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Tabaco brasileiro
teve destino
para 111 países
em 2019
Qualidade do produto mantém
Brasil na liderança mundial de
exportação de tabaco há 27 anos.
Porto de Rio Grande, no Rio
Grande do Sul, foi responsável
por quase 85% dos embarques.
Líder mundial em negócios com tabaco e detentor de 25% das vendas do produto no planeta, o Brasil fechou 2019 com
US$ 2,14 bilhões e 549 mil toneladas em exportações, segundo dados do Ministério da Economia. O aumento foi
significativo, pois os números finais revelaram o incremento de 7,6% em dólares e de 19% no volume de tabaco embarcado
em relação ao ano anterior (2018), quando haviam sido embarcadas 461 mil toneladas, gerando US$ 2 bilhões em divisas.
Porém, o mercado tem se mantido estável e esse acréscimo se deve ao fato de, no ano anterior, ter havido queda em função
de questões logísticas e da decisão da China postergar embarques para o início de 2019. Ao todo, 111 países compraram o
produto brasileiro.
O principal mercado continua sendo a União Europeia, destino de 40% do tabaco exportado.

PRINCIPAIS IMPORTADORES
DE TABACO BRASILEIRO
EM 2019

1º Bélgica: US$ 526 milhões
2º China: US$ 383 milhões
3º EUA: US$ 189 milhões

4º Indonésia: US$ 106 milhões
5º Rússia: US$ 77 milhões
6º Alemanha: US$ 67 milhões
7º Turquia: US$ 60 milhões

PARTICIPAÇÃO DO TABACO NO TOTAL
DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS EM 2019
No Brasil
o tabaco
representou

Na Região Sul

No Rio Grande do Sul

4,84%

9,62%

0,95%
do total das
exportações
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PALAVRA DO
PRESIDENTE
Iro Schünke

Entre os desafios de 2020, um dos mais difíceis será a 9ª Conferência das Partes (COP 9) da Convenção-Quadro para o
Controle do Tabaco (CQCT), que será realizada em novembro, na Holanda. Temas como diversificação, comércio ilegal,
ingredientes e cigarros eletrônicos voltam à pauta do evento mundial. Nós estaremos alertas para os rumos das discussões
e atuando na defesa do setor para que não haja prejuízo à produção de tabaco no Brasil. Temos ainda a expectativa de
como será conduzida a posição brasileira no período pré-COP 9.
Mas se precisasse definir 2020 em uma palavra, ela seria ‘informação’. Esclarecer a realidade que envolve a cadeia produtiva
tem sido a razão da existência do SindiTabaco e no caso da COP, a informação é matéria-prima fundamental. A defesa
deste setor que gera renda e empregos se faz sempre por meio de pesquisas fundamentadas, mas - infelizmente - nem
sempre aceitas. Seguimos, no entanto, superando barreiras, inovando e colocando em prática ações que transformam a
sociedade e que agregam ainda mais valor ao produto brasileiro tão procurado no mercado mundial.
Combate ao trabalho infantil, saúde e segurança e preservação ambiental já fazem parte do nosso DNA e quem conhece o setor
sabe que os produtores estão atentos a essas premissas e de olho nos termos do Sistema Integrado de Produção de Tabaco, que
apresenta diversas vantagens e garantias aos produtores, mas que também exige a observação das boas práticas agrícolas como
contrapartida. É um modelo que dá certo e que por isso é copiado por diversos outros segmentos do agronegócio.
Fato é que continuamos na liderança das exportações mundiais e detendo em torno de 25% dos negócios de tabaco. Em
2019 as vendas para os clientes internacionais superaram US$ 2 bilhões e entramos em 2020 com expectativa de manter
os bons números – sustentáveis em todos os sentidos.

FALA,
PRODUTOR!

Este espaço é dedicado aos
produtores que fazem parte do SIPT
(Sistema Integrado de Produção de Tabaco)
em todas as regiões do Sul do País.

