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O  SINDITABACO
SINDITABACO

Com sede em Santa Cruz do Sul (RS), polo 
de produção e beneficiamento de tabaco no 
Brasil, o Sindicato Interestadual da Indústria 
do Tabaco (SindiTabaco) tem como foco a 
sustentabilidade do setor e a defesa dos 
interesses comuns das empresas associadas. 
O sindicato possui maior envolvimento em 
ações promovidas na Região Sul, onde se 
concentra 98% da produção brasileira de 
tabaco.

Based in Santa Cruz do Sul (RS), tobacco production 
and processing hub in Brazil, the Interstate Tobacco 
Industry Union (SindiTabaco) is focused on the 
sustainability of the sector and the common interests 
of the associated companies. The union is primarily 
involved with actions promoted in the Southern 
Region, where 98% of the entire Brazilian tobacco 
crop is produced.

98%
R e g i ã o  S u l  c o n c e n t r a

d a  p r o d u ç ã o 
b r a s i l e i r a  d e  t a b a c o

in the Southern Region,  98% of the entire 
Brazilian tobacco crop is produced.

Iro Schünke, Presidente/ President
Norberto Kliemann, Vice-Presidente de Secretaria/ Vice-President of Secretariat
Daniel de Moura Barbosa, Vice-Presidente de Finanças/ Vice-President of Financial
Valmor Thesing, Vice-Presidente de Recursos Humanos/ Vice-President of Human Resources
Flávio Lucas Goettert, Vice-Presidente de Assuntos Fiscais/ Vice-President of Fiscal Affairs
Claudimir Rodrigues, Vice-Presidente de Produção e Qualidade de Tabaco/ Vice-President of Tobacco Production and Quality
Felipe Bremm, Vice-Presidente de Gestão Ambiental e Responsabilidade Social/ Vice-President of Environmental Administration and Social Responsibility

DIRETORIA – GESTÃO 2015/2018 |  BOARD OF DIRECTORS - 2015/2018 ADMINISTRATION

54



6 7

If 2017 celebrated 70 years of SindiTabaco, 2018 
is crammed with remarkable events. Brazil 
completes its 25th year as leader in tobacco 
exports, a remarkable deed that results from 
the daily work carried out by upwards of 150 
thousand small-scale farmers. As part of this 
conquest, we also have the 100 years of the 
Integrated Tobacco Production System, which, for 
a century now, has been providing guarantees 
to thousands of tobacco growing families in the 
rural setting and has been the pillar of the growth 
and abundance of this important Brazilian 
agribusiness segment.
The effort to ensure farmers’ continued 
prosperity and the success of their crops is a 
national and international reference, which 
consolidates Brazil’s position as one of the 
global powers when it comes to tobacco. For 

its relevance in the international scenario and 
pioneering methods, Brazil will debate the 
matters related to tobacco in the 8th Conference 
of the Parties, in Geneva, in early October.
And if our commitment consists in working now to 
ensure the future, it is always good to remember 
the third year of the Growing Up Right Institute, an 
initiative by SindiTabaco which, to our satisfaction, 
has already trained  84 young rural people since 
2016. We are completely confident that all those 
who go through the projects of the Institute will 
guarantee the continuity of this success story.
At the dawn of 2018, we see all these remarkable 
dates and it is impossible not to remember all 
the conquests that brought us here. Based on 
this past, we look to the future perfectly aware 
of the fact that we have the potential to reach far 
beyond this. Don’t you think so?

Se 2017 foi de celebração dos 70 anos 
do SindiTabaco, 2018 está repleto de 
outros marcos importantes. O Brasil 
completa 25 anos como líder de 
exportações de tabaco, fato notável 
que é resultado de um trabalho 
realizado diariamente por mais de 150 
mil pequenos produtores rurais. Como 
parte dessa conquista temos ainda 
os 100 anos do Sistema Integrado de 
Produção de Tabaco, que há um século 
proporciona garantias a milhares de 
famílias produtoras no meio rural e tem 
sido a principal base do crescimento e 
pujança deste importante segmento do 
agronegócio brasileiro.
O esforço para garantir a contínua 
prosperidade do produtor e o sucesso 
de suas safras é uma referência 
nacional e internacional, que consolida 
a posição do Brasil como uma das 
maiores potências mundiais quando o 
assunto é tabaco. Por sua relevância 

