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1. O Grupo Central, presidido por sua Vice-Presidente, Sr.a Amy Diggs, dos EUA, reuniu-se 
em Londres, Reino Unido, em 5 de março de 2015. 
 
Item 1: Adoção da ordem do dia 
 
2. O Grupo Central adotou o projeto de ordem do dia que figura no documento  
CG-23/14 Rev. 1. 
 
Item 2: Relatório sobre a última reunião do Grupo Central 
 
3. O Grupo Central tomou nota do relatório sobre sua 6.a reunião, que figura no 
documento CG-22/14. 
 
Item 3:  5.o Fórum Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro 
 
4. A Vice-Presidente do Grupo Central relatou que o 5.o Fórum Consultivo sobre 
Financiamento do Setor Cafeeiro havia-se realizado em 3 de março, dando sequência aos 
trabalhos do 4.o Fórum, realizado em setembro de 2014 com o título “Reduzindo a distância 
entre cafeicultores e financiamento”.  O objetivo do 5.o Fórum foi familiarizar os países 
produtores com medidas práticas que é preciso tomar para pleitear financiamento junto aos 
diversos bancos de desenvolvimento, órgãos que emprestam para fins sociais, organizações 
bilaterais e fundos de produtos básicos.  
 
5. Dez organizações fizeram apresentações interessantes e informativas, pondo em 
relevo as áreas em que elas atuam e os desafios que o setor enfrenta e indicando 
possibilidades para o futuro.  Vários oradores também delinearam o ciclo dos projetos e 
falaram sobre as medidas práticas necessárias para obter financiamento, dando exemplos 
concretos de projetos que suas organizações haviam financiado e do impacto dos mesmos. 
 
6. Em resposta a uma solicitação do Presidente de ideias para dar continuidade a este 
evento e difundir as informações, o Chefe de Operações disse que discussões com o Banco 
Mundial já haviam começado, para garantir a difusão das constatações do Fórum e, mais 
especificamente, do estudo conjunto preparado pelo Banco e a OIC, usando uma série de 
webinários interativos.  Espera-se realizar um webinário a cada dois ou três meses, para 
possibilitar que os Membros se engajem em discussões em tempo real, sem precisar viajar.  
A OIC tenciona realizar o primeiro deles, como teste, em maio de 2015.  Através da 
newsletter, os Membros receberão antecipadamente as informações necessárias sobre, por 
exemplo, o foco do webinário e os requisitos de leitura e técnicos para participar.  
 

http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/cg-23-r1p-agenda.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/cg-22p-report.pdf�
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7. Com respeito ao acompanhamento junto às organizações representadas no 5.o Fórum, 
o Chefe de Operações disse que a OIC já havia contatado o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento para discutir a plataforma ConnectAmericas, uma iniciativa muito promissora 
que a OIC poderia usar na busca de financiamento para projetos. 
 
8. Um Membro perguntou se a OIC havia considerado envolver outras instituições, 
como o Banco Europeu de Investimento e o Fundo Europeu de Investimento.  O Chefe de 
Operações respondeu que eles ainda não haviam sido contatados, mas que sem dúvida esta 
era uma possibilidade a explorar.  O Diretor-Executivo confirmou que a Secretaria sempre 
procurava envolver mais entidades, para que todas elas, assim como o Banco Europeu de 
Reconstrução e Desenvolvimento, pudessem ser contatadas.  O Chefe de Operações 
comentou que a OIC aprendera muito neste Fórum e nos anteriores, e que ela gostaria de, no 
futuro próximo, poder oferecer perícia técnica e orientação aos Membros sobre como 
preparar um projeto para obter financiamento. 
 
9. O Grupo Central tomou nota desta informação. 
 
Item 4:  6.o Fórum Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro 
 
10. O Grupo Central notou que não haveria tempo suficiente para realizar o 6.o Fórum 
Consultivo em Milão, em setembro de 2015, nem na Etiópia, em fevereiro de 2016.  O Fórum, 
portanto, se realizaria em Londres, em setembro de 2016.  Como isso em mente, discussões 
detalhadas para o 6.o Fórum foram adiadas até a próxima reunião.  Os Membros do Grupo 
Central, porém, foram convidados a encaminhar à Secretaria ideias sobre o tema e os 
oradores para o evento até 30 de agosto de 2015. 
 
Item 5:  Estudo sobre risco e financiamento no setor cafeeiro 
 
11. O Chefe de Operações fez a apresentação do relatório intitulado “Risco e 
financiamento no setor cafeeiro: Um compêndio de estudos de caso relacionados com o 
melhoramento da gestão de risco e do acesso a financiamento no setor cafeeiro”, produzido 
conjuntamente pelo Banco Mundial e a OIC.  A OIC facilitara os contatos, e o Banco Mundial 
compilara o estudo e fizera o trabalho analítico.  O relatório é um exemplo muito bom de 
como duas organizações podem trabalhar juntas com eficácia.  O Chefe de Operações 
relatou que o compêndio já fora usado como base para um workshop de um dia todo na 
recente Conferência da Associação dos Cafés Finos da África (AFCA).  O workshop se 
concentrara nos obstáculos que os cafeicultores enfrentam para acessar financiamento e 
nas lições que é possível tirar dos estudos de caso, em termos de organização dos  
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cafeicultores e gestão de risco.  Esse workshop tivera muito êxito, e era encorajador 
constatar que o relatório estava sendo usado tão cedo após sua publicação.  Detalhes do 
workshop da AFCA, que pode servir de modelo para os Membros, são dados no blog da OIC. 
 
12. O relatório tem quatro capítulos iniciais, que resumem as lições tiradas dos estudos 
de caso.  As lições inicialmente focalizam o tema do risco; depois se concentram na ideia de 
que os pequenos cafeicultores são os elos mais vulneráveis da cadeia produtiva e no que 
pode ser feito para ajudá-los.  O Chefe de Operações instou os Membros a se envolver no 
planejamento e hospedagem da futura série de webinários para difundir as lições dos estudos 
de caso. 
 
13. O representante da Suíça, copatrocinadora do relatório, externou satisfação com 
o relatório e disse que a OIC deveria divulgá-lo ao máximo possível e usar o trabalho que se 
investiu nele para criar valor agregado no mundo todo.  O Diretor-Executivo agradeceu aos 
Governos da Suíça e dos Países Baixos suas contribuições para o financiamento do estudo.  
O Grupo tomou nota do relatório e das informações adicionais do Chefe Operações. 
 
Item 6:  Outros assuntos 
 
14. Nenhum outro assunto foi discutido. 
 
Item 7:  Data da próxima reunião 
 
15. O Grupo notou que sua próxima reunião se realizaria em Milão, Itália, na altura 
da 115.a sessão do Conselho, no período de 28 de setembro a 2 de outubro de 2015.  
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