RS

GIOVANE WEBER
Santa Cruz do Sul - RS

SANTA CRUZ
DO SUL

Um dos principais influenciadores digitais do agro, Giovane Weber,
42 anos, é um produtor rural que teve de se acostumar com a
fama. Seus vídeos viralizam e por onde anda, sempre tem alguém
pedindo uma selfie. Sua história começou despretensiosa,
postando fotos das lavouras no Facebook. Um dia, o Anderson
Rebinski, da fanpage Fumicultores do Brasil, o convidou para
ser um dos administradores da sua página. “Quando eu
entrei, tínhamos 6 mil seguidores e hoje estamos com 270
mil”, conta. “Foi na simplicidade, valorizando o trabalho dos
agricultores e criticando leis e governos que nos atrapalham”,
relata sobre sua atuação nas redes sociais.

Porto
Alegre

A PROPRIEDADE
11,5 hectares (vivem duas famílias:
Giovane e Louvane e a filha Giovana Luiza;
e os pais de Giovane, Aloísio e Rosa Maria Weber)
8 hectares de área de lavouras
75 mil pés de tabaco (sendo 55 mil de Giovane
e 20 mil de seus pais) em 5 hectares
4 estufas, sendo 1 elétrica e as demais no modelo
convencional
1,5 hectare de mata nativa
0,8 hectare de reflorestamento com eucaliptos
Diversificação: leite, ovos, porco, grãos,
verduras e legumes (para consumo).

Produtor de tabaco, neto e filho de produtores de tabaco,
Giovane Weber ressalta que a cultura é a que mais dá retorno
na pequena propriedade. “A gente pode fazer as contas e
ver que o produtor tira de R$ 20 mil a R$ 25 mil por hectare de
tabaco”, diz. “Se o agricultor trabalha com mão de obra familiar
e se cultiva a própria para lenha, o lucro é satisfatório”, acrescenta.
Weber conta que, por algum tempo, abandonou a atividade rural, mas
sua esposa, Louvane, professora e também filha de agricultores,
o convenceu para que retornassem para o campo. “E hoje estamos aí, firmes
e fortes na cultura do tabaco”, salienta.
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ENTREVISTA

Rodrigo Solda, prefeito de Rio Azul e presidente da Amprotabaco
(Associação dos Municípios Produtores de Tabaco).

Quais as diretrizes de trabalho da Amprotabaco para a
sua gestão? O propósito da Amprotabaco é dar voz aos dois
agentes principais da cadeia produtiva do tabaco: os produtores e as empresas. Nosso objetivo é ser um braço político
em Brasília, defendendo o setor junto ao Congresso Nacional,
levando suas demandas e demonstrando a capacidade do tabaco de gerar uma boa renda. Enquanto muitos governantes
discutem maneiras de gerar empregos, a gente tem o desafio
de lembrar que o tabaco é uma garantia de renda, de trabalho e de progresso.
O que o tabaco representa para os municípios produtores? Representa a viabilização de produção em pequenas
propriedades. Como gestor municipal, a gente vê o resultado
que é proporcionado pelo plantio do tabaco nas propriedades
rurais. O tabaco é uma garantia para que as pessoas possam
fazer sua safra e saber que vai ter um resultado, vai ter uma
renda lá no final. E toda essa infraestrutura que é viabilizada
pelas empresas, SindiTabaco e Afubra, é o que faz com que
ano a ano os produtores queiram se aperfeiçoar, queiram fazer algo a mais, melhorar. E a gente vê aqui em Rio Azul, nas
propriedades rurais, que os produtores estão melhorando as
condições de vida por meio do plantio do tabaco.
Rio Azul é o 12º em produção de tabaco no Brasil. Qual
a relevância da cultura para o município? O histórico do
tabaco com Rio Azul é de mais de 50 anos. Rio Azul ficou

