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1. O Grupo de Trabalho sobre o Futuro do Acordo Internacional do Café (GTFA) reuniu-

se pela 10.a vez em 11 de fevereiro de 2020.  A Presidente, Sr.a Stefanie Küng, da Suíça, deu 

as boas-vindas a todos os participantes e agradeceu aos delegados pela presença.  

 

2. Representantes dos seguintes Membros estavam presentes on-line, usando o 

software do Zoom:   Brasil, Colômbia, Cuba, El Salvador, Federação Russa, Honduras, 

Indonésia, Japão, México, Panamá, Papua-Nova Guiné, Peru, Suíça, Timor-Leste, Togo e 

União Europeia (Comissão Europeia, Alemanha, Suécia, Romênia).  

 

Item 1: Adoção da ordem do dia 
 
3. A ordem do dia que figura no documento WGFA 48/21 Rev. 1 foi adotada.  
 
Item 2: Relatório da 9.a reunião do Grupo de Trabalho, realizada em  
 1 5 de dezembro de 2020 
 
4. A Presidente fez um resumo do trabalho do GTFA até o momento e, em particular, 

do relatório da reunião anterior, que figura no documento WGFA-47/21. 
 
5. O Grupo de Trabalho tomou nota do relatório. 
 
Item 3:  Ações da reunião anterior  
 
6. A Presidente, notando que Membros haviam solicitado à Secretaria que preparasse 

os detalhes de vários pontos de ação, convidou o Diretor-Executivo a apresentar relatório 

sobre o resultado. 
 
Item 3.1:  Opções para a revisão do papel e das funções dos Comitês 
 no Acordo Internacional do Café (AIC) revisado  
 
7. Duas opções, descritas no documento WGFA-49/21, haviam sido distribuídas aos 

Membros durante os preparativos para a reunião.  A primeira propunha a fusão dos 

Comitês de Estatística, de Projetos e de Promoção e Desenvolvimento de Mercado.  A 

segunda propunha a fusão dos dois primeiros, deixando separado o Comitê de Promoção 

e Desenvolvimento de Mercado. 

 

8. O Diretor-Executivo observou que os trechos em vermelho no documento punham 

em relevo textos que os Membros haviam acordado na 6.a reunião do GTFA, realizada em 

30 de abril de 2020 (relatório no documento WGFA-37/20).  As propostas da Secretaria eram 

postas em relevo em verde.  Ele notou que notas de rodapé indicavam pontos sobre os quais 

os Membros não haviam tomado decisões em negociações anteriores. 
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9. A Presidente convidou os Membros a fazer comentários sobre o documento 

WGFA-49/21. 

 

10. O Diretor-Executivo enfatizou que havia consenso em torno da racionalização 

dos Comitês.  

 

11. O delegado da União Europeia sugeriu que, na fusão, poderiam atribuir-se 

configurações específicas aos Comitês.  Essa medida poderia ajudar a satisfazer às 

diferentes plateias e objetivos dos Comitês.  Ela funcionava bem em outros organismos 

internacionais de produtos básicos.  O Diretor-Executivo, concordando em que era 

preciso explorar esta opção mais a fundo, convidou o delegado a compartilhar detalhes 

de sua proposta.  

 
12. A Presidente convidou os Membros a refletir sobre sua opção preferida para a 

estruturação dos Comitês e propôs que a discussão deste tópico fosse retomada 

posteriormente.  
 
Item 3.2:  Relatório acerca da Sondagem sobre o AIC – Membros da OIC,  
 incluindo todas as respostas escritas  
 
13. A Presidente convidou o Diretor-Executivo a apresentar o relatório acerca da 

Sondagem sobre o AIC – Respostas escritas (documento WGFA 50/21).  O Diretor-

Executivo passou em revista os pontos altos do relatório. 
 
14. O delegado do Japão afirmou que o relatório, que possibilitava uma compreensão 

mais precisa da opinião de cada Membro, deveria ser levado em conta ao emendar-se o 

AIC.  
 
15. O Grupo de Trabalho tomou nota do relatório (WGFA 50/21).  
 
Item 3.3:  Relatório acerca da Sondagem sobre o AIC – Papel do setor 
 privado 
 
16. O Chefe de Operações disse que a Sondagem das opiniões do setor privado sobre 

a reforma do AIC fora encaminhada às entidades ligadas à Força-Tarefa Público-Privada 

do Café (FTPPC) e à Junta Consultiva do Setor Privado (JCSP).  Os Membros da OIC 

também haviam sido convidados a fornecer outros pontos de contato de organizações do 

setor privado interessadas em preencher o questionário.  Ele esboçou uma visão geral da 

Sondagem, pondo em relevo os seguites resultados:  
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•  Haviam respondido ao questionário representantes de 31 associações 

nacionais, regionais e internacionais do café, empresas privadas e outras 

OIGs e ONGs. 