no cenário internacional e pioneirismo 
em seus métodos, o Brasil debaterá as 
questões relacionadas ao tabaco na 8ª 
Conferência de Partes, em Genebra, no 
começo de outubro.
E se o nosso compromisso é trabalhar 
hoje para assegurar o amanhã, vale 
sempre lembrar o terceiro ano do 
Instituto Crescer Legal, uma iniciativa 
do SindiTabaco que, para nossa 
satisfação, já capacitou
84 jovens rurais desde 2016. Temos 
total confiança que todos que passam 
pelos projetos do Instituto darão 
continuidade a esta história de 
sucesso.
Ao chegarmos ao ano de 2018, vemos 
todas estas datas marcantes e é 
impossível não lembrar das conquistas 
que nos trouxeram até aqui. Com base 
neste passado, olhamos para o futuro 
sabendo que temos potencial para ir 
muito mais além. Vamos?

PALAVRA DO PRESIDENTE

WORD OF THE PRESIDENT

pioneirismo e 
produto com
relevância 
no cenário 
internacional

P i o n e e r i n g  s p i r i t  a n d  p r o d u c t  w i t h 
r e l e v a n c e  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s c e n a r i o



25 ANOS DE L IDERANÇA 

Se é necessário empenho para se 
tornar líder, é preciso aumentar 
exponencialmente os esforços para 
se manter no topo. É o que o Brasil 
vem fazendo há 25 anos quando se 
trata de exportação de tabaco. Este 
trabalho exemplar é fruto da constante 
busca por excelência que garante a 
presença do tabaco brasileiro nos mais 
importantes mercados mundiais. Mais 
de 462 mil toneladas de tabaco foram 
exportadas em 2017, gerando divisas 
que ultrapassaram os US$ 2,09 bilhões.

If endeavor is needed to become a leader, 
exponential efforts are required to keep 
on top. This is what Brazil has been doing 
for 25 years whenever tobacco exports 
are at stake. This exemplary work is the 
fruit of continued pursuit of excellence 
that guarantees Brazilian tobacco in 
the most discerning global markets. 
Upwards of 462 thousand tons of tobacco 
were shipped abroad in 2017, generating 
revenue in excess of US$ 2,09 billion.

25 YEARS OF LEADERSHIP 

98

Fonte/ Source: MDIC/Secex

30%
o  B r a s i l  r e p r e s e n t a

d a s  e x p o r t a ç õ e s 
m u n d i a i s 
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SEMPRE NO PÓDIO
ALWAYS ON THE PODIUM
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Não é só em exportação que o Brasil 
se destaca. Em termos de volume, é 
o segundo maior produtor de tabaco 
em folha do mundo, atrás somente da 
China. E quando se fala em qualidade, 
estamos no lugar mais alto do pódio. 
Os padrões de exigência aplicados 
em todas as etapas resultam em 
um produto da mais alta categoria, 
reconhecido em todo o planeta. E geram 
milhares de empregos, no campo e nas 
indústrias.

Not only does Brazil excel at exports. In terms 
of volume, it is the second largest producer of 
leaf tobacco in the world, coming only after 
China. When the subject turns to quality, we 
are on the highest position of the podium. The 
quality standards throughout all stages result 
into a high-class product, acknowledged all 
over the planet. Furthermore, thousands of 
jobs are generated in the countryside and 
industries. 
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92%
DAS PROPRIEDADES  

SÃO PRÓPRIAS
92% of the farmers are 
the owners of the farm

1 6 1 7



Criado em 1918, o Sistema Integrado de 
Produção de Tabaco se tornou um importante 
aliado do produtor e referência em todo o 
planeta. Por meio de parcerias, todos os elos 
da cadeia produtiva são beneficiados. 

Created in 1918, the Integrated 
Tobacco Production System turned 
out to be a strong ally of the farmers 
and a reference all over the planet. 
Through partnerships, all the links of 
the supply chain benefited from it. 

