Tabaco: Pioneirismo na
Sustentabilidade da Cadeia Produtiva
Tobacco: Supply chain a pioneer in promoting sustainability

EMPRESAS ASSOCIADAS
Associated companies

Alliance One Brasil Exportadora de Tabacos
Ltda.
ATC - Associated Tobacco Company Brasil
Exportação e Importação de Tabaco Ltda.

OTC Comércio e Fabricação de Fumos Ltda.
Philip Morris Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Premium Tabacos do Brasil S.A.

BAT Brasil

ProfiGen do Brasil Ltda.

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S.A.

Tabacos Marasca Ltda.

China Brasil Tabacos Exportadora S.A.

Universal Leaf Tabacos Ltda.

CTA – Continental Tobaccos Alliance S.A.

UTC Brasil Indústria e Comércio de Tabaco Ltda.

JTI Processadora de Tabaco do Brasil Ltda.

SINDITABACO
O Sindicato Interestadual da Indústria do
Tabaco – SindiTabaco – começou sua história
em 1947 para representar os interesses comuns
de suas empresas associadas, sempre focado
na sustentabilidade, na comunicação e em
assuntos regulatórios de um setor que gera
emprego e renda, e que tem um papel relevante
na economia brasileira. O SindiTabaco está
sediado em Santa Cruz do Sul, cidade gaúcha
que recebe o título de maior polo de produção e
beneficiamento de tabaco do mundo.

The history of the Interstate Tobacco Industry
Union – SindiTabaco – started in 1947 with the
aim of representing the common interests of
the associate companies, constantly focused on
sustainability, communication and on regulatory
matters of a sector that generates jobs and
income, and plays an important role in the
Brazilian economy. SindiTabaco is based in Santa
Cruz do Sul, a city in Rio Grande do Sul known as
the biggest tobacco producing and processing
park in the world.
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PALAVRA DO PRESIDENTE
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Confira o vídeo
Check out the video

President’s word

Estar à frente de uma instituição como
SindiTabaco é uma honra, um privilégio, uma
grande responsabilidade que me motiva
diariamente. Tenho acompanhado por décadas
o desenvolvimento desse importante setor que
gera renda, trabalho e dignidade para milhares de
pessoas no meio rural e nas cidades.

Presiding over an institution like SindiTabaco is
an honor, a privilege, and a great responsibility
that motivates me in my daily life. For decades,
I’ve been watching the development of this
important sector that generates income, jobs
and dignity to thousands of people in the rural
setting and cities.

O Brasil é o maior exportador de tabaco do
mundo por quase três décadas e o segundo maior
produtor. Essas posições são o reflexo da força e da
sustentabilidade desse setor, que contribui com a
economia do nosso país, na geração de divisas e
no fomento de seu desenvolvimento, colocando o
Brasil em destaque no cenário internacional.

Brazil has been the largest tobacco exporter
in the world for almost three decades and the
second biggest producer. These positions reflect
the strength and the sustainability of this sector,
which contributes towards the economy of our
country, in the generation of dividends and in
the promotion of its development, turning Brazil
into a highlight in the international scenario.

E é justamente através do SindiTabaco que
conseguimos dar voz para temas de interesse
comum das nossas empresas associadas, visando
sempre à defesa e o fortalecimento da cadeia
produtiva do tabaco e divulgando as melhores
práticas ambientais, sociais e de governança.
Nosso setor tem sido reconhecido por isto.

It is exactly through the SindiTabaco that we
manage to give voice to the themes of common
interest to our associate companies, always with
an eye on defending and strengthening the
tobacco supply chain, whilst giving publicity to
the best environmental, social and governance
practices. Our sector has earned recognition on
this topic.

Temos muito orgulho do que fazemos, tanto
é que comunicamos nosso trabalho de forma
transparente e clara. Para os próximos anos, o
setor continuará nesse caminho, realizando e
inovando atividades nas áreas que impactam
diretamente àqueles que vivem desse importante
segmento do agronegócio, que é o tabaco.

We take pride in what we do, so much so
that we communicate our work in a clear and
transparent manner. For the coming years, the
sector will continue on this track, carrying out
and innovating activities in the areas that have
a direct impact on those who earn a living from
this important agribusiness segment, tobacco.

Iro Schünke
Presidente
President
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EVOLUÇÃO DAS
EXPORTAÇÕES

LIDERANÇA
MUNDIAL

2021

Evolution of exports
464
459

2019
2018

Even in a scenario still
affected by the Covid-19
pandemic, in 2021 464.429
tons of tobacco were
shipped to 105 countries,
bringing in revenue
of US$ 1.464 billion.
These numbers express
the grandiosity of this
important segment of
Brazilian agribusiness.

549
546
461
457

2017

Mesmo em cenário ainda
abalado pela pandemia de
Covid-19, no ano de 2021
foram embarcadas 464.429
toneladas de tabaco para
105 países, contabilizando
US$ 1,464 bilhão em divisas.
Números que expressam
a grandiosidade desse
importante segmento do
agronegócio brasileiro.

