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Abiel Kalima Banda, Presidente do ITGA

MENSAGEM DO PRESIDENTE
DE ITGA
Abiel Kalima Banda
Presidente do ITGA


ESTIMADOS PRODUTORES DE TABACO
DE TODO O MUNDO,
Após um ano turbulento de interrupções sem precedentes causadas pela pandemia do COVID 19, já nos encontramos
a viver num outro período desafiante
para o setor e para a economia global.
Ao contrário de muitas outras indústrias
que têm o luxo de deslocar a sua força
de trabalho atrás de um computador
em casa, não temos outra escolha senão
permanecer nos campos. Esta é a vida
dos agricultores e não há outra forma de
garantir o futuro dos nossos negócios e
famílias. Como resultado do nosso empenho, o setor provou ser mais resistente do que muitos esperavam. Temos
de nos orgulhar deste facto e agradeçovos sinceramente os vossos incansáveis
esforços!
Já recebemos algumas notícias positivas sobre a próxima safra. As últimas
previsões de dados de produção global
sugerem um pequeno aumento anual que
deverá resultar em cerca de 4870 milhões
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de kg de folha verde. Isto é impulsionado
pelo crescimento esperado do FCV nos
EUA, Brasil e grandes partes de África. Por
exemplo, no Zimbabué, haverá mais novos produtores, enquanto na Índia o cenário mais provável é também o otimista.
No entanto, precisamos de estar preparados para novos obstáculos e um escrutínio regulamentar cada vez maior.
Durante a Reunião Anual de 2020, fomos
introduzidos à importância da devida diligência e a vários exemplos de novas medidas restritivas de controlo do tabaco.
Por último, mas não menos importante,
temos de recordar que 2021 é um ano
de COP, o que significa que será tomada
uma decisão reguladora importante que,
por sua vez, modelará o quadro regulador
para o futuro próximo. O ITGA fará mais
uma vez tudo o que for possível para fazer parte destas discussões e proteger a
viabilidade do setor a longo prazo. Permanecemos vigilantes quanto aos últimos
desafios e tendências e manter-vos-emos atualizados nas nossas publicações
mensais.

O tema deste Tobacco Courier é bem
conhecido dos nossos membros. A sustentabilidade é um conceito baseado em
três pilares - económico, ambiental e social e representa a satisfação das necessidades do presente sem comprometer
a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades.
Contudo, com demasiada frequência, os
aspetos da sustentabilidade que são ignorados são os aspetos económicos de
hoje. Por outras palavras, alguns fixam-se
frequentemente no futuro e esquecem o
presente. Como resultado, a sobrevivência imediata dos agricultores é uma das
nossas principais preocupações. As páginas seguintes têm como objetivo fornecer uma perspetiva mais matizada sobre
o tema, com enfoque na sustentabilidade
acessível, abordando ao mesmo tempo os
últimos desenvolvimentos na dinâmica
do custo versus preço de produção.
Desejo a todos os produtores de tabaco uma temporada de sucesso e espero
que nos possamos ver pessoalmente em
breve!
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OS ESFORÇOS DE SUSTENTABILIDADE DOS
PRODUTORES TÊM DE SER RECONHECIDOS
António Abrunhosa
Chefe Executivo
do ITGA


A sustentabilidade tornou-se a palavra
de ordem da última década. O conceito
geral por detrás desta noção é importante:
enquanto realizam as suas operações, as
partes interessadas devem ter em conta
os danos causados ao ambiente natural
e social. Se isto não acontecer, os seus
negócios estarão em risco. Exemplos
no nosso setor incluem a utilização de
trabalho infantil, desflorestação e má
gestão da água, entre outros.

Infelizmente, os
custos adicionais
associados a estas
mudanças não
se refletem nos
preços pagos aos
produtores.
Sob a crescente pressão das agências
ambientais, ONGs, meios de comunicação
social internacionais e redes sociais, os
compradores de tabaco têm colocado
controlos cada vez mais rigorosos sobre a
forma como os produtores gerem as suas
atividades. Isto resulta frequentemente em
requisitos abrangentes para se adaptarem
de um dia para o outro a condições
8