UM SÉCULO DE PARCERIA 
COM O PRODUTOR
A CENTURY OF PARTNERSHIP WITH THE FARMER

1 91 8
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O tabaco é uma cultura sazonal e, durante a 
entressafra, pesquisa aponta que 79% dos 
produtores apostam na diversificação. Além 
de melhorar as condições do solo, a rotação 
de culturas evita pragas, doenças e inços. 
Mais do que isso, o plantio de outros produtos 
representa um aumento de renda. É por isso 
que o Programa Milho, Feijão e Pastagens 
após a colheita do tabaco faz um trabalho de 
conscientização há mais de trinta anos. Por 
meio de parcerias institucionais, cada vez 
mais produtores otimizam os recursos da 
propriedade, contribuindo com o meio ambiente 
e tendo uma qualidade de vida ainda melhor. 

Tobacco is a seasonal crop and, during off-season 
time, survey shows that 79% of the farmers invest 
in diversification. Besides improving soil conditions, 
crop rotation eliminates pests, diseases and weeds. 
More than that, growing other crops represents higher 
income. This is why the Corn, Bean and Pastureland 
after tobacco harvest Program has been creating 
awareness among the farmers for more than thirty 
years. Through institutional partnerships, farmers are 
increasingly maximizing the resources of their farms, 
preserving the environment and greatly improving their 
quality of life. 

DIVERSIFICAÇÃO, 
UMA ALIADA DO 
PRODUTOR
DIVERSIFICATION,  AN ALLY 
OF THE FARMER



A responsabilidade ambiental é 
determinante para o ecossistema e 
nesse sentido a produção de tabaco 
também é um exemplo a ser seguido. 
A cobertura florestal das propriedades 
é de 27% e o SindiTabaco trabalha 
pela preservação da Mata Atlântica 
por meio de acordos com a Afubra 
(Associação dos Fumicultores do 
Brasil), o Ibama (Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis) e o Ministério 
do Meio Ambiente. O monitoramento 
via satélite da evolução da cobertura 
florestal, conduzido pela Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM), faz 
parte das ações de preservação 
e abrange 2.737,65 km², área que 
compreende 21 municípios gaúchos.

Environmental responsibility is a determining 
factor for the ecosystem and, within this 
context, the production of tobacco is also 
an example to be followed. Forest cover of 
the tobacco growing farms reaches 27%, 
while  SindiTabaco is deeply engaged in the 
preservation of the Atlantic Forest  through 
agreements with Afubra (Tobacco Growers’ 
Association of Brazil), Ibama (National 
Environment and Renewable Natural 
Resources Institute) and the Ministry of the 
Environment. Monitoring via satellite the 
evolution of the forest coverage, conducted 
by the Federal University of Santa Maria 
(UFSM), is an integral part of the preservation 
initiatives, and comprises 2,737.65 km², area 
that encompasses 21 municipalities in Rio 
Grande do Sul.

RESPONSABILIDADE EXEMPLAR
EXEMPLARY RESPONSIBILITY

 A  c o b e r t u r a  f l o r e s t a l 
d a s  p r o p r i e d a d e s 

u l t r a p a s s a 

 F o re s t  c o v e r  o f  t h e  t o b a c c o 
g r o w i n g  f a r m s  re a c h e s  2 7 %

27%

2 32 2

O trabalho não para por aí. As 
empresas associadas elaboram 
constantes iniciativas de 
conscientização para que os 
produtores integrados estejam a par 
da importância da proteção do bioma, 
bem como para que a produção e a 
comercialização do tabaco sigam as 
normas ambientais vigentes.

Work does not stop there. The associated 
companies are constantly conducting 
awareness initiatives intended to keep 
the integrated farmers  informed about 
the importance of protecting the biome, 
as well as for keeping the production and 
commercialization of tobacco in compliance 
with  the environmental standards in force.



O descarte correto de 
embalagens vazias de 
agrotóxicos é obrigatório 
desde 2002, mas o 
produtor de tabaco já 
tem um eficiente sistema 
itinerante de devolução 
há 18 anos. Desde que 
foi implementado, o 
programa também recolhe 
e destina corretamente as 
embalagens dos produtos 
usados em outras culturas. 