514
510

2016

Brazil’s leadership in
tobacco leaf exports
started 29 years ago. This
is reason for pride and
stimulus for the sector
to continue occupying
the top position, whilst
promoting the entire
supply chain and
contributing towards the
Brazilian economy.

462
459
483
481

2015

Já são 29 anos que o Brasil
mantém sua liderança
mundial na exportação de
tabaco em folha. Isso é motivo
de orgulho e de incentivo
para que o setor continue no
topo do ranking, fomentando
toda a cadeia produtiva e
contribuindo com a economia
brasileira.

2020

Global Leadership

517
514

85% of all tobacco produced in
Brazil is shipped abroad

40 mil empregos

diretos gerados pelas indústrias

The tobacco industries generate
40 thousand direct jobs

Rio Grande do Sul:
tabaco representa
do total embarcado

5,76%

In Rio Grande do Sul, tobacco
represents nearly 5,76% of all
State exports

2013

Million dollar
(FOB) Brazil

2012

no Brasil é exportado

Milhões de
dólares (FOB)
Brasil

Milhões de
dólares (FOB)
Região Sul

627
624
638
633
546

Million dollar (FOB)
South Region

541

Mil toneladas
Região Sul
Thousand tons
South Region

0

6

473

2011

85% do tabaco produzido

Thousand tons
Brazil

2010

Brazil: 21% of tobacco businesses
in the world

Mil toneladas
Brasil

2009

21%

Brasil:
dos negócios
de tabaco no mundo

2014

476

506
503

1.464
1.421

1.638
1.596

2.139
2.106

1.988
1.950

2.092
2.052

2.123
2.091

2.186
2.151

2.502
2.460

3.272
3.240

3.257
3.211

2.935
2.891

2.762
2.730

675

3.046
3.020
500 672
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
FONTE/SOURCE: ME/COMEXSTAT (13/01/2022)
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DO BRASIL
PARA O MUNDO

10

Brasil

2 0º

China

3 0º

Índia

40º

Zimbábue

50º

1st

Brazil

105 países

importadores

leaf importing
countries

Brazilian
tobacco exports

2021
Global Exports Ranking

Institutional Report

EXPORTAÇÕES
BRASILEIRAS
DE TABACO

From Brazil
to the world

RANKING MUNDIAL
EXPORTAÇÕES (TON)

SINDITABACO

US$

464mil

1,46
bilhão em

toneladas
exportadas

exportações

thousand tons
shipped abroad

billion in exports

40%
União Europeia / Europa Outros
Europe Union / Europe Others

9%

5%
Leste Europeu
Eastern Europe

América do Norte
North America

9%

2nd China

África / Oriente Médio

3rd India

Africa / Middle East

28%
Extremo Oriente
Far East

4th Zimbabwe

Estados Unidos

5th United States

FONTE/SOURCE: AFUBRA/ITGA

PARTICIPAÇÃO DO
TABACO NO TOTAL
DAS EXPORTAÇÕES
Tobacco`s share in Total exports

5,76%

Rio Grande do Sul

1,72%

Santa Catarina

2,87%

Região Sul / South Region

0,5%

Brasil / Brazil

9%
América Latina
Latin America

PAÍSES
IMPORTADORES
DO TABACO
BRASILEIRO
Countries that import
brazilian tobacco

1 0º

Bélgica / Belgium - US$ 329 milhões / million

2 0º

China / China - US$ 183 milhões / million

3 0º

EUA / USA - US$ 127 milhões / million

40º

Indonésia / Indonesia - US$ 83 milhões / million

5 0º

Emirados Árabes Unidos / Arab Emirates - US$ 60 milhões / million

FONTE/SOURCE: ME/COMEXSTAT (13/01/22)
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PEQUENAS PROPRIEDADES, ALTA RENTABILIDADE

TABACO NA REGIÃO SUL DO BRASIL

Small farms, highly profitable

Tobacco in the South Region of Brazil

Renda e dignidade são palavras que
andam juntas pelas lavouras de tabaco
da Região Sul do país, onde milhares
de produtores e suas famílias vivem e
progridem majoritariamente em razão
dessa cultura, que tem como característica a
alta rentabilidade em pequenas áreas. Tanto
é que 95% de toda a produção brasileira de
tabaco se concentra nessa região – ao longo
das propriedades dos 138 mil produtores
rurais em 508 municípios dos estados do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Income and dignity are words that walk side by side
in the tobacco fields throughout the South Region
of the Country, where thousands of farmers and
their families live and earn a living mostly from this
crop, whose characteristics include high profitability
in small areas. To the point that 95% of the entire
Brazilian tobacco crop is concentrated in this region
– in the farms of 138 thousand rural producers spread
across 508 municipalities in the States of Rio Grande
do Sul, Santa Catarina and Paraná.

