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Your Excellency  Iván Romero-Martinez, Chair of the International Coffee Council 
Max Fabian, Vice-Chair of the International Coffee Council, Excellencies, distinguished 
delegates, ladies and gentlemen. 
 
Since my native language is one of the official languages of ICO, I will speak in 
Portuguese. 
 
Primeiramente quero me juntar ao Embaixador Romero e dar as boas vindas a todos 
vocês à 133.a sessão especial do Conselho Internacional do Café, especialmente 
agendada e organizada, para que o Acordo Internacional do Café 2022 seja avaliado.  
 
No dia 9 de fevereiro quando me apresentei aos senhores, iniciei falando um pouco sobre 
a Vanusia e nas primeiras fotos apresentei meu pai a todos vocês, uma liderança do setor 
de café no Brasil e minha maior inspiração. 10 dias antes de eu assumir a ICO, ele se foi. 
Fechou seu ciclo aqui na Terra com a seguinte mensagem : “Vai filha e abra o seu novo 
ciclo” Ainda sinto a dor da perda, mas estou certa de que hoje ele está nos observando e 
torcendo por todos nós. E neste momento, quero prestar minhas homenagens e expressar 
minha solidariedade a todos aqueles afetados pelos desastres naturais, conflitos 
armados, enfermidades e maus-tratos. 
 
Hoje e amanhã, vocês terão em suas mãos o poder de mostrar ao mundo que o setor do 
café pode inovar, pode criar, pode trabalhar unido, em uma única e forte voz.  
 
Como o novo acordo. poderemos dizer a milhões de produtores que sim, nos importamos 
com sua prosperidade; poderemos assegurar aos consumidores que estamos buscando 
incansavelmente melhorias sociais, de gênero, para as novas gerações, para o meio 
ambiente. Seremos capazes de preserver ainda mais e melhor o meio-ambiente, 
mostrando que somos uma referencia para o mundo e para os demais setores.  
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Nas aulas de estrategia (e eu tive muitas) aprendemos que existe uma grande diferença 
entre melhoria e ruptura, quando se constroi uma visão de futuro. Para mim, o novo 
acordo, muito mais do que ser uma melhoria em relação ao Acordo de 2007, é uma 
ruptura. Sem perder a sua natureza de organização inter-governamental, vocês estão 
abrindo as portas para o trabalho conjunto e de colaboração. Vocês trabalharam duro por 
3 anos para definir o que vocês, como membros da OIC querem da Organização e também 
definir quais são as nossas responsabilidades como Secretariado. 
 
Onde está atualmente o setor de café e onde está a ICO? Como poderá este novo caminho 
definido pelo novo acordo fazer a diferença? Certamente trabalhando coletivamente 
seremos mais fortes e teremos mais credibilidade.  
 
A ICO é de vocês, ou melhor, a ICO é vocês. Vocês determinam as regras do jogo e nós 
nos comprometemos a jogar as melhores partidas. Apoiar vocês significa vencer os 
desafios do setor de café, nos mobilizarmos na coleta de mais recursos, interceder pelo 
setor na arena internacional e abraçar todas as oportunidades. Assim todos os 
stakeholders serão beneficiados e as experiências dos consumidores serão cada vez mais 
completas e envolventes. 
 
Vale aqui reforçar o peso e o valor da marca ICO, que vocês e muitos que vieram antes 
de nós construiram no decorrer de 6 décadas. ICO é uma referencia não somente no setor 
de café, como também em todo o universo das commodities. Uma demonstração muito 
clara é o nivel de mobilização e engajamento obtido pela Task Force. Até onde temos 
conhecimento, somos o único setor que foi capaz de construir um Roadmap endereçando 
os principais desafios do setor, com envolvimento de mais de 3000 pessoas de todos os 
elos da cadeia, abrangendo os setores público, privado e sociedade civil. Nossa postura 
de neutralidade e isenção, deu a todos a segurança e a motivação para estarmos juntos.   
 
Espero que todas as suas ideias e necessidades expressas no novo acordo sejam coroadas 
com a sua aprovação, e partir dai, nós estaremos a postos para buscar atingir todos os 
objetivos ali estabelecidos, de maneira profissional, isenta, ágil e com muita energia e 
vontade de fazer a diferença. 
 
Posso lhes assegurar que vocês tem o total comprometimento da Vanusia e de todo o 
atual pequeno time ICO. Como disse no inicio, ICO é muito grande em marca, em 
principios e em valores. Juntos e sob a orientação deste conselho, seremos gigantes na 
busca não por melhores condições, mas por no minimo condições dignas a todos os 
envolvidos no setor de café, principalmente o primeiro e mais vulnerável elo desta cadeia 
que são os Produtores.   
 
Caros Dom Ivan e Max, excelencias, delegados, senhoras e senhores, hoje o futuro do 
café está em suas mãos. Desejo a todos vocês todo o sucesso em suas deliberações.  
 
Thank you. 
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