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Solicitação de informações pela ForçaTarefa Público-Privada do Café
(FTPPC) ̶ Classificação e seleção de
países-piloto para ação

1.

Com seus cumprimentos, o Diretor-Executivo convida os Membros exportadores

a atender a uma solicitação de informações formulada pela Força-Tarefa Público-Privada
do Café (FTPPC).
2.

Em sua 129.a sessão, o Conselho Internacional do Café adotou uma proposta da

FTPPC, que convida e incentiva os Membros da OIC a se engajar proativamente no
fornecimento das informações solicitadas ao Grupo de Trabalho Técnico da Renda
Condigna e Próspera até 30 de maio de 2021.
3.

As informações a serem fornecidas pelos Membros exportadores da OIC

formariam a base do Processo de Mapeamento para desenvolver ações dentro dos países
e aprendizagem experimental (parcerias público-privadas) com vistas à consecução de
uma renda condigna e próspera. Os Membros exportadores da OIC que não puderem
fornecer as informações solicitadas não serão considerados quando se estabelecer uma
classificação de adequação e potencial seleção, como grupo inicial, de 4-6 países-piloto
exportadores.
4.

O documento anexo contém essa solicitação de informações (7 perguntas) acerca

do setor cafeeiro de seu país, que se baseiam nos critérios estabelecidos para
classificação, em termos de adequação. É favor fornecer as informações solicitadas (e os
links que possa fornecer para acesso a outras informações pertinentes). Isso ajudará a
priorizar ações e será usado como base para gerar recursos com a finalidade de conduzir
as ações necessárias para atender aos compromissos da Força-Tarefa da OIC.
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5.

Os Membros devem notar que o critério mais importante que se identificou para

a seleção de ações e os testes de conhecimentos será um interesse claro dos interessados
que haja no país produtor por este processo. Esta é uma oportunidade de demonstrar
claramente o interesse de seu país pelo processo proposto e em ser apoiado pela OIC e
pelos Membros da FTPPC e as organizações coadjuvantes.
6.

O Diretor-Executivo e a Secretaria da OIC apoiam integralmente o processo e

veem-no como um dos alicerces para o avanço do Roteiro da Força-Tarefa para atender
a seus compromissos 1 e às aspirações de uma renda condigna e próspera para os
cafeicultores.
7.

É favor encaminhar suas respostas até 30 de maio de 2021 ao Facilitador do Grupo

de Trabalho Técnico da Renda Condigna e Próspera (Living-Prosperous Income Technical
Workstream), Sr. Christopher Wunderlich (cwunderlich@agrofuturo.org), com uma cópia
ao Dr. Denis Seudieu, Economista-Chefe da OIC (seudieu@ico.org).

Os compromissos acordados pela FTPPC são:
Até 2025 80% e até 2030 100% dos países produtores de café da OIC terão estabelecido marcos de referência
para uma RC;
• Até 2026/27: Projetos-piloto implementando a totalidade do enfoque da RCP terão sido completados em 46 países;
• Até 2030: Pelo menos 21 (50%) dos 42 países produtores da OIC terão ao menos superado a disparidade de
renda (ultrapassando-a e conseguindo uma Renda Próspera onde possível).
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Quadro da solicitação de informações:

(É favor encaminhar respostas até 30 de maio de 2021 ao Facilitador do Grupo de Trabalho Técnico da Renda Condigna e Próspera / TW1 LivingProsperous Income Workstream, Sr. Christopher Wunderlich: cwunderlich@agrofuturo.org e ao Dr. Denis Seudieu, Economista-Chefe da OIC:
seudieu@ico.org)

Critérios

Respostas
(Respostas curtas serão bem recebidas, podendo ser expandidas em uma entrevista em
profundidade, se solicitada)

Informações/Análise do Setor Cafeeiro
Nome(s) e papel(éis) da(s) pessoa(s) que responde(m):

Informações gerais

Instituição/Empresa/Organização:
País:
1.1
Há no país uma plataforma nacional para o setor cafeeiro (ou
outros setores de produtos básicos de exportação)?
Responder sim ou não

1. Iniciativas em
colaboração - PPPs:

1.1a
Se 1.1 foi sim, há múltiplos participantes? Responder sim ou
não

1.1b
Base do processo,
Se 1.1 foi sim, estão incluídos o setor privado e o setor
necessária para enfrentar a
público? Responder sim ou não
amplitude dos desafios ao
1.1c
setor
Se 1.1 foi sim, há participantes nacionais e internacionais?
Responder sim ou não
1.1d
Se 1.1 foi sim e há links ou documentos com informações
sobre a plataforma, é favor compartilhar os links aqui.
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Critérios

Informações/Análise do Setor Cafeeiro

2. Interesse de
participantes do setor no
país pelo programa &
disposição de
compartilhar informações:

2.1
É possível preparar uma carta de suporte, declarando o
interesse dos atores nacionais (e internacionais, se aplicável)
por este programa e a respectiva disposição de partilhar
aprendizagens pré-competitivas? Responder sim ou não.
A base deve ser o interesse Neste momento ainda não é necessário preparar essa carta.
dos setores público e
privado e a partilha de
informações de forma précompetitiva, necessários
para a aprendizagem e as
melhorias no setor (e entre
setores).
3.1
Há um plano ou estratégia do setor cafeeiro nacional ou
regional? Responder sim ou não.
3. Plano(s) nacional(ais)
ou regional(ais) do setor
cafeeiro ou outro(s)
pertinente(s); Plano
Nacional para alcançar os
Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável (ODSs)

3.1a
Se 3.1 foi sim, esse plano ou estratégia inclui Renda Condigna
e/ou Análise da Renda? Responder sim ou não.
3.1b
Se 3.1 foi sim, é favor compartilhar aqui um link para acesso à
estratégia ou plano do setor cafeeiro.
3.2
Há uma estratégia nacional ou subsetorial para alcançar os
ODSs? Responder sim ou não.
3.2a
Se 3.2 foi sim, o café é parte dessa estratégia? Responder sim
ou não.