508

254 mil

producing
municipalities

thousand hectares
planted

138 mil

583 mil

MUNICÍPIOS
PRODUTORES

PRODUTORES

thousand growers

HECTARES
PLANTADOS

TONELADAS
PRODUZIDAS

thousand tons
produced

PRODUÇÃO MUNDIAL
DE TABACO (TON)
Global Tobacco
Production (ton)

1

0

China
1st China

2 0º

Brasil

3 0º

Índia

4 0º

Zimbábue

5 0º

R$

14,2 bilhões

EM IMPOSTOS
ARRECADADOS
ANUALMENTE

billion in tax collections
annually industry level

US$

1,4 bilhão

40 mil

459 mil

thousand direct jobs
at industry level

thousand tons
exported (2021)

EMPREGOS
DIRETOS NAS
INDÚSTRIAS

552 mil

PESSOAS
ENVOLVIDAS NO
MEIO RURAL

TONELADAS
EXPORTADAS
(2021)

FONTE/SOURCE: AFUBRA, DELOITTE TOUCHE
TOHMATSU CONSULTORES E ME/COMEXSTAT
(13/01/22)
SAFRA/CROP: 2020/2021

thousand people
involved in the
rural areas

R$

6,6 bilhões

EM DIVISAS
(2021)

DE RECEITA AOS
PRODUTORES

billion in foreign
currency (2021)

billion raked in by
the growers

2nd Brazil
3rd India
4th Zimbabwe

Estados Unidos
5th United States

FONTE/SOURCE: AFUBRA/ITGA
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DA PRODUÇÃO
DE TABACO
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PRODUÇÃO DE TABACO NA
REGIÃO SUL DO BRASIL
PR

Distribution of the
Production of Tobacco

PR
14

Distribuição da produção

Tobacco Production in the South Region of Brazil

12

206

189

113

71 mil

42 mil

25 mil

284 mil

168 mil

100 mil

131 mil

72 mil

51 mil

296 mil

163 mil

124 mil

Receita aos produtores

R$ 3,0
bilhõoes

R$ 2,0
bilhãoes

R$ 1,6
bilhãao

Exportações (2021)

US$ 1,216
bilhããããàao

US$ 177
milhoões

US$ 28
milhõoes

Thousand growers

2

Pessoas no meio rural

Thousand people in the rural areas

7

SC

Main producing municipalities

PR

Produtores

6

Hectares plantados

Thousand hectares planted

11

Maiores municípios produtores

SC

Producing municipalities

Áreas de produção de tabaco
Tobacco producing areas

RS
Municípios produtores

5
15

Distribution of the production

21%

Toneladas produzidas

SC

Thousand tons produced

28%

Billion raked in by the growers
Exports (2021)

FONTE/SOURCE: AFUBRA, DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES E ME/COMEXSTAT (13/01/22)
SAFRA/CROP: 2020/2021

RS

51%

9
8

10

15 MAIORES MUNICÍPIOS
PRODUTORES DE TABACO

4

RS

15 biggest tobacco producing municipalities
13

1

3

Municípios

Produtores

Municipalities

Growers

Produção (ton)
Production (ton)

Municípios

Produtores

Produção (ton)

Municipalities

Growers

Production (ton)

1

Canguçu (RS)

5.378

20.944

9

Vale do Sol (RS)

2.556

12.373

2

São João do Triunfo (PR)

2.216

19.087

10

Santa Cruz do Sul (RS)

3.384

12.357

3

São Lourenço do Sul (RS)

4.083

18.103

11

Santa Terezinha (SC)

2.180

12.007

4

Venâncio Aires (RS)

3.926

18.050

12

Ipiranga (PR)

1.718

11.994

5

Rio Azul (PR)

2.200

15.406

13

Camaquã (RS)

2.343

11.927

6

Itaópolis (SC)

2.848

15.336

14

Prudentópolis (PR)

1.577

10.797

7

Canoinhas (SC)

2.711

13.684

15

Irineópolis (SC)

2.131

9.664

8

Candelária (RS)

3.060

12.870

FONTE/SOURCE: AFUBRA
SAFRA/CROP: 2020/2021

FONTE/SOURCE: AFUBRA E DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES
SAFRA/CROP: 2020/2021
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E CELÊNCIA QUE VIROU REFERÊNCIA
A Reference in Excellence

Fazer parte de algo maior implica em dever
e responsabilidade e, como resultado,
na qualidade e integridade do tabaco
brasileiro. Além disso, outros fatores como a
rastreabilidade e garantia de padrão tornam
o SIPT uma ferramenta valiosa em termos
de competitividade. O modelo de produção
tem sido referência a outros setores do
agronegócio.

To be part of something bigger implies
in duty and responsibility and, as a result,
in the quality and integrity of Brazilian
tobacco. Furthermore, other factors like
traceability and guaranteed pattern turn
the ITPS into a valuable tool in terms of
competitiveness. This production model
has set an example to other agribusiness
sectors.