The correct disposal of empty 
pesticide containers has been 
mandatory since 2002, but, for 18 
years now, all tobacco farmers 
rely on an efficient itinerant 
collection system. Ever since 
the system started, the program 
has also collected pesticide 
containers used on crops other 
than tobacco, and properly 
disposed of them. 

MATURIDADE
RECONHECIDA
MATURITY 
ACKNOWLEDGED

2 52 4
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A qualidade do solo é de fundamental 
importância para qualquer 
produtor. Por isso, conservá-lo 
é a melhor maneira de garantir 
que as safras não sejam afetadas 
por problemas ambientais como 
erosão, empobrecimento do 
solo, susceptibilidade às secas, 
contaminação da água, assoreamento 
e enxurradas. É aqui que entra 
a ciência. Com investimento em 
pesquisa, as técnicas de conservação 
do solo são cada vez mais 
aprimoradas, o que deixa ainda mais 
polida a qualidade do que é produzido. 

Soil quality plays a fundamental role in 
the business of any farmer. Therefore, 
its conservation is the best manner to 
guarantee that the crops are not affected 
by such environmental problems as erosion, 
soil exhaustion, susceptibility to drought 
conditions, water contamination, silting and 
flooding. This is where science comes in. With 
investments in research, soil conservation 
techniques are getting more and more 
accurate, which further improve the quality 
of what is produced. 

SOLO FÉRTIL,  LUCRO GARANTIDO
FERTILE SOIL,  ASSURED PROFIT
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A segurança deve ser prioridade 
em todas as situações. O trabalho 
de conscientização feito pelas 
empresas associadas é uma 
importante contribuição para 
garantir a saúde do produtor. 
Em nove anos, os seminários 
do Ciclo de Conscientização já 
contabilizaram a participação 
de 23 mil pessoas, a maioria 
produtores de tabaco, em 55 
municípios da Região Sul do Brasil. 

Safety should be a priority in 
every situation. The awareness 
work conducted by the associated 
companies translates into an 
important contribution towards 
ensuring farmers’ health. In nine 
years, the seminars promoted by 
the Awareness Cycle have already 
achieved the attendance of 23 
thousand people, most of them 
tobacco farmers, in
55 municipalities in South Brazil. 

SEGURANÇA EM 
PRIMEIRO LUGAR
SAFETY ABOVE ALL

A VESTIMENTA DE COLHEITA
HARVEST CLOTHING 

Feita de nylon emborrachado 
e resinado, totalmente 
impermeável
Made of totally impermeable
rubber nylon and nylon resin 
stitches

Recomenda-se o uso de chapéu
Wearing a hat is the recommendation 

* O artigo "Avaliação da vestimenta padrão utilizada durante a colheita das folhas de tabaco e implicações na prevenção da Green 
Tobacco Sickness (GTS)" foi publicado na Revista Brasileira de Medicina do Trabalho (RBMT), Volume 14, nº3, em dezembro de 2016.

* The article “Evaluation of the standard clothing worn when reaping tobacco leaves and implications with the prevention of Green 
Tobacco Sickness (GTS)” was published in the Brazilian Occupational Journal (RBMT), Volume 14, nº3, in December 2016.

Calça com 
costura overlock
Trousers with 
overlock stitches                  

Recomenda-se o
uso de botas brancas
Wearing white boots is 
recommended

Mangas com 
costura overlock
Sleeves with overlock 

A cor verde clara oferece conforto térmico
The light green color offers thermal comfort

Aberturas para ventilação nas costas
Back ventilation openings

Luvas impermeáveis 
de nitrila
Impermeable nitrile 
gloves

A intoxicação pela nicotina da planta, conhecida como Doença da Folha Verde do 
Tabaco, é uma velha conhecida do produtor e o SindiTabaco desenvolveu uma 
vestimenta específica para preveni-la. O investimento das empresas associadas 
permitiu um amplo estudo* conduzido por duas consultorias especializadas 
e resultou na atual vestimenta de colheita que apresenta eficácia superior a 
98%. O trabalho não parou por aí e o produtor teve acesso a uma vasta gama de 
informações sobre o correto uso da vestimenta, bem como da prevenção e dos 
sintomas passageiros e reversíveis da Doença da Folha Verde. 