conhecido aqui na região como o melhor produtor de tabaco durante muitos anos. Mais de 50% dos habitantes são
agricultores e moram em comunidades rurais e, às vezes, o
próprio agricultor é empresário na cidade, mas continua produzindo o tabaco, pois o tabaco faz parte da identidade do
rio-azulense. A gente vê a fixação, a sucessão das famílias e
as novas gerações se interessando pelo plantio do tabaco.
Quais os principais desafios da cadeia produtiva para o
ano de 2020? Debater e mostrar que a legislação brasileira
já é altamente prejudicial ao plantio de tabaco está entre os
desafios. Temos que cobrar do governo federal a fiscalização
e bater firme em cima do contrabando. Sabemos que estamos no teto em questão de cobrança de tributos.
Em sua opinião, quais são os motivos que levam os produtores a continuar produzindo tabaco? A cadeia produtiva do tabaco é uma das mais organizadas que eu conheço e
vejo o interesse de pessoas mais novas de buscar autonomia
e serem donas do seu próprio negócios, da sua propriedade.
Por ser uma cultura sazonal e de alta rentabilidade, o tabaco
permite poder de decisão para diversificar a renda. Os agricultores produzem tabaco pelas garantias que existem no
sistema de integração. E se há demanda e se somos um dos
melhores na produção em nível mundial, por que não continuar a fazer algo que é uma garantia de renda, trabalho e de
desenvolvimento?

SALA DE AULA

Em ritmo de
comemoração
Com 129 aprendizes formados pelo Instituto Crescer Legal no
final de 2019, já são 333 jovens com certificado do curso voltado
ao Empreendedorismo e Gestão Rural. A formação é possível graças
ao Programa de Aprendizagem Profissional Rural, pelo qual os jovens são
contratados por indústrias de tabaco via Lei da Aprendizagem, mas, ao invés
de trabalharem na empresa contratante, se reúnem diariamente no contraturno escolar
para estudar e vivenciar práticas de gestão rural e empreendedorismo. Com isso, além de prevenir
o trabalho de adolescentes nas lavouras, o Instituto cumpre seu papel de oferecer subsídios para que o
jovem permaneça e se desenvolva no meio rural.
Em 2020, ano em que o Instituto completa cinco anos, outros 140 aprendizes rurais participam do curso
em sete turmas. A novidade é a implantação do Programa de Aprendizagem no município de Canguçu,
no Sul do Rio Grande do Sul, com curso no distrito de Nova Gonçalves e atividades centralizadas na escola
parceira Carlos Soares da Silveira. As outras seis turmas desse ano serão realizadas em: Boqueirão do Leão,
na localidade de Alto Boqueirão; Cerro Branco, em Arroio Bonito; Herveiras, em Herval São João; Passo do
Sobrado, na Secretaria Municipal de Educação; Santa Cruz do Sul, em Alto Paredão; e Sinimbu, na escola
Nossa Senhora da Glória.
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SOB UM NOVO OLHAR

Verdades sobre o tabaco
Anderson Rebinski, produtor de tabaco de Ivaí, município localizado
na região sudeste do Paraná. Administra a fanpage Fumicultores
do Brasil, com mais de 260 mil seguidores, e é colunista do blog
Empreendedores do Campo.

Impressiona a falta de conhecimento sobre a realidade
dos produtores de tabaco notada em algumas reportagens
nesse Brasil afora. Somos tratados como pessoas doentes,
depressivas, que utilizam mão de obra infantil, derrubam
mata nativa e que não se protegem com os EPIs. A realidade,
entretanto, é outra: para podermos produzir – e ter para
quem vender – nossos filhos precisam ter um histórico escolar
com poucas faltas, utilizar apenas madeira de reflorestamento para fazer a cura do nosso tabaco e sempre aplicar
defensivos utilizando os EPIs. Se formos pegos descumprindo qualquer um desses termos, temos o nosso contrato
com a companhia suspenso na hora e acabamos sem ter para quem entregar nosso produto.
O tabaco mudou a vida da minha família para melhor. Há 15 anos, meus pais e irmãos plantavam somente milho
e feijão. Ano após ano, o que nos sobrava no final da safra mal dava para o sustento da família. Quando meu pai
decidiu mudar e investir no tabaco, já no primeiro ano as coisas melhoraram significativamente. Hoje posso dizer de
peito aberto que somos muito felizes produzindo fumo. Temos uma vida boa, economicamente estabilizada, fazemos
os nossos horários, podemos folgar a hora que queremos porque somos donos dos nossos próprios narizes!
Tenho convicção de que minha história se repete por outros prados. Já passei por dezenas de propriedades pelo Sul
do Brasil, foram mais de 10 mil quilômetros percorridos e prosa com uma centena de produtores. O que mais se vê é
a alegria e o sorriso no rosto de quem está satisfeito com o que faz.