VANTAGENS DO SISTEMA INTEGRADO
DE PRODUÇÃO DE TABACO (SIPT)
Advantages of the integrated tobacco
production system (ITPS)

PRODUTORES

EMPRESAS

CLIENTES

GARANTIA DE VENDA DA
PRODUÇÃO

PLANEJAMENTO DE SAFRA

FORNECIMENTO REGULAR

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

QUALIDADE DO PRODUTO

QUALIDADE GARANTIDA

ASSISTÊNCIA FINANCEIRA

INTEGRIDADE DO PRODUTO

GARANTIAS DE NORMAS ISO

TRANSPORTE DO TABACO

GARANTIA DE
FORNECIMENTO
DE MATÉRIA-PRIMA

RASTREABILIDADE DO
PRODUTO

Producers

Crop sale guarantee

Technical assistance
Financial assistance

Transport of tobacco

Companies

Crop planning

Product quality

Product integrity

Guaranteed raw
material supply

14

Clients

Regular supply

Quality guarantee

Assured ISO standards

Product traceability
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OTIMIZANDO RECURSOS,
AUMENTANDO RESULTADOS
Maximizing resources, improving results
Diversificação significa mais que incremento de
renda e aumento da produção de subsistência,
mas uma forma de preservar o meio ambiente,
de melhorar condições físicas e biológicas do solo,
reduzindo incidência de pragas e ervas daninhas.
Pensando nisso, desde 1985, o Programa Milho,
Feijão e Pastagens após a colheita do tabaco
leva ao produtor a importância da rotação de
culturas para sua propriedade: a preservação e
otimização de seus recursos vai ao encontro da
melhoria de qualidade de vida, proporcionando
sustentabilidade e rentabilidade.

Diversification represents more than higher
income and substantial increase in subsistence
crops, it represents a manner to preserve the
environment, to improve the physical and
biological properties of soil, whilst reducing
the incidence of pests and weeds. In this
regard, since 1985, the program ‘Corn, Bean
and Pasturelands after Tobacco Harvest’ has
made the farmers realize the importance of
crop rotation on their farms: the preservation
and maximization of their resources is in line
with their better quality of life, providing for
sustainability and profitability.

PERFIL DA PROPRIEDADE MÉDIA REGIÃO SUL
Profile of the farm - Average South Region

Representa 43,4% da
renda bruta do produtor
It represents 43,4% of gross
income of the growers

culturas (Cana-de4,3% Outras
açúcar, arroz, batata, cebola,
mandioca, hortifrutis, etc.)

0,8%
Feijão
Beans

17%
Milho

Corn

Other crops (Sugarcane, rice, potatoes,
onions, vegetables and fruit, etc.)

7,4%
Soja
Soy

Pastagens

Pastures

Área da propriedade: 12,3 ha
Area per farm: 12,3 ha

Corn, bean and pasturelands after tobacco harvest program – 2021
(South Region)

10%

Mata reflorestada
Reforested area

15%

Mata nativa

22,5%

PROGRAMA MILHO, FEIJÃO E PASTAGENS APÓS A COLHEITA
DO TABACO - 2021 (REGIÃO SUL)

Native forest

ÁREA
CULTIVADA
(ha)

PRODUTIVIDADE

VOLUME
CONSOLIDADO

(t)

PREÇO
MÉDIO
(R$/t)

RECEITA
BRUTA
(R$/Milhões)

RECEITA
BRUTA TOTAL
(R$/Milhões)

Crop

Cultivated
area (ha)

Average
productivity (t/ha)

Consolidated
volume (t)

Average price
(R$/t)

Gross income
(R$/Million)

Total gross income
(R$/Million)

Feijão

15.039

2,2

33.011

4.837

159.687.390

Milho

112.366

4,5

509.117

1.319

671.524.845

Soja

16.817

2,3

38.314

2.658

Pastagens

25.572

N/A

N/A

N/A

CULTURA

Beans
Corn

23%
Tabaco

Tobacco

Soy

Pastures

MÉDIA
(t/ha)

101.847.325

933

N/A

FONTES: PRODUTIVIDADE MÉDIA: EMATER/RS, EPAGRI/SC, DERAL/PR (2020/21), PREÇO MÉDIO: AGROLINK (2021) E ÁREA CULTIVADA: EMPRESAS ASSOCIADAS - 2021
SOURCES: AVERAGE PRODUCTIVITY: EMATER/RS, EPAGRI/SC, DERAL/PR (2020/21), AVERAGE PRICE: AGROLINK (2021) AND GROWING AREA: ASSOCIATED COMPANIES - 2021

FONTE/SOURCE: AFUBRA
SAFRA/CROP: 2020/2021
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DESTINAÇÃO SEGURA É PROTEÇÃO
Safe destination and protection
Promover a logística reversa significa colocar em
prática a minimização de impactos ambientais,
com foco na sustentabilidade do planeta.
Por isso, há 21 anos o SindiTabaco e empresas
associadas, em parceria com a Afubra, realizam
o Programa de Recebimento de Embalagens
Vazias de Agrotóxicos. Através de coleta
itinerante junto aos produtores de tabaco nos
Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
o Programa garante a correta destinação das
embalagens vazias de agrotóxicos, cumprindo
a legislação e protegendo o meio ambiente,
a saúde e segurança do produtor. No Paraná,
empresas associadas ao SindiTabaco apoiam
iniciativas semelhantes, que são realizadas pelas
centrais locais de recebimento de embalagens.