completamente novas às que existem há
muitas gerações. Infelizmente, os custos
adicionais associados a estas mudanças não
se refletem nos preços pagos aos produtores.
Isto transforma a “sustentabilidade” num
conceito problemático. Nesta edição do
Tobacco Courier, trazemos experiências
concretas de produtores e peritos que vivem
sob as novas realidades do setor.
Heliodoro da FEDETABACO, Colômbia,
dá exemplos de como a produção de
tabaco passou de receber grandes
incentivos para quase desaparecer no
espaço de uma década, deixando os
produtores com dívidas e sem alternativas
disponíveis. A Colômbia é um caso que
todos devemos seguir de perto.
Na sua entrevista, o Dr. Sturzenegger de
Jujuy, Argentina, explica como as empresas
acabaram por descontar o rendimento
do Fundo Especial do Tabaco (FET) por kg
recebido pelos produtores, pelo que no
final os impostos pagos pelos fumadores
argentinos foram transferidos para atores
transnacionais no estrangeiro, em vez de o
serem para os produtores em casa.
Muito poucos mercados serão capazes de
se adaptar a novas culturas e torná-las mais
rentáveis do que o tabaco. O Dr. Collins, uma
figura chave no setor do tabaco dos Estados
Unidos, partilha detalhes de como alguns
produtores estão a mudar com sucesso para
alternativas, mas infelizmente outros são
expulsos do negócio.
Durante a última década, o ITGA
tem vindo a alertar para esta situação
sustentável da ONU. Como me disse o
nosso vice-presidente, José Javier Aranda,

de Salta, Argentina, numa conversa
recente: “Sabemos que muitos mercados
irão desaparecer mais cedo do que tarde,

Quando
os custos de
produção excedem
as receitas, a
sustentabilidade a
longo prazo torna-se
impossível.

mas até lá, ainda estamos aqui porque
somos necessários, portanto, porque
somos tratados como se não o fôssemos”?
Os produtores de tabaco sentem que
todos os seus esforços e compromissos
adicionais estão a decorrer sem qualquer
reconhecimento. Isto é ilustrado pelos
dados recolhidos na nossa seção Viabilidade
dos Produtores para FCV e Burley.
Quando os custos de produção
excedem as receitas, a sustentabilidade a
longo prazo torna-se impossível.
Para além da complicada equação
da rentabilidade, outros fatores estão
também a impedir os produtores de
alcançar a chamada “sustentabilidade”
do setor. Os nossos produtores, peritos

e parceiros partilham muitas histórias
perspicazes de diferentes regiões nas
páginas que se seguem.
O ITGA dedicou-se no ano passado
a encontrar o caminho a seguir.
O Covid-19 acelerou os processos
que já estavam em curso no nosso
setor. No entanto, as empresas não
sofreram com os impactos negativos
da pandemia. De facto, os seus lucros
aumentaram. Os produtores também
deveriam ser recompensados porque
uma grande parte deste sucesso
está claramente relacionada com os
esforços adicionais feitos por eles
para colocar o tabaco nos mercados
em tempos tão complicados.
Este ano o ITGA está a trabalhar em
estreita colaboração com cada um dos
nossos membros. Dar-lhes-emos uma voz
individual enquanto mantemos o nosso
espírito coletivo. Assim, esperamos muitas
histórias e muitos materiais perspicazes.
Promoveremos também reuniões a fim de
defender o bem dos nossos produtores e
das suas associações.
Finalmente, durante o ano global
para a Eliminação do Trabalho Infantil,
vale a pena mencionar os esforços
feitos pelas nossas associações para pôr
fim a este flagelo. Em todo o mundo,
este tipo de iniciativas voam muito
abaixo do radar, mas valorizamos muito
os resultados positivos. São a prova da
compreensão íntima do problema por
parte das nossas associações. Ninguém
é melhor do que eles para trabalhar em
estreita colaboração com governos e
instituições credíveis na luta contra o
trabalho infantil.
9

ITGA INFOGRÁFICO

10

ITGA INFOGRÁFICO

11

ITGA INFOGRÁFICO

12

ITGA INFOGRÁFICO

13
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Relatório do país: Zimbabué
Texto original fornecido em inglês.

