
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

OIC mobiliza setores público e 
privado para ação conjunta em 
resposta ao covid-19 e à crise dos 
preços do café 
 

  

 
 
 
 
Londres, 2 de julho de 2020 – Esta semana a Organização Internacional do Café (OIC) realizou 
a reunião inaugural da Força-Tarefa Público-Privada do Café.  Decisores de alto nível do setor 
cafeeiro global reuniram-se virtualmente para discutir ações para lidar com questões de 
importância crucial para o setor cafeeiro, como os preços persistentemente baixos do café e o 
impacto do covid-19. 

“Hoje estamos aqui porque todos acreditamos que só trabalhando juntos – países exportadores 
e importadores de café, setores público e privado, sociedade civil e entidades alicerçadas em 
conhecimentos – é que poderemos tornar o setor cafeeiro resiliente, sustentável e próspero para 
todos.  Trata-se de algo que nenhum outro organismo de produto básico jamais fez: começamos 
a trabalhar juntos, setores público e privado, com o mesmo nível de engajamento e 
responsabilidade”, disse José Sette, Diretor-Executivo da OIC na abertura da reunião da Força-
Tarefa na terça-feira, 30 de junho. 

A sustentabilidade econômica do setor cafeeiro é um contínuo foco de debate entre participantes 
do mundo do café.  Os preços baixos não permitem que os cafeicultores da maioria dos países 
produtores cubram seus custos de produção ou garantam meios de vida decentes para suas 
famílias.  A pressão adicional da pandemia do covid-19, além disso, vem afetando 
dramaticamente os elos mais fracos da cadeia de valor do café e reduzindo ainda mais os preços 
do produto.  Em setembro de 2018, a sustentabilidade do setor foi seriamente posta em questão 
quando os preços do café caíram para 30% abaixo da média dos 10 anos anteriores, e desde 
então eles se mantiveram baixos.  Em resposta, o Conselho Internacional do Café adotou a 
Resolução 465, instruindo a OIC a envolver e mobilizar todos os participantes do mundo do café, 
para encontrar soluções conjuntas.  

 

 

P 
PR 309/20 
 
2 julho 2020 
Original: inglês 
 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-res-465p-low-coffee-prices.pdf


- 2 - 
 
 
 
Depois de um processo global de consultas que incluiu mais de 100 especialistas de alto nível e 
mais de 3.000 interessados em um Diálogo Setorial Estruturado liderado pela OIC, a OIC 
proporcionou espaço para que líderes do setor e importantes instituições de apoio declarassem 
seu empenho em enfrentar as principais causas da crise dos preços do café e assegurar maior 
sustentabilidade para o setor cafeeiro no longo prazo. 

Membros da Força-Tarefa Público-Privada do Café 

 

 

Daniel Martz, Chefe de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade da Jacobs Douwe Egberts (JDE) 
elogiou a OIC por sua perseverança em facilitar a colaboração entre intervenientes interessados 
em café dos setores público e privado. 

“Nos últimos seis meses, fomos capazes de levar adiante nossos esforços em um terreno comum, 
unindo-nos em parceria e conseguindo acordo com os EUA, além de trabalhar com os Governos 
do Brasil, Honduras, Peru e Vietnã em apoio dos pequenos cafeicultores. Também estabelecemos 
parcerias com os Governos dos Países Baixos, Uganda e Peru.  Orgulhamo-nos, igualmente, de 
um acordo recente com a UE para realizar algum trabalho em Ruanda.  E acrescentamos o 
Governo da Austrália, para trabalho no Vietnã.  Esses esforços em parte se inspiraram nos 
workshops e na reunião de Governos, ONGs e setor privado sob a liderança da OIC,” disse o Sr. 
Martz. 

A Força-Tarefa Público-Privada do Café ajuda os Membros a, juntos, melhorar a sustentabilidade 
do setor cafeeiro, chegar a consenso, compreender diferenças e encontrar terreno comum.  A OIC 
continuará a apoiar o setor cafeeiro global, para que todos os participantes do mundo do café 
possam viver bem e ganhar a vida condignamente, ao mesmo tempo que contribuindo para um 
setor sustentável e justo. 

*** FIM *** 

 

Signatários da 
Declaração de Londres   

Junta Consultiva do 
Setor Privado da OIC 

Iniciativas do setor 
cafeeiro 

Ruanda  

Peru  

Suíça  

Papua-Nova Guiné 

Vietnã  

Colômbia  Indonésia  

Brasil  

Cote d’Ivoire  

Honduras 

Nicarágua 

México Etiópia 

Quênia 

UE 

Países Membros da OIC (15)  Secretaria 

Apoio 

Doadores 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/pr-306e-london-declaration.pdf
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NOTAS AOS EDITORES  

Organização Internacional do Café  

A Organização Internacional do Café (OIC) é um organismo multilateral que apoia os países 
exportadores e importadores através de esforços para melhorar a sustentabilidade do setor 
cafeeiro.  Ela disponibiliza um fórum de alto nível a todos os interessados do mundo do café nos 
setores público e privado; divulga dados estatísticos sobre produção, comércio e consumo de 
café; e apoia o desenvolvimento e financiamento de projetos de cooperação técnica e de 
parcerias público-privadas.  

Declaração de Londres 

A Declaração de Londres, concernente aos níveis e volatilidade dos preços do café e à 
sustentabilidade do setor cafeeiro no longo prazo, foi apresentada à 125.a sessão do Conselho 
Internacional do Café. 

Força-Tarefa Público-Privada do Café 

O Conselho Internacional do Café (CIC), em sua 125.a Sessão, adotou a decisão ICC/125- 10,  
conferindo à OIC o mandato de facilitar o estabelecimento de uma Força-Tarefa Público-Privada, 
bem como de mobilizar recursos e identificar opções estratégicas na esteira da Declaração de 
Londres.  Com vistas à consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), a 
Força-Tarefa encarrega-se de elaborar um roteiro e recomendar ações ulteriores concernentes 
aos níveis e volatilidade dos preços e à sustentabilidade de longo prazo, e de conjuntamente 
definir e implementar ações concretas. 

Série Coffee Break da OIC 

A OIC tem divulgado pesquisa sobre o impacto do covid-19 no setor cafeeiro global.  

• Impacto do covid-19 no setor cafeeiro global: o lado da demanda 
• Volatilidade dos preços do café: o covid-19 e os fatores fundamentais do mercado 
• Impacto do covid-19 no setor cafeeiro global: sondagem entre os Membros exportadores 

da OIC 
 

Para maiores informações, contatar press@ico.org. 

 

https://www.internationalcoffeecouncil.org/media/LondonDeclaration.pdf
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