The process of carrying out reverse logistics
means to put into practice the minimization
of environmental impacts, with the focus on
the sustainability of the planet. That’s why, for
21 years SindiTabaco and associate companies,
in partnership with Afubra, have been carrying
out the Empty Pesticide Container Collection
Program. Through a mobile collection
system the tobacco farmers in the States of
Santa Catarina and Rio Grande do Sul give a
correct destination to their empty pesticide
containers, thus complying with legislation
in force and protecting the environment
and their health and safety at work. In the
State of Paraná, companies associated with
SindiTabaco lend support to similar initiatives,
which are carried out by local container
collection hubs.

SINDITABACO

ROTEIROS ITINERANTES
Itinerant collections

SC

Municípios
Municipalities

Produtores
Producers

42
14
44
94

16.472
10.797
5.822
8.758

Alto Vale
Centro Norte
Litoral (*)
Oeste

(*) Abrange 5 municípios do Litoral Norte
do RS (20 produtores)
(*) It comprises 5 municipalities on the
North Coast of RS (20 producers)

RS

Municípios
Municipalities

Centro Serra
Centro
Noroeste
Serra Planalto
Sul
Vale do RioPardo
e Taquari

23
26
66
40
26
20

Produtores
Producers

Por onde
anda a coleta
Where is the
collection going

15.368
7.193
5.077
3.343
21.402
18.595

395

113 mil

1,8 mil

17,7milhoes

municipalities

thousand
producers

thousand collection
sites

million containers
collected

municípios
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produtores

pontos de coleta

de embalagens RECOLHIDAS
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MENOS DEFENSIVOS AGRÍCOLAS NA LAVOURA

50 46, 87

Soil preparation and management

Different research works attest that tobacco is
one of the agricultural crops that uses the least
amount of pesticides. The most recent study,
conducted by ESALQ/USP professors, based on
data furnished by SINDVEG, show the amount
of pesticides on different types of cultivations,
where tobacco’s share corresponds to only 1.01
kg of active ingredient per hectare. This is also
one of the differentials that raise tobacco up to
the highest level of integrity in the world, and is
shipped to upwards of one hundred countries
every year.

Rice

Arroz

Café

Coffee

Corn

Milho

Soja

Soybean

Uva

Grape

Citrus

Citros

Cotton

Algodão

Apple

Batata Inglesa
Potato

0

1, 22

1, 01

0, 48
Banana

2, 65

Banana

2, 71

Tobacco

2, 85

Tabaco

3, 11

Beans

3, 57

Feijão

6, 31

Trigo / Aveia
Centeio / Cevada
Wheat/oats

11, 67

Cana-de-açúcar
Sugarcane

10

Maçã

80

76

70

66

60

SOLO, ÁGUA E SUSTENTABILIDADE
Soil, water and sustainability

Cuidar do solo é garantir a sustentabilidade
da produção agrícola. Mais do que isso, é ter a
consciência de que a terra é a fonte primordial de
sustento, além de proporcionar qualidade de vida
para quem dela vive. Por isso, os produtores de
tabaco adotam práticas que vão ao encontro da
conservação do solo, bem como à preservação de
mananciais hídricos e também das matas nativas.

61

76

68

65

65

50
39

40

34

30
20

17

20

35

32

35
24

24

10

Year

FONTE: ESALQ – ESCOLA
SUPERIOR DE AGRICULTURA
“LUIZ DE QUEIROZ”/USP
DADOS SECUNDÁRIOS IBGE,
SINDAG E SINDIVEG, 2016
SOURCE: ESALQ - LUIZ
DE QUEIROZ COLLEGE
OF AGRICULTURE (USP)/
SECONDARY DATA SINDAG
AND IBGE, 2016.

14, 51 13, 52

Tomato

83

2007 2008 2009

Conventional farming
31, 60

Tomate

80

Cultivo Convencional

20

20

90

Ano

(Kg de Ingrediente Ativo (IA) p/ha) (Kg of Active Ingredient (IA) p/ha)

30

%

0

39, 18

40
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PREPARO E MANEJO DO SOLO

Less harmful pesticides on the tobacco fields
Diferentes pesquisas atestam que o tabaco está
entre as culturas agrícolas que menos utilizam
defensivos agrícolas na lavoura. O mais recente
estudo, realizado por professores da ESALQ/USP
com dados do SINDVEG, aponta os quantitativos de
agrotóxicos em diferentes tipos de cultivo, em que
o tabaco corresponde ao uso de apenas 1,01 kg de
ingrediente ativo por hectare. Este é também um
dos diferenciais do produto que o eleva à condição
de tabaco mais íntegro do mundo, comercializado
para mais de 100 países todos os anos.