CURTAS
ANUÁRIO DO TABACO

EXPOAGRO AFUBRA

Tecnologias e novidades do setor do tabaco são
o fio condutor do Anuário Brasileiro do Tabaco,
lançado em dezembro de 2019 pela Editora
Gazeta. As reportagens mostram aspectos sobre a
sustentabilidade do setor e programas desenvolvidos
nas áreas de meio ambiente, saúde, segurança
e combate ao trabalho infantil. Além disso, o
mercado ilegal de cigarros e os preparativos para
a Conferência das Partes (COP 9) da ConvençãoQuadro para o Controle do Tabaco, que ocorrerá em
novembro, na Holanda, têm destaque na publicação.
A versão eletrônica pode ser acessada no site
www.editoragazeta.com.br.

De 18 a 21 de março, a programação no Parque da
Expoagro Afubra, em Rincão Del Rey, Rio Pardo (RS),
será intensa. Na ocasião, ocorre a 20ª edição da feira
que é referência para a agricultura familiar. Neste ano, a
Expoagro terá quatro dias de evento, com um dia a mais
de programação por se tratar de edição comemorativa
para celebrar os 20 anos da feira e os 65 anos da
Associação dos Fumicultores do Brasil. Como mais de
400 expositores, a feira terá lavouras demonstrativas,
exposição de máquinas e equipamentos, palestras
técnicas, dinâmica de máquinas, agroindústrias e
animais, entre outras atrações.

AMPROTABACO

RECEBIMENTO DE EMBALAGENS

Até fevereiro de 2021, a Associação dos Municípios
Produtores de Tabaco será presidida pelo prefeito de
Rio Azul (PR), Rodrigo Solda. Os vice-presidentes são
os prefeitos Rudinei Harter (São Lourenço do Sul/RS),
Gervásio Maciel (Ituporanga/SC) e Abimael do Valle (São
João do Triunfo/PR). O secretário é o prefeito Vinicius
Pegoraro (Canguçu/RS) e seu vice é Guido Hoff (Vera
Cruz/RS). O tesoureiro é Giovane Wickert (Venâncio
Aires/RS) e seu vice é Paulo Joel Ferreira (Boqueirão do
Leão/RS). Rodrigo Solda conta mais sobre os rumos da
entidade na Entrevista desta edição.
.

A partir do dia 03 de fevereiro, o Programa de
Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos
percorre a região Centro do Rio Grande do Sul.
Até 24 de fevereiro, a coleta das embalagens
tríplice lavadas acontece em 25 municípios. Depois
disso, segue para a região Centro-Serra gaúcha.
Em ação desde o ano 2000, o Programa promove a
correta destinação das embalagens vazias visando à
segurança e comodidade do produtor, bem como a
preservação ambiental.
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MEIO AMBIENTE EM FOCO

Entre os produtores,
solo bem cuidado
A produção de tabaco tem como características gerais ser
predominantemente realizada por pequenos produtores, diversificados e que
aplicam as boas práticas de conservação do solo, água e meio ambiente.
Segundo levantamentos da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra),
87% dos produtores possuem menos de 20 hectares e as propriedades
têm distribuição de área na qual 19% do total é coberta por tabaco,
produção que é responsável por 46,2% da renda do produtor.
Com aproveitamento bem planejado dos recursos das propriedades e rendimento
satisfatório em pequenas lavouras de tabaco, os produtores também conseguem ter bom percentual de reserva
florestal. A média é de 24% da área das propriedades coberta por mata, sendo 9% de mata nativa e 15%
de mata reflorestada. A presença de reflorestamento se deve à ação iniciada pelas indústrias de tabaco na
década de 1970, de incentivo ao plantio de espécies energéticas para uso nas estufas de tabaco, o que além de
tornar o setor autossuficiente em lenha, também aumentou a presença de florestas nas regiões produtoras.
Além disso, os cuidados com o solo e a água, que sempre fizeram parte das atividades dos produtores de
tabaco, se tornaram mais intensas nos últimos anos. Por exemplo, conforme levantamentos do SindiTabaco, as
práticas conservacionistas de preparo e manejo do solo praticamente dobraram na última década. Em 10 anos,
o cultivo convencional foi reduzido de 80% das lavouras para 35%. E, no mesmo período, as práticas de plantio
direto e cultivo mínimo aumentaram, de 20% para 65% do total das lavouras de tabaco.