Nicotine poisoning from tobacco plants, known as Green Tobacco Sickness, is no stranger to 
the tobacco farmers and, to protect them against it, SindiTabaco developed specific clothing to 
prevent the sickness. Investments by the associated companies provided for a comprehensive 
study*, conducted by specialized consultancy firms, and resulted into protective clothing whose 
proven efficiency reaches more than 98%. The work did not stop there. The farmers were 
granted access to an array of information on the correct use of the protective clothing, as well 
as the prevention and the short-lived symptoms of the Green Tobacco Sickness.

A segunda pele do produtor
A farmer’s second skin 



Olhar para o campo é olhar para o 
futuro. Nele encontramos a força 
que contribui de forma efetiva para o 
desenvolvimento não só de uma região, 
mas de todo um país. Para que todo 
esse potencial siga se transformando 
em crescimento, é importante criar 
ainda mais e melhores condições para 
que os jovens rurais entendam quão 
importante é o seu papel. 

Pensando nisso, o SindiTabaco e 
suas associadas lideraram a criação, 
em 2015, do Instituto Crescer Legal, 
uma iniciativa que tem o objetivo de 
ampliar a busca de alternativas para 
os adolescentes e, ao mesmo tempo, 
continuar promovendo o combate ao 
trabalho infantil, principalmente em 
áreas com plantio de tabaco. Capacitar 
os jovens e criar oportunidades de 
geração de renda e de desenvolvimento 
de suas habilidades. Este é o caminho 
para termos, no futuro, gestores que 
vejam suas propriedades como uma 
empresa rentável e sustentável.

Looking at the field is looking to the future. 
In it we find the strength that effectively 
contributes towards the development not 
only of the region, but of an entire country. 
For all this potential to continue developing 
into  growth, it is important to further create 
and improve the conditions for the young 
rural dwellers to understand how important 
their role is. 

Within this context, SindiTabaco and its 
associates, in 2015, were responsible 
for the creation of the Growing Up Right 
Institute, an initiative whose goal consists in 
expanding the pursuit of alternatives for the 
adolescents and, at the same time, continue 
the fight against child labor, especially in 
tobacco farming regions. Train the young and 
create income generating opportunities and 
chances for them to develop their own skills. 
This is the way for us to have, in the future, 
administrators who view their farms as 
profitable and sustainable enterprises. 

SEMEAR AGORA PARA 
COLHER AMANHÃ
PLANTING SEEDS TODAY FOR 
A BOUNTIFUL TOMORROW

3 0 3 1

• De acordo com o último censo do
IBGE (2010), foi na produção de tabaco 
nas pequenas propriedades o maior índice 
de redução do trabalho infantil no País, 
em comparação com dados do penúltimo 
censo, realizado no ano 2000. 
• According to the most recent census conducted 
by IBGE (2010), it was in small-scale tobacco 
growing farms that the biggest reduction of 
child labor incidences was detected in the 
Country, compared to the second to last census, 
conducted in 2000.

• Há 20 anos o setor desenvolve ações 
para conscientizar o produtor a cumprir 
a legislação, uma vez que menores de 18 
anos não podem trabalhar na lavoura;
• For 20 years now the sector has been involved 
with initiatives that aim to make the farmers 
aware of the need to comply with legislation, 
seeing that under 18 year olds are not allowed 
to work on tobacco farming;