SINDITABACO

Caring for soil is caring for the sustainability
of agricultural production. More than that,
it means being aware of the fact that the
land is the primordial source of sustenance,
besides providing for quality of life to those
who earn a living from it. To this end, the
tobacco farmers adopt practices in line with
soil conservation, and preserve water streams
and native forests.
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Cultivo Mínimo / Plantio Direto
Minimum tillage / Direct planting

FONTE/SOURCE: SINDITABACO – 2020

SUSTENTABILIDADE FLORESTAL
NA CULTURA DO TABACO

Forest sustainability at tobacco farming
O setor de tabaco é pioneiro na
preservação de matas nativas e no
incentivo ao reflorestamento. Através
de uma parceria técnico-científica, o
SindiTabaco e a Universidade Federal
de Santa Maria (UFSM) colocaram em
prática um projeto que visa a reforçar
as ações já desenvolvidas nas últimas
décadas. Os resultados obtidos poderão
auxiliar ainda mais na autossuficiência
da energia nas estufas de tabaco, assim
como na melhoria do meio ambiente nas
propriedades dos agricultores.
Os produtores, aplicando essa tecnologia
nas propriedades, colherão os benefícios
de uma produção florestal sustentável
do ponto de vista ambiental, social e
econômico.
Em 2021, o SindiTabaco recebeu a Comenda
do Comando Ambiental da Brigada Militar
do Rio Grande do Sul, em reconhecimento ao
empenho com a causa ambiental. A distinção
motiva a dar seguimento às várias ações
desenvolvidas pelo setor para a preservação
ambiental.

The tobacco sector pioneers the
preservation of native forests and
promotes reforestation moves. Through
a technical and scientific partnership,
SindiTabaco and the Federal University
of Santa Maria (UFSM) started a project
that aims to strengthen the initiatives
developed over the past decades. The
results obtained will be a great help in
energy self-sufficiency for the curing
barns, as well as an improvement of the
environment in the farms of the tobacco
growers.
Farmers who apply this technology
on their farms will reap the benefits of
sustainable forest production from an
environmental, social and economic
point of view.

In 2021, SindiTabaco was given the Rio Grande
do Sul Army Environmental Command Award,
as a token of recognition for its endeavor in
supporting the green environment cause. The
distinction stimulates the continuity of the
initiatives carried out by the sector towards the
preservation of the environment.
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ORGULHO E SATISFAÇÃO
QUE NÃO CABEM NO PEITO
Pride and satisfaction too big to handle
Em 2021, a Abertura da Colheita do Tabaco,
um evento oficial do Governo do Rio Grande
do Sul, ocorreu no Dia do Produtor de Tabaco,
em 28 de outubro. A festividade foi realizada
no município de Vale do Sol - na propriedade
do casal Oladi e Marli Schroeder - e teve a
presença da secretária estadual de Agricultura,
Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana
Covatti, além de representantes de entidades
do setor, prefeitos e membros dos poderes
legislativos estadual e federal. Essa foi a quarta
edição da Abertura da Colheita do Tabaco, já
realizada em 2017, no município de Venâncio
Aires; em 2018, em Canguçu; e em 2019, em
Arroio do Tigre. Em 2020, devido à pandemia
da Covid-19, não houve evento.

In 2021, the Opening Ceremony of
the Tobacco Harvest, an official event
conducted by the Government of Rio
Grande do Sul, took place on World Tobacco
Growers’ Day, October 28. The festivity
was held in the municipality of Vale do
Sol – at the farm of couple Oladi and Marli
Schroeder – and was attended by the State
Secretary of Agriculture, Livestock and
Rural Development, Silvana Covatti, and
by representatives of entities of the sector,
mayors and members of state and federal
legislative branches. It was the fourth edition
of the Opening Ceremony of the Tobacco
Crop. In 2017, it took place in Venâncio
Aires; in 2018, in Canguçu; and in 2019, in
Arroio do Tigre. In 2020, due to the Covid-19
pandemic, the event was not held.

6%

O tabaco correspondeu a cerca de
do total das exportações do Rio Grande
do Sul em 2021

Tobacco corresponded to about 6% of all exports
shipped abroad by the State of Rio Grande do
Sul in 2021
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CONSCIENTIZAÇÃO
QUE CONECTA

Sabendo da importância da conscientização,
campanhas em veículos de comunicação são
promovidas todos os anos para complementar
as orientações das empresas sobre saúde
e segurança dos produtores e proteção da
criança e do adolescente, temas que são
trabalhados permanentemente nas relações
do Sistema Integrado de Produção do Tabaco.
Anualmente, são realizados nos três Estados
da Região Sul do Brasil seminários do Ciclo
de Conscientização. Em novembro de 2021,
foi realizada uma edição especial em formato
virtual, respeitando as restrições da pandemia
de Covid-19, transmitido ao vivo pelo canal
do SindiTabaco no YouTube. O evento
contabilizou mais de 10 mil visualizações,
interconectou os produtores e suas famílias,
reforçando sobre os direitos da criança e do
adolescente e as práticas que preservam a
saúde e segurança do produtor.

Farmers’ health and safety, as well as the
protection of children and adolescents
in the rural setting, are priority matters for
SindiTabaco and its associate companies.
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ALCANCE

VISUALIZAÇÃO

ACESSO

3.700

71,5%

90,5%

Reach

Awareness that connects

O cuidado com a saúde e segurança do
produtor, bem como a proteção da criança e
do adolescente no meio rural, são assuntos
prioritários para o SindiTabaco e suas
empresas associadas.

