
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relatório da 50.a reunião da Junta 
Consultiva do Setor Privado,  
realizada em 14 de abril de 2021 

 
 
 
1. A Junta Consultiva do Setor Privado (JCSP), presidida pelo Sr. Anil Kumar Bhandari, 

do India Coffee Trust (ICT), realizou on-line sua 50.a reunião na quarta-feira, 14 de abril 

de 2021.  

 

Item 1:  Adoção da ordem do dia 
 

2. A Junta adotou o projeto de ordem do dia que figura no documento PSCB-166/21 

Rev. 2.  

 

Item 2:  Relatório da 49.a reunião, realizada em 8 de setembro de 2020 
 

3. A Junta aprovou o relatório da reunião realizada em 8 de setembro de 2020 que 

figura no documento PSCB-165/20.  

 
Item 3:  Força-Tarefa Público-Privada do Café (FTPPC) 
 

4. O Sr. Wolfgang Weinmann, Coordenador da Força-Tarefa, apresentou relatório 

sobre o andamento do trabalho da FTPPC:  

 

Realizações: 

• Ativação de quatro Grupos de Trabalho Técnico (GTTs).  O quinto, sobre Política 
de Mercado, Instituições e Financiamento Global, será ativado nos próximos dias 
sob a liderança do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, com o 
apoio da SECO, a Agência Suíça para o Desenvolvimento. 
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• Reconhecimento da importância da Força-Tarefa em muitos espaços do setor 

cafeeiro internacional. 

• Participação ativa cada vez maior dos setores público e privado e de observadores 

(partes interessadas do mundo do café e parceiros em desenvolvimento) em reuniões 

e Grupos de Trabalho Técnico 

• Identificação de vitórias rápidas, ativada bastante cedo e completada ou em 
andamento: avaliação das Bolsas de Futuros e proposta de melhorias; quadro para 

medir desempenhos; sistema de informação de mercado da OIC; relatórios dos 

torrefadores sobre café produzido de forma sustentável. 

• Maiores contribuições financeiras/em espécie de Membros, observadores e 

agências internacionais de cooperação para o desenvolvimento. 

• Estabelecimento de elos com agências e instituições internacionais de 
desenvolvimento, para apoiar a FTPPC: Banco Mundial, ONUDI (com respeito a 

Produção Sustentável), PNUD (com respeito a Políticas & Instituições de 

Mercado). 

• O modelo de construção de consenso entre setores público e privado adotado pela 

Força-Tarefa é complexo mas vem funcionando, com discussões abertas e 

produtivas e elos para a revisão do Acordo Internacional do Café de 2007. 

• Mudanças de política, incluindo redução de riscos/cobertura para os cafeicultores, 

obtenção de renda condigna/próspera, desenvolvimento de projetos, angariação 

de fundos e aumento da transparência. 

 

Desafios: 

• Formato de interação & discussão on-line: continua, mas está longe do ideal 

• Nova experiência e configuração: Força-Tarefa está adaptando normas e 

processos, ao mesmo tempo que fazendo progresso. 

• Limitação de recursos: demandas relativas a desempenho e resultados crescem, 

mas desafios da configuração operacional básica mantêm-se inalterados. 

 

5. A Junta tomou nota do relatório de andamento.  

 

Item 4: Integração do setor privado em um novo AIC  
Item 4.1:   Resultados da sondagem entre os participantes do setor cafeeiro 
   privado sobre seu papel em um novo Acordo Internacional do Café  
 

6. O Chefe de Operações apresentou os resultados da sondagem que se conduziu no 

período de dezembro de 2020 a janeiro de 2021.  Um delegado solicitou que as 
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associações de cafeicultores fossem postas em relevo na apresentação da sondagem e 

que esforços fossem feitos para obter mais respostas com a opinião delas sobre o novo 

AIC.  

 

7. A Secretaria renovará seus esforços para contatar associações de cafeicultores 

para conseguir respostas mais amplas à sondagem.  

 

Item 4.2:  Conceito pelo India Coffee Trust 
 

8. A Junta tomou nota da apresentação da Índia acerca da integração do setor 

privado no novo AIC.  

 

9. Membros da JCSP sugeriram levar adiante as discussões sobre o papel e a maneira 

como o setor privado poderia ser integrado na OIC e que uma reunião interssessional da 

JCSP fosse organizada oportunamente.  

 
Item 5:  Outros assuntos  
 
10. Não havia outros assuntos para discutir. 

 

Item 6:  Data da próxima reunião 
 

11. A Junta notou que sua próxima reunião intersessional se realizará dentro dos 

próximos três meses.  A data da reunião será comunicada oportunamente. 
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