
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relatório da 51.a reunião da 
Junta Consultiva do Setor Privado, 
realizada em 7 de setembro de 2021 

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

do India Coffee Trust (ICT), realizou online sua 51.a reunião em 7 de setembro de 2021.  
 
Item 1:  Adoção da ordem do dia 
 
2. A Junta adotou o projeto de ordem do dia que figura no documento PSCB-169/21 Rev. 1. 
 
Item 2:  Relatório da 50.a reunião, realizada em 14 de abril de 2021 
 
3. A Junta aprovou o relatório da reunião realizada em 14 de abril de 2021, que figura 

no documento PSCB-168/20.  
 
Item 3:  Força-Tarefa Público-Privada do Café (FTPPC) 
 
4. Um relatório sobre as realizações da Força-Tarefa Público-Privada do Café (abril a 

agosto de 2021) foi apresentado pelo Coordenador, Sr. Wolfgang Weinmann, pondo em relevo:  

• A expansão do quadro de membros.  Uma nova empresa do setor privado, 

a Sustainable Harvest, havia-se juntado à Força-Tarefa.  Para manter o 

equilíbrio público-privado, os Membros da OIC precisavam designar mais 

um sherpa do setor público. 

• O desempenho altamente positivo dos cinco Grupos de Trabalho Técnico 

(mais de 30 reuniões).  Dois terços dos resultados acordados haviam sido 

obtidos, ou o trabalho estava em andamento, graças ao apoio financeiro e 

pro-bono obtido com sucesso de membros da Força-Tarefa. 

• Em geral, o maior reconhecimento e a participação nas atividades da 

Força-Tarefa haviam levado a um fortalecimento da confiança, uma 

ampliação do diálogo e uma colaboração cada vez maior entre os 

membros.  
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5. Em termos dos desafios e das próximas etapas, havia-se salientado que era 

preciso:  

• Estimular algumas regiões de Membros da OIC a se engajar mais nos 

Grupos de Trabalho Técnico, pois há necessidade de mais divulgação & 

contato direto. 

• Identificar melhor e alcançar resultados que se traduzam em 

oportunidades tangíveis para os Membros da OIC. 

• Acelerar a implementação de ações concretas e alcançar resultados 

sintonizados com os tópicos dos Grupos de Trabalho Técnico. 

• Intensificar a mobilização de recursos para acelerar a implementação de 

atividades nos países produtores e garantir a expansão de iniciativas, 

políticas e negócios que surjam do trabalho da Força-Tarefa. 

 

6. O Coordenador da Força-Tarefa também apresentou relatório sobre os resultados 

do seminário “Força-Tarefa da OIC: Tendências regulatórias e novidades nas cadeias 

produtivas – O caso do café”, realizado em 26 de agosto de 2021 com a presença de mais 

de 150 participantes.  O evento se concentrou na regulamentação da devida diligência e 

da governança corporativa na União Europeia, com oradores da Comissão Europeia, do 

Membro da OIC México, da Federação Europeia do Café e do Centro de Promoção de 

Importações de Países em Desenvolvimento, da Holanda.  Uma reunião sobre a nova 

legislação concernente à devida diligência na Alemanha será realizada em outubro.  

 

7. O trabalho da Força-Tarefa mereceu grandes elogios dos Membros da OIC, que 

também enfatizaram sua importância no diálogo com o setor cafeeiro privado e da 

melhoria do setor cafeeiro como um todo.  

 

8. A Junta tomou nota do relatório de andamento.  

 

Item 4: Integração do setor privado no novo AIC  
 

9. Ao tratar do item 4 (Integração do setor privado no novo AIC), os membros da JCSP 

e os delegados acentuaram o papel que a crise que afetou os cafeicultores recentemente 

desempenhara na aceleração da integração do setor privado na Organização 

Internacional do Café e no Acordo Internacional do Café, pois esse enfoque fora 

identificado como a única maneira de fazer com que os Membros da OIC e o setor privado 

trabalhassem juntos para encontrar soluções e enfrentar os problemas mais prementes 

enfrentados pelo setor cafeeiro.  
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10. A integração do setor privado estava sendo examinada no processo de reforma do 

Acordo Internacional do Café ora em curso no Grupo de Trabalho sobre o Futuro do 

Acordo.  

 

11. A Junta tomou nota do relatório.  

 

Item 5:   Eleição do Presidente e do Vice-Presidente da JCSP 
para os próximos dois anos cafeeiros 

 
12. O título do item 5 foi emendado para "Eleição do Presidente e do Vice-Presidente 

da JCSP para os próximos dois anos cafeeiros".  A Secretaria distribuíra o documento 

PSCB-170/21, que contém uma solicitação da Índia no sentido de prorrogar-se o mandato 

dos atuais Presidente e Vice-Presidente, em vista da organização da 5.a Conferência 

Mundial do Café, a ser realizada em setembro de 2022 em Bangalore, Índia.  

 

13. A Secretaria esclareceu que as eleições costumam ser por aclamação.  

 

14. A prorrogação dos mandatos do Presidente, Sr. Anil Bhandari, e do Vice-

Presidente, Sr. Bill Murray, foi considerada e endossada.  

 

Item 6:  Outros assuntos 
 

15. Ao tratar de outros assuntos, os delegados puseram em relevo a importância de 

continuar a trabalhar para conseguir o retorno dos EUA à OIC.  Nesse sentido, a Secretaria 

informava que o Vice-Presidente da JCSP, Sr. Bill Murray, já estava envolvido e dando 

valiosa orientação à Secretaria.  

 
Item 7:   Data da próxima reunião 
 

16. A próxima reunião será realizada durante a sessão da primavera do Conselho 

Internacional do Café, e sua data exata será comunicada oportunamente.  
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