SINDITABACO

VISUALIZAÇÕES
DURANTE O PERÍODO
DA TRANSMISSÃO
views during the broadcast
period

Views

DOS USUÁRIOS SÃO DE
ORIGEM EXTERNA*
of users are of external origin*

*Sites e apps específicos
em que os espectadores
encontraram seu
conteúdo.

Access

ACESSARAM A LIVE
ATRAVÉS DO LINK
DO CONTEÚDO POR
MEIO DO WHATSAPP
accessed the live through
the content link through
WhatsApp

*Specific websites and apps
where viewers found your
content.

Focused on the importance of awareness,
campaigns in media vehicles are promoted
every year to complement the guidelines
of the companies on farmers’ health and
safety, child and adolescent protection,
themes that are permanently approached in
the relationships of the Integrated Tobacco
Production System.
On an annual basis, seminars of the
Awareness Cycle are held in the three States
of Brazil’s South Region. In November 2021,
a special edition was held in virtual format, in
compliance with the restrictions stemming
from the Covid-19 pandemic, aired live by
the SindiTabaco Channel on the YouTube.
The event achieved upwards of 10 thousand
visualizations, interconnected the tobacco
farmers and their families, strengthening
the rights of children and adolescents and
practices aimed at preserving farmers’ health
and safety.
Confira a live
Check out the live

CONSCIENTIZAR É PRECISO:

Raising awareness is necessary:
Só é permitido trabalhar na cultura
de tabaco a partir de 18 anos

Crianças e adolescentes
precisam frequentar a escola

Only people aged 18 or older are allowed to
work in tobacco farming activities

Children and adolescents belong
in school

Usar vestimenta específica para
colher o tabaco, observando
melhores horários e clima

Usar EPIs recomendados durante
aplicação e manuseio de agrotóxicos

Wear specific clothing to harvest tobacco,
performed under mild temperature and
during the best time of day
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Wear recommended PPEs during the
application and handling of pesticides

FAIXA ETÁRIA MÉDIA

PÚBLICO

Years
34-54 ANOS

62,8% MASCULINO
37,2% FEMININO
Male
Female

Average age group

Public
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O FUTURO DOS
JOVENS DO CAMPO
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OPORTUNIDADES
À FRENTE

The future of young people in rural areas
O combate ao trabalho infantil no campo
está presente na agenda do SindiTabaco há
mais de 20 anos, por meio de programas
voltados à conscientização e ao incentivo à
educação dos filhos dos produtores. Fruto
desta caminhada, o Instituto Crescer Legal,
idealizado pelo SindiTabaco e empresas
associadas, atua há mais de seis anos com um
programa pioneiro no país, oferecendo aos
jovens do campo oportunidade de formação
em gestão rural e empreendedorismo por
meio da Lei da Aprendizagem.
Atividades teóricas e práticas voltadas à
realidade familiar e de suas comunidades
são realizadas no contraturno escolar.
Assim, além de manter os adolescentes
longe de trabalhos impróprios a sua idade,
através do Programa de Aprendizagem
Profissional Rural, esses filhos de produtores
de tabaco - de 14 a 17 anos - são contratados
como aprendizes e são remunerados, mas
exercendo funções somente no âmbito do
curso, no desenvolvimento de projetos de
vida e atuando de forma empreendedora e
protagonista.
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The fight against child labor has been on
the agenda of SindiTabaco for 20 years now,
through programs focused on awareness,
whilst encouraging the children of the
farmers to attend regular schools. A result
of this initiative, the Growing Up Right
Institute, idealized by SindiTabaco and
associate companies, has been conducting
a pioneer program for six years in the
country, providing the young people of
the countryside with opportunities to
get qualified in rural administration and
entrepreneurship in compliance with the
Learning Law.
Theoretical and practical activities focused
on the reality of the families and the
communities are carried out in the shift
opposite to regular school hours. Therefore,
besides keeping the adolescents far away
from works not recommended for their age,
through the Rural Professional Learning
Program, these tobacco growers’ children,
aged 14 – 17, are hired as apprentices and
are remunerated as such, but carry out
activities only at the premises of the course,
developing life projects and acting as
entrepreneurs and protagonists.

Opportunities ahead

PROGRAMA DE
APRENDIZAGEM
PROFISSIONAL
RURAL
Rural Professional
Learning Program
Ano

Turmas

Jovens

2017

5

84

2018

7

120

2019

7

129

2020

7

141

Quase 600 jovens já foram certificados no
Programa de Aprendizagem Profissional Rural

2021

7

122

Nearly 600 adolescents have already earned a certification
from the Rural Professional Learning Program

Total

33

596

Year

Groups

Young
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BOAS PRÁTICAS DE
EMPREENDEDORISMO PARA A EDUCAÇÃO

Best Entrepreneurship practices for Education
Uma proposta metodológica
inovadora de ensino merece
ser compartilhada. Para isso,
desde 2020 é realizado o
Programa de Boas Práticas
de Empreendedorismo para
Educação. A iniciativa é
desenvolvida pelo Instituto
Crescer Legal em parceria com
a prefeitura de Canguçu (RS),
com o objetivo de compartilhar
com professores de escolas
do campo ferramentas
e recursos pedagógicos
utilizados pelos educadores
e coordenação do Instituto.
Dessa forma, além de formar
professores multiplicadores
de boas práticas para gestão
e empreendedorismo, ainda
mais jovens podem olhar para
suas realidades reconhecendo
no campo uma possibilidade
de projeto de vida.