Respostas
(Respostas curtas serão bem recebidas, podendo ser expandidas em uma entrevista em
profundidade, se solicitada)
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Critérios

Informações/Análise do Setor Cafeeiro
3.2b
Se 3.2 foi sim, é favor compartilhar um link à estratégia ou
plano para alcançar os ODSs aqui.

4. Disponibilidade de
outros dados pertinentes

4.1
No momento, há marcos de referência relativos a uma renda
condigna ou planos para desenvolver um? Responder sim ou
não.
4.2
Outros marcos de referência relativos a renda são usados?
Responder sim ou não.
4.3
Há outros dados que se refiram ao setor cafeeiro ou para
análise da renda dos cafeicultores? Responder sim ou não.
Por exemplo:
• Custos de produção (CPs)
• Preços de porteira de fazenda
• Produtividade típica
• Custos de transação/exportação
• Dados sobre a renda familiar
• Custos dos alimentos, saúde, educação, etc.
4.3a
Se 4.3 foi sim, é favor compartilhar um link para acesso aos
dados de que se trata ou sugerir agência(s) com que dialogar.

5. Interesse de doadores
ou financiamento
existente:

5.1
Você conhece entidades doadoras ou outras entidades que
tenham interesse em apoiar uma iniciativa global abrangendo
todo o setor, baseada em renda? Responder sim ou não.

Respostas
(Respostas curtas serão bem recebidas, podendo ser expandidas em uma entrevista em
profundidade, se solicitada)
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Critérios
Recursos são vitais,
especialmente para
implementar programas
abrangentes de Redução
das Diferenças de Renda.

Informações/Análise do Setor Cafeeiro

5.1a
Se 5.1 foi sim, liste alguns doadores potenciais aqui.
5.2
Você estaria interessado em desenvolver conjuntamente uma
nota conceitual para esses doadores relativa a um plano ou
programa-piloto para melhoria da renda dos cafeicultores?
Responder sim ou não.
6.1
Qual é a importância econômica do café em seu país? Use
uma escala de 0-5, com 0 sendo sem nenhuma importância e
5 sendo a atividade econômica mais signficativa do país.

6.2
6. Importância do café
para a economia / o alívio Qual é o volume anual da produção de café do país? Lançar
da pobreza no país-alvo e em quilogramas, sem usar pontos.
para a oferta global:
6.3
Fatores relacionados com a Que % da produção global a produção do país representa?
% do PIB, as exportações
Responder com um número entre 0-100, sem usar o símbolo
agrícolas, as receitas em
de porcentagem.
divisas, os empregos, etc.;
com a sustentação da
oferta global de café e/ou 6.4
a diversidade das origens. Qual é a receita de exportação gerada? Responder em US$,
sem usar pontos nem símbolos de moeda.
6.5
Qual é a receita como % do PIB?
Responder com um número entre 0-100, sem usar o símbolo
de porcentagem.

Respostas
(Respostas curtas serão bem recebidas, podendo ser expandidas em uma entrevista em
profundidade, se solicitada)
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Critérios

Informações/Análise do Setor Cafeeiro
6.6
Quantas pessoas ganham dinheiro com café (direta ou
indiretamente)? Responder com um número, sem usar pontos.
6.7
Que porcentagem dos cafeicultores do país são pequenos
agricultores? Responder com um número entre 0-100, sem
usar o símbolo de porcentagem.
6.8
Como seu país define pequeno agricultor? (i.e. tamanho do
terreno)?

7. Estudos pertinentes:
Benefícios ao meio
ambiente / aos serviços
sociais;
Impacto quanto a gênero
e a juventude;
Potencial para melhoria da
produtividade/qualidade e
desafios relativos à
eficiência:
Provisão de benefícios
ambientais e/ou sociais
pelo sistema do café;
Intervenções centradas em
gênero e juventude e
melhorias no tocante à
inclusão.

7.1
Há dados ou um estudo sobre os benefícios ambientais e/ou
sociais da produção de café no país? Responder sim ou não.
7.2
Há dados ou um estudo sobre o aumento potencial da
produtividade e/ou qualidade através de apoio aos
produtores? Responder sim ou não.
7.3
Há dados ou um estudo sobre a inclusão de gênero ou da
juventude e/ou seus impactos no setor cafeeiro no país?
Responder sim ou não.
7.4
Há projetos/estudos/programas que trabalhem com e/ou
monetizem esses benefícios e/ou fatores? Responder sim ou
não.
7.4a
Se 7.4 foi sim, é favor compartilhar aqui links para acesso às
informações correspondentes.

Respostas
(Respostas curtas serão bem recebidas, podendo ser expandidas em uma entrevista em
profundidade, se solicitada)