Ter o futuro em mãos é uma grande 
responsabilidade para um adolescente e 
é importante ter quem o guie na direção 
correta para que ele possa atingir 
os seus objetivos. Esse é o intuito do 
Programa de Aprendizagem Profissional 
Rural, implantado pelo Instituto 
Crescer Legal em 2016 e 2017 em cinco 
municípios gaúchos: Candelária, Santa 
Cruz do Sul, Vale do Sol, Venâncio Aires e 
Vera Cruz. 
A iniciativa, voltada a adolescentes de 
14 a 18 anos, oriundos de famílias de 
pequenos produtores rurais, já formou 
5 turmas em Gestão Rural, com o 
envolvimento de 100 jovens desde a sua 
fundação. Os jovens recebem salário 

proporcional e benefícios de acordo com 
as regras da Lei da Aprendizagem, por 
meio das cotas das empresas associadas 
ao Instituto. No entanto, não trabalham 
na lavoura, nem nas empresas 
contratantes. Eles realizam atividades 
voltadas à gestão rural em espaços de 
formação, nas propriedades junto às 
famílias, com a comunidade, e ainda em 
viagens de estudo e visitas técnicas.
Em 2018 as atividades continuam 
nos cinco municípios do piloto, mas 
em diferentes localidades, e serão 
ampliadas para outras duas cidades: 
Boqueirão do Leão e Sinimbu, também no 
Rio Grande do Sul. Saiba mais:
www.crescerlegal.com.br

Having the future in the hands is a great 
responsibility for adolescents and it is 
important for someone to guide them towards 
the correct direction for them to achieve 
their goals. This is the idea of the Rural 
Professional Learning Program, implemented 
by the Growing Up Right Institute in 2016 and 
2017 in five municipalities in Rio Grande do 
Sul: Candelária, Santa Cruz do Sul, Vale do Sol, 
Venâncio Aires and Vera Cruz. 
The initiative, focused on adolescents, aged 
14 to 18, coming from small-scale farmers, 
has already graduated 5 groups in Rural 
Administration, with the involvement of 
100 young people since its foundation.  The 
young are given a salary proportional to 

their training hours, along with benefits in 
accordance with the rules of the Learning 
Law, through quotas from the companies 
associated with the Institute. However, they 
do not work on farms, nor do they work for 
the companies that hire them. They carry 
out activities linked to rural administration 
in training sessions, at the farms of their 
families, with the community, and also in 
study-oriented travels and technical visits. 
In 2018, the activities continue in the five 
pilot municipalities, but in different localities, 
and they will be extended to other two cities: 
Boqueirão do Leão and Sinimbu, also in Rio 
Grande do Sul. Know more about:
www.crescerlegal.com.br

O FUTURO NAS MÃOS DOS JOVENS THE FUTURE IN THE HANDS OF THE YOUNG
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Alliance One Brasil Exportadora de Tabacos Ltda.
(55) (51) 3793-1400 – Venâncio Aires – RS

ATC – Associated Tobacco Company (Brasil) Ltda.
(55) (51) 3719 7800 – Santa Cruz do Sul – RS

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S.A.
(55) (51) 3738 4500 / 3741 2475 - Venâncio Aires – RS

China Brasil Tabacos Exportadora S.A.
(55) (51) 3793 4500 - Venâncio Aires – RS

CTA – Continental Tobaccos Alliance S.A.
(55) (51) 3793 2200 - Venâncio Aires – RS

Industrial Boettcher de Tabacos Ltda.
(55) (51) 3708 1193 / 3708 1093 – Sinimbu – RS

Intab – Indústria de Tabacos e Agropecuária Ltda.
(55) (51) 3750 3000 – Vale do Sol – RS

JTI Processadora de Tabaco do Brasil Ltda.
(55) (51) 2107 7000 – Santa Cruz do Sul – RS

Philip Morris Brasil Indústria e Comércio Ltda.
(55) (51) 3909 3000 – Santa Cruz do Sul – RS

Premium Tabacos do Brasil S.A.
(55) (51) 2106 2106 – Santa Cruz do Sul – RS

Souza Cruz Ltda.
(55) (51) 3719 7000 – Santa Cruz do Sul – RS

Tabacos Marasca Ltda.
(55) (51) 3793 1200 – Venâncio Aires – RS

Universal Leaf Tabacos Ltda.
(55) (51) 3719 8300 – Santa Cruz do Sul – RS

UTC Brasil Indústria e Comércio de Tabaco Ltda.
(55) (51) 3090 0010 – Venâncio Aires – RS

EMPRESAS ASSOCIADAS
ASSOCIATED COMPANIES
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