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1. O Comitê de Estatística realizou sua 8.a reunião em Londres em 4 de março de 2015. 
 
Item 1:   Adoção da ordem do dia 
 
2. O Comitê adotou o projeto de ordem do dia que figura no documento SC-45/14 Rev. 2. 
 
Item 2:   Eleição do Presidente e Vice-Presidente para 2014/15 
 
3. O Comitê elegeu a Sr.a Marcela Urueña, da Colômbia, Presidente, e o Sr. Piotr Krawczyk, 
da UE-Polônia, Vice-Presidente.  
 
Item 3:   Relatório sobre a reunião de 24 de setembro de 2014 
 
4. O Comitê aprovou o relatório de sua 7.a reunião, realizada em Londres em 
setembro de 2014 (documento SC-44/14). 
 
Item 4:   Cumprimento do Regulamento de Estatística 
 
5. O Chefe de Operações apresentou o documento SC-46/15 que contém informações 
sobre o cumprimento do Regulamento de Estatística pelos Membros nos anos cafeeiros 
de 2007/08 a 2013/14 e outubro a dezembro de 2014.  O Anexo 10 mostra que apenas 
cinco dos 40 Membros exportadores haviam cumprido integralmente o requisito de 
fornecer dados estatísticos, e oito o haviam cumprido bem. Nove países o haviam 
cumprido parcialmente, e 15 Membros exportadores não o haviam cumprido em absoluto.  
O cumprimento por três outros Membros exportadores fora insatisfatório, mas o Chefe de 
Operações reconheceu que dois deles, a Indonésia e os Camarões, haviam externado o desejo 
de trabalhar com a Secretaria para melhorar seu desempenho.  
 
6. Notou-se que Estatística é um dos pilares do trabalho da OIC e que a Secretaria está 
disponível para trabalhar com os Membros que enfrentem dificuldades. Os Membros 
foram instados a se esforçar para fornecer esses dados.  
 
Item 5:   Mesa-Redonda de Estatística 
 
7. Um representante da Mesa-Redonda de Estatística, o Sr. Euan Mann, da Complete 
Commodity Solutions, fez uma apresentação sobre o trabalho da Mesa-Redonda, que 
vinha examinando as estatísticas da produção de café e da evolução dos estoques no setor 
cafeeiro.  Ele recordou aos Membros que a Mesa-Redonda é aberta a qualquer 
participante que esteja disposto a compartilhar suas cifras e afirmou que se esperava 
maior participação dos países produtores no futuro.  O Chefe de Operações sublinhou a 
importância do trabalho nesta área e notou que a Secretaria tenciona trabalhar com os 
Membros exportadores para melhorar os dados em apreço.  A Secretaria, portanto, voltará 
a apresentar relatório ao Comitê em setembro de 2015 sobre o avanço desse trabalho. 

http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/sc-45-r2p-agenda.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/sc-44p-report.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/sc-46p-compliance.pdf�
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Item 6:   Assinaturas das publicações estatísticas 
 
8. O Chefe de Operações apresentou o relatório sobre as assinaturas das publicações 
estatísticas da OIC que se encontra no documento SC-53/15.  Notou-se que a Secretaria 
conseguira um aumento significativo da receita proveniente das publicações estatísticas 
o ano passado.  Recomendou-se que ela levasse adiante sua atual política de divulgação de 
dados estatísticos. 
 
Item 7:   Fatores de conversão aplicáveis ao 

  café torrado, descafeinado, líquido e solúvel 
 
9. O Chefe de Operações apresentou o documento SC-42/14, referente aos fatores de 
conversão, que, como prescreve o Acordo de 2007, devem ser submetidos a revisão a cada 
três anos.  A última revisão foi feita em setembro de 2011.  Na discussão deste item, 
notou-se que houvera grandes avanços tecnológicos na indústria de café solúvel e que, em 
decorrência, o fator de conversão aplicável ao café solúvel talvez agora fosse menor que 
seu atual valor de 2,6.  A Secretaria concordou em contatar os fabricantes de solúvel, para 
poder examinar esta questão em maior profundidade, e em setembro de 2015 apresentará 
relatório ao Comitê sobre o avanço desse trabalho.  
 
Item 8:   Implementação do  

  Programa de Melhoria da Qualidade do Café (PMQC) 
 
10. O Chefe de Operações apresentou os documentos SC-48/15 e SC-49/15, em que se 
atualizam informações sobre as análises de classificação dos cafés Arábica e Robusta e 
sobre a implementação do PMQC.  No ano civil de 2014, 13 dos 40 Membros forneceram 
informações regularmente sobre o PMQC, e seis Membros forneceram dados parciais.  
O volume total de café verde exportado por esses 19 Membros, de acordo com os 
Certificados de Origem, foi de 61,9 milhões de sacas, ou 60,2% do total, tendo diminuído 
de 68% em 2013.  
 
Item 9:   Proposta para substituição do software de estatística 
 
11. O Chefe de Operações apresentou relatório sobre uma proposta para atualizar 
o software estatístico da Secretaria.  O atual pacote está em uso há mais de dez anos e 
precisa ser atualizado.  O desenvolvimento do software em uso no momento custou cerca 
de £40.000 em 2002/03, e consultas iniciais sugerem que um novo sistema deve custar 
mais de £50.000.  A atividade 6 do Programa de Atividades para 2015/16 inclui uma 
importância para cobrir esse custo. 
 

http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/sc-53p-dissemination-information.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/sc-42p-conversion-factors.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/sc-48p-gradings.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/sc-49p-cqp.pdf�
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12. O Comitê sugeriu que talvez fosse preferível aguardar os resultados da Análise 
Estratégica da OIC antes de encomendar um novo pacote. 
 
Item 10:   Outros assuntos 
 
13. O Chefe de Operações apresentou o documento SC-51/15, que contém 
informações sobre a revisão dos fatores de ponderação usados no cálculo do preço 
indicativo composto da OIC.  Trata-se de uma atualização que é feita rotineiramente a cada 
dois anos, e os novos fatores de ponderação entrarão em vigor em 1.o de outubro de 2015.  
O Comitê endossou esta revisão e recomendou sua aprovação pelo Conselho.  
 
Item 11:   Reuniões futuras 
 
14. A próxima reunião do Comitê de Estatística será realizada em Milão, Itália, na altura 
da 115.a sessão do Conselho, no período de 28 de setembro a 2 de outubro de 2015. 

http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/sc-51p-indicator-prices.pdf�
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