An innovative methodological learning
proposition deserves to be shared.
To this end, the Program of Good
Entrepreneurship Practices for
Education has been conducted
since 2020. The initiative is carried
out by the Growing Up Right
Institute in partnership
with the municipal
administration of Canguçu
(RS), with the aim to share
with the schoolmasters
of rural schools tools and
pedagogical resources
used by the educators and
by the coordinating body
of the Institute. Therefore,
besides qualifying teachers
that are multipliers of good
management, a bigger
number of young people have
a chance to get to grips with
their reality, considering
the countryside as a
possibility for a life
project.
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VOZES FEMININAS DO CAMPO
Giving a voice to rural women
O Programa Nós por Elas – A voz
feminina do campo nasceu com o
intuito de desenvolver jovens egressas
do Programa de Aprendizagem
Profissional Rural como verdadeiras
comunicadoras sociais, e ainda levar
informação de qualidade e relevância
às comunidades rurais através do rádio.
Promovido pelo Instituto Crescer Legal
em parceria com a Unisc – Universidade
de Santa Cruz do Sul, o programa foca
na capacitação técnica de produção
e gravação de boletins de rádio sobre
temas relacionados às mulheres e jovens
do campo.

The Program Us for Them – Giving
a voice to rural women, was created
with the aim to prepare former girl
students of the Rural Professional
Learning Program as real social
communicators, besides taking
relevant and quality information
to the rural communities by radio.
Promoted by the Growing Up
Right Institute in partnership with
Unisc – University of Santa Cruz
do Sul, the program is focused
on the technical production and
radio bulletin recording capacity
on themes related to women and
young girls in the rural areas.

Acesse os boletins:
Access the bulletins:

Desde 2017, o “Nós por Elas” já certificou 36 meninas e veiculou
20 boletins em programações de rádio de entidades parceiras do
Instituto Crescer Legal.
Since 2017, the “Us for Them” has already certified 36 girls and aired 20 bulletins
through radio programs of entities partners of the Growing Up Right Institute.

EM PRIMEIRO LUGAR:
First place:

O projeto “Aprendizagem profissional como
alternativa no combate ao trabalho infantil
no meio rural”, do Instituto Crescer Legal,
conquistou primeiro lugar no Prêmio Brasil
Amigo da Criança, na categoria Promoção
dos Direitos da Criança e do Adolescente,
em cerimônia realizada no dia 19 de
novembro de 2021, em Brasília. Promovido
pelo Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos, esse prêmio tem como
objetivo disseminar as melhores práticas na
promoção e fortalecimento dos direitos de
crianças e adolescentes.
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The project “Professional Learning as
an alternative to the fight against child
labor in the rural area”, of the Growing
Up Right Institute, won first place in
the “Brazil Child Friendly Award”, in
the category Promotion of Child and
Adolescent Rights, at a ceremony
held on 19 November 2021, in Brasília.
Promoted by the Ministry of Women,
Family and Human Rights, the aim
of this award is to disseminate best
practices towards the promotion and
strengthening of the rights of children
and adolescents.

MAIS QUE HOMENAGEM, UM RECONHECIMENTO:
More than homage, a recognition:
No dia 01 de dezembro de 2020,
o Instituto Crescer Legal foi
homenageado na 17ª edição
do Prêmio Innovare, na
Categoria Justiça e Cidadania,
um reconhecimento em nível
nacional à prática inovadora da
aprendizagem profissional rural
com combate ao trabalho infantil.

On the first of December
2020, the Growing Up Right
Institute was honored at the
17th edition of the Innovare
Award, in the Category
Justice and Citizenship, a
recognition at national level
of the innovative Professional
Learning practice in the fight
against child labor.
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DIRETORIA GESTÃO 2021-2024
Board of Directors 2021-2024

Iro Schünke

Roberto Naue
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Presidente
President
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Flavio Marques Goulart

Vice-presidente de Finanças
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Valmor Thesing

Vice-presidente de Relações
Industriais (Recursos Humanos)
Vice-President of Human Resources

Vice-presidente de Assuntos Fiscais
Vice-President of Fiscal Affairs

Vice-presidente de Produção e
Qualidade de Tabaco
Vice-President of Tobacco Production
and Quality

Guatimozin de Oliveira Santos Filho
Vice-presidente de Gestão Ambiental e
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Administration and Social Responsibility
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Photos: Picture Library of SindiTabaco and
Growing Up Right Institute
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