RS

CAMINHOS
DO TABACO

Porto
Alegre

Barros Casal

As principais regiões produtoras de tabaco são destaque a cada edição
da SindiTabaco News. A seguir, conheça um pouco mais sobre
o município de Barros Cassal, distante 256 quilômetros de Porto Alegre,
capital do Rio Grande do Sul.

No município de Barros Cassal, o tabaco é o principal
produto econômico. Mesmo sendo um município pequeno, a
representatividade na produção nacional é grande. No ranking
dos maiores produtores do Brasil, Barros Cassal está em 29º
lugar; e, no Rio Grande do Sul, ocupa a 15ª posição. A produção
na safra 2018/2019 foi de 6.910 toneladas de folhas, cultivadas
em 3.106 hectares de lavouras, em 1.370 propriedades sobre as
quais estão 1.977 estufas.

Região de povoamento luso,
recebeu imigrantes italianos no séc. XIX
e alemães no séc. XX. Já foi distrito
de Soledade e é município independente
desde 1963. O tabaco é o principal produto.
Prefeito: Adão Reginei dos Santos Camargo

BARROS CASSAL EM NÚMEROS
Fontes: Prefeitura e IBGE

População (estimada 2019):

648 km²
PIB do município: R$ 184.295.000,00
PIB per capita (2016): R$ 16.048,05
Propriedade agrícolas: 1.600
Área média das propriedades: 5 a 10 hectares
Produtores de tabaco (safra 2018/2019): 1.370
Área territorial:

Principais produtos agrícolas: tabaco, soja, milho e gado

A agricultura é o sustentáculo econômico, seguido pelo comércio e
pecuária. Conforme o chefe de gabinete da prefeitura, Antonio Eleno
Ribeiro Dias, a agricultura é a principal fonte econômica, tendo o tabaco e a soja
como os dois principais produtos. “O tabaco é o produto de maior importância no município
porque, como temos muitas pequenas propriedades rurais e com relevo bastante variado, o
fumo é o produto que oferece a maior renda às famílias”, revela Dias. “Também é a fonte
de renda que mantém e impulsiona o município nas suas atividades financeiras e mantém o
comércio local em atividades há mais de 45 anos”, acrescenta.
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11.199 habitantes

demonstrou que quase a met
produtores tem acesso à inter

MÉDIO

GLOSSÁRIO
VOCÊ SABIA?
COP
As Conferências das Partes (COP) são
eventos bienais, que representam a
instância deliberativa da ConvençãoQuadro para o Controle do Tabaco
(CQCT) do qual participam os países que
ratificaram o tratado, entre eles o Brasil.
Durante as sessões da COP, as delegações
dos Estados Partes discutem e aprovam
diretrizes para orientar os países na
adoção de medidas nacionais.

NR 31

Pesquisas mostram que os
produtores de tabaco são
muito mais conscientes
quanto ao uso de agrotóxicos
do que os demais agricultores
brasileiros.

REALIDADE CONSTRASTANTE

Norma Regulamentadora relacionada à
saúde e segurança nas atividades ligadas
à agricultura.