•  Os Membros da OIC deveriam considerar as melhores maneiras de integrar 

o setor privado no novo AIC (100% das empresas do setor privado 

concordavam, 87% das organizações concordavam).  

•  Havia um forte interesse ou receptividade em relação à discussão de uma 

relação mais estreita com a OIC (94%). 

•   55% dos participantes classificavam "Facilitar ações coletivas além de 

ações individuais" como a principal vantagem. 

•  As áreas de maior preocupação eram a ausência de capacidade de 

influenciar decisões (empresas do setor privado) e equilíbrios de poder 

(organizações).  

•  Empresas do setor privado estavam interessadas em integrar a FTPPC no 

novo AIC (75%). 

•  Empresas do setor privado deveriam participar do trabalho da OIC como 

entidades individuais, bem como através de suas entidades de classse 

(63%). 

•  Empresas do setor privado ainda estavam interessadas em participar do 

trabalho da OIC formalmente através da JCSP (66%). 

•  Empresas do setor privado estavam dispostas a disponibilizar recursos 

financeiros para o trabalho da OIC, através de participação como membros, 

taxas de assinatura ou financiamento de projetos ad-hoc (75%). 

•  Empresas do setor privado estavam dispostas a estender a participação 

como membros a outras organizações/entidades, tais como universidades, 

OIGs e GNOs. 

•  No geral, tanto empresas como organizações do setor privado viam a 

expansão de sua cooperação com a OIC como uma grande oportunidade. 

 

17. A Presidente convidou o delegado da Colômbia, que presidia o subgrupo de 

trabalho do GTFA sobre engajamento do setor privado, a moderar a discussão dos 

resultados da Sondagem.  Ele observou que, embora não fosse vinculativa, a Sondagem 

indicava como se dirigir  ao setor privado com maior eficiência.  A palavra foi então 

oferecida a todos os presentes, para comentários.  

 

18. O Presidente da Junta Consultiva do Setor Privado sugeriu convidar empresas do 

setor privado, organizações e países Membros da OIC a apresentar modelos e estruturas 

específicos sobre como integrar o setor privado na OIC.  
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19. O Diretor-Executivo, externando apoio pela opção proposta pelo Presidente da 

JCSP, convidou-o a coordenar essas atividades.  Ele também sugeriu que a Presidente do 

GTFA, o delegado da Colômbia, o Presidente da JCSP e o Diretor-Executivo poderiam 

trabalhar com a Força-Tarefa Público-Privada para dar forma a uma proposta.  A sugestão 

foi aceita, sem outros comentários. 

 

20. O delegado da União Europeia repetiu sua sugestão sobre a configuração 

específica dos Comitês e disse que a UE voltaria a fazer comentários acerca deste ponto.  

 
21. O delegado de Papua-Nova Guiné propôs que, primeiro, se decidisse como 

especificamente integrar o setor privado na OIC e, depois, se decidisse sobre a estrutura 

dos Comitês.  A Presidente concordou em que se deveria decidir sobre questões relativas 

à estrutura de governança durante as próximas reuniões do GTFC. 

 
22. A Presidente convidou o Diretor-Executivo a apresentar relatório sobre 

novidades no trabalho da Secretaria com respeito à base de cálculo das contribuições 

dos Membros.  O Diretor-Executivo relatou que a Secretaria estava finalizando quadros 

com diferentes cenários para o cálculo de contribuições.  

 

23. O Diretor-Executivo informou que a Secretaria recebera uma comunicação do 

Vietnã, manifestando interesse pela revisão do método de cálculo das contribuições. 

 

Item 4:   Próximas etapas 
 

24. A Presidente resumiu as próximas etapas acordadas.  

 

25. A Secretaria continuaria a se engajar com o setor privado e seria assistida pelo 

Presidente da JCSP, a fim de reunir mais informações e sugestões práticas acerca de como 

integrar o setor privado no novo AIC. 

 

26. O Diretor-Executivo comunicou que a Secretaria contataria os participantes 

designados como responsáveis pela produção de nova redação das seções do documento 

WGFA-49/21 em que se apresentam opções para reestruturar o papel e as funções dos 

Comitês no AIC revisado.  Além disso, a Secretaria examinaria todos os relatórios das 

reuniões anteriores do GTFA, à procura de textos sobre itens específicos ainda sem 

solução, e contataria as delegações que se haviam prontificado a apresentar redações 

revisadas. 
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27. A Presidente convidou os delegados a comentar, passando em seguida ao item 

5 da ordem do dia.   

 

Item 5: Outros assuntos   
 
28. Não houve solicitações para tratar de Outros Assuntos. 

  

Item 6: Data da próxima reunião    
 

29. O Diretor-Executivo notou que as próximas reuniões do GTFA seriam realizadas 

em 9 de março de 2021 (terça-feira) e em 6 de abril de 2021 (terça-feira).  
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