 
o Desenvolvimento do Café de 2019, que contém uma análise em profundidade e 
independente das principais tendências do setor cafeeiro, da ligação entre os preços baixos e 
questões de desenvolvimento, e de cinquenta possíveis ações para lidar com os desafios 
econômicos que o setor cafeeiro mundial enfrenta e fomentar a sustentabildade duradoura do 
setor.  A íntegra do Relatório será lançada em 1.o de outubro, o Dia Internacional do Café.  
 
O Conselho Internacional do Café voltará a se reunir no período de 27 de abril a 1.o de maio de  
2020, em Londres. 
 
*** FINAL *** 
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NOTAS AOS EDITORES 
 
Organização Internacional do Café 
A Organização Internacional do Café (OIC) é uma organismo multilateral que apoia países 
exportadores e importadores na busca de maior sustentabilidade para o setor cafeeiro.  Ela 
oferece um fórum de alto nível para todos que participam do setor cafeeiro público e privado, 
disponibiliza estatísticas oficiais sobre produção, comércio e consumo de café e apoia o 
desenvolvimento e financiamento de projetos de cooperação técnica e as parcerias público-
privadas.   
 
Conselho Internacional do Café 
O Conselho Internacional do Café é o órgão que governa a OIC, congregando os governos de 
países que exportam e importam café.  O Conselho se reúne duas vezes por ano para discutir 
questões de amplo espectro, com o objetivo de promover um setor cafeeiro sustentável.  A 
125.a sessão do Conselho Internacional do Café será realizada no período de 23 a 27 de 
setembro, na sede da Organização Marítima Internacional, em Londres.  
 
Fórum dos CEOs e Líderes Globais  
Informações adicionais sobre o programa do Fórum dos CEOs e Líderes Globais, entre as quais 
informações de referência acerca do diálogo setorial, podem ser encontradas em: 
https://www.internationalcoffeecouncil.org/eng/ceo-forum.php. 
 
Maiores informações 
Contatar press@ico.org e/ou nos seguir as redes sociais (Facebook, Twitter, Linked in e 
Instagram) para obter maiores informações. 
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