Brasil

PROGRAMA DE APRENDIZAGEM
PROFISSIONAL RURAL

• 1,6 milhões de estabelecimentos agropecuários
utilizam
Esses são alguns dos equipamentos
agrotóxicos no Brasil
à disposição do produtor de tabaco
comaa aplicação
pesquisa realizada pela Univ
• 89% não receberam orientação técnica para
Federal do Rio Grande do Sul (UFRG
do produto na produção
73%
72%
48%

Instituído em 2015 pelo Instituto Crescer
Legal, oferece aprendizagem profissional
a jovens rurais sem que precisem sair
do campo ou da escola, formando
adolescentes no curso de Gestão Rural
e Empreendedorismo. Os aprendizes de
14 a 17 anos realizam suas atividades
teóricas no ambiente do curso, em casa
ou em suas comunidades e, seguindo a
Lei da Aprendizagem, recebem salário
proporcional a 20 horas semanais – a
carga horária do curso, que ocorre no
contraturno escolar.

Fonte: Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2017

Produtores de Tabaco
- Região Sul do Brasil Fonte: Centro de Estudos e Pesquisas em Administração da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (CEPA/UFRGS),
2016 arado com
carreta/reboque
trator
tração mecânica

• 98% recebem orientação técnica permanente para o uso
consciente de agrotóxicos
Com relação à comunicação e entre
• 75% realizaram algum curso de capacitação
nos dez anos
a pesquisa demonstrou que quase
por ter garantia de venda
anteriores
dos produtores tem acesso à intern
• Entre
osa cultura
cursos
por ser
maisrealizados,
rentável/lucrativa o mais lembrado foi a NR 31, citada por 85%
92%
99%utiliza agrotóxicos
94%
• O tabaco é a cultura comercial agrícola que menos
por receber orientação técnica
por existir seguro agrícola
por possuir tabela de
preço negociado

CALENDÁRIO

ASSOCIADAS

televisor a cores

rádio

telefone celular

66

49

%

48

%

%

www

EXPEDIENTE
aparelho
de DVD

computador
pessoal

acesso
à internet

COMUNICAÇÃO E ENTRETENIMENTO

11 DE JANEIRO
Dia do Controle da Poluição por
Agrotóxicos

03 DE MARÇO
Dia Nacional de Combate ao Contrabando

18 A 21 DE MARÇO
20ª Expoagro Afubra

22 DE MARÇO
Dia Mundial da Água

15 DE ABRIL
Dia Nacional da Conservação do Solo

23 DE ABRIL
5º ano da fundação do Instituto
Crescer Legal

O SindiTabaco congrega 13 empresas associadas
e atende demandas de todo o Brasil, com exceção
dos Estados da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo.
A transparência e a visibilidade são estratégicas
ao SindiTabaco, que enfatiza a importância
social/econômica do setor, seja na geração de
empregos e tributos, como na relevância do
tabaco na economia de municípios e Estados da
Região Sul. Além disso, a Entidade incentiva a
sustentabilidade, por meio da responsabilidade
social e ambiental, que reitera o sentido da
existência do Sindicato e de sua ampla atuação.
• Alliance One Brasil Exportadora de Tabacos Ltda.
• ATC - Associated Tobacco Company Brasil
Exportação e Importação de Tabaco Ltda.
• Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S.A.
• China Brasil Tabacos Exportadora S.A.
• CTA – Continental Tobaccos Alliance S.A.
• JTI Processadora de Tabaco do Brasil Ltda.
• Philip Morris Brasil Indústria e Comércio Ltda.
• Premium Tabacos do Brasil S.A.
• Profigen do Brasil Ltda.
• Souza Cruz Ltda.
• Tabacos Marasca Ltda.
• Universal Leaf Tabacos Ltda.
• UTC Brasil Indústria e Comércio de Tabaco Ltda.

Esta é uma publicação quadrimestral do SindiTabaco (Sindicato
Interestadual da Indústria do Tabaco) dirigida a autoridades, consultores, produtores e lideranças
empresariais e políticas.
Realização: SindiTabaco
(www.sinditabaco.com.br)
Rua Galvão Costa, 415 - Centro
96810-012 - Santa Cruz do Sul - RS
Fone: (51) 3713 1777
Coordenação
editorial:

Tiragem:
3,7 mil exemplares

