
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relatório sobre o Desenvolvimento do 
Café de 2019 da OIC 
Crescer para prosperar: Viabilidade 
econômica como catalisador de um 
setor cafeeiro sustentável 

 
 
Antecedentes 
 

O Diretor-Executivo apresenta seus cumprimentos e tem o prazer de distribuir o 
Relatório sobre o Desenvolvimento do Café de 2019  ̶  a primeira edição da nova publicação 
econômica principal da OIC, intitulada “Crescer para prosperar: Viabilidade econômica como 
catalisador de um setor cafeeiro sustentável”.  O Conselho Internacional do Café, em sua 
121.a sessão, realizada no México em abril de 2018, aprovou a introdução de um tema anual 
para o trabalho da OIC, visando ao alinhamento de todas as atividades da Organização e à 
publicação de um relatório principal aprofundado todos os anos.  Depois da publicação de um 
relatório piloto sobre café e gênero em setembro de 2018, o Relatório sobre o 
Desenvolvimento do Café inaugura uma nova série e será publicado a cada ano cafeeiro. 
 

O Relatório deste ano – oferecendo uma base analítica para o Diálogo Setorial 
Estruturado, um processo que a OIC iniciou como parte da implementação da Resolução 465 –
apresenta uma análise em profundidade das causas fundamentais e do impacto dos níveis e 
volatilidade dos preços do café.  Ele contém uma avaliação independente de 50 possíveis 
ações para enfrentar os desafios econômicos e fomentar a sustentabilidade duradoura do 
setor cafeeiro.  

 
Este primeiro Relatório sobre o Desenvolvimento do Café assenta-se numa análise de 

dados da OIC e informações de fontes externas e busca oferecer uma estrutura para captar a 
complexa natureza do mercado cafeeiro.  Ele utiliza e complementa outros estudos da OIC e 
recorre aos resultados do Diálogo Setorial Estruturado, que envolveu 80 especialistas e 
2.000 participantes em cinco eventos consultivos organizados pela OIC, em Nairóbi, nas 
Nações Unidas em Nova Iorque, na Feira de Desenvolvimento EXCO em Roma e na Comissão 
Europeia em Bruxelas. 
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Através de análise quantitativa rigorosa, a relação entre a cafeicultura e indicadores 
socioeconômicos como pobreza e segurança alimentar é examinada.  As soluções 
identificadas procuram tratar dos níveis baixos e volatilidade dos preços com vistas ao 
alcançamento dos objetivos de sustentabilidade de longo prazo especificados na Agenda 
2030 de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.  
 

A publicação do Relatório sobre o Desenvolvimento do Café da OIC representa um 
avanço significativo na função da OIC como fórum global para discussão de políticas cafeeiras. 
Prevê-se que o Relatório ajudará a fortalecer o papel da Organização como fonte primordial 
e neutra de dados e análises concernentes ao café no debate global de questões relacionadas 
com o desenvolvimento do setor cafeeiro.  
 

O Relatório também reafirma o empenho da OIC em apoiar seus Membros e todos os 
participantes do setor a conseguir um desenvolvimento inclusivo e sustentável e alcançar os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  Uma mensagem fundamental do Relatório é que 
o desenvolvimento sustentável e inclusivo do setor cafeeiro requer grandes mudanças, 
através de maior cooperação alicerçada em valores e responsabilidade comuns e no 
alinhamento de ações, recursos e esquemas, por meio de ações pré-competitivas, parcerias 
público-privadas e investimentos. 
 

O Relatório sobre o Desenvolvimento do CAfé de 2019 foi preparado pela equipe da 
OIC, com contribuições da Aidenvironment e da Universidade de Newcastle.  A OIC deseja 
externar seus agradecimentos pelas contribuições e apoio financeiro recebidos do Ministério 
Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento (BMZ) da Alemanha, através da 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.  Os membros da 
equipe da OIC também desejam reconhecer o trabalho árduo dos cafeicultores e suas 
famílias, que inspiraram e motivaram a elaboração do Relatório, bem como de todas as partes 
interessadas e todos os apreciadores de café. 
 
Exemplares da íntegra do Relatório sobre o Desenvolvimento do Café 
 

A íntegra do Relatório sobre o Desenvolvimento do Café de 2019 só está disponível 
em inglês.  Uma cópia impressa será distribuída aos Membros da OIC, e através do site 
https://www.internationalcoffeecouncil.org/eng/coffee-development-report.php pode-se 
baixar gratuitamente a versão eletrônica. 

https://www.internationalcoffeecouncil.org/eng/coffee-development-report.php
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