Associação
de Produtores
de Tabaco do Zimbabué
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ESTATÍSTICAS DE CULTURAS
As vendas de sementes refletiram um
aumento de 27% a 940kgs vendidos. Isto
poderia ter plantado potencialmente perto de 150.000 hectares. O número de produtores registados permaneceu estático
em 146.000. A auditoria das submissões
dos empreiteiros ainda está em curso, mas
pode estimar-se que 124.000 hectares foram colocados sob contrato mais 5% da
safra em leilão, o que implica um total de
hectares plantados perto de 130.000. Os
rendimentos médios nacionais serão inferiores aos do ano passado, entre 1400 e 1500.
IRRIGADA
Faixa de rendimento: 3200 a 4000 kg/ha.
10% de diminuição em comparação com a
temporada passada. A qualidade, no entanto,
da safra curada é muito boa.
TERRA SECA
Faixa de rendimento: 2000 a 3000 kg/ha.
Mais baixo do que na temporada passada
devido ao tempo húmido. Espera-se uma
safra mais fina. A qualidade geral potencial,
no entanto, continua a ser boa.
SETOR DE PEQUENOS TITULARES
CULTURA DE TERRA SECA
Faixa de rendimento: 800 kg/ha a 1200
kg/ha. Mais baixo do que na temporada passada devido às chuvas. A qualidade do campo
varia de área para área, desde folha mais fina,
mais amarela, com doenças a boa qualidade.
O fim da colheita está previsto para finais de
abril.
***
Estamos a aproximar-nos rapidamente
do fim da colheita e a preparar-nos para a
classificação e venda. A temporada pode ser
resumida como húmida e nublada na maioria
das áreas. No entanto, há notáveis diferenças
dentro dos distritos. Alguns agricultores estão
a ter uma estação perfeita com precipitações
adequadas e culturas relativamente livres
de doenças, ao passo que os agricultores do
mesmo distrito e, por vezes apenas alguns
quilómetros de distância tiveram chuvas
excessivas, resultando em alta pressão de
doenças e severa lixiviação, especialmente nas culturas de terra firme. Muitas das
principais áreas de cultivo são superiores a
1000mm de precipitação e contagem, resultando em rendimentos reduzidos nas culturas irrigadas e especialmente as culturas de
terra firme. Os relatórios em pequena escala
são de culturas muito lixiviadas em algumas
áreas e um rendimento reduzido. Uma estação húmida como a que temos tido é tradicionalmente difícil para os produtores. No

entanto, relatórios dos conselheiros indicam
que existe algum tabaco de muito boa qualidade especialmente nas culturas irrigadas. A
cultura de terra seca pode ser caracterizada
como de corpo fino mas estilos maduros.
Aguardamos os números da TIMB para a
dimensão da cultura, mas as estimativas aproximadas situam a cultura nacional entre 180 a
200 milhões de kg. Embora seja um período
de crescimento difícil, as condições de chuvas
têm sido muito bem-vindas no enchimento
de barragens e no enchimento de lençóis
freáticos. A maior parte das áreas estão a relatar barragens completas e isso é um enorme
alívio para muitos produtores de tabaco irrigado, uma vez que muitos não conseguiram
plantar culturas irrigadas completas no ano
passado. Também permite a opção de plantar trigo de inverno para os produtores que
são capazes e ajudam com o fluxo de caixa.
SUSTENTABILIDADE SOCIAL:
MÃO DE OBRA
A escassez de mão de obra qualificada
tem sido uma questão importante em muitos
distritos, especialmente nas zonas altas, com
relatórios de recrutamento de mão de obra
ativa de outros agricultores e concorrência de
outros setores, nomeadamente horticultura
e mineração. Isto resultou em disparidades
nos salários dentro dos distritos e na forma
de pagamento que criou uma força de trabalho instável. Isto não tem sido ajudado pelas
negociações salariais muito prolongadas, tal
como se descreve a seguir. A nossa força de
trabalho é um dos nossos principais trunfos,
e os maiores centros de custos, e precisamos
de estabilidade nesta área como uma prioridade para o futuro. Uma tarefa muito difícil
num ambiente inflacionista. Com os picos
das necessidades de mão de obra a diminuir
agora, seria uma boa altura para os distritos
se reunirem e normalizarem a sua remuneração laboral, uma tarefa muito difícil que eu
conheço mas essencial. O trabalho precisa de
ser pago de forma justa pelos seus esforços.
Foi feita uma pequena classificação das portas
do celeiro devido a restrições de mão de obra.
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL:
COMBUSTÍVEL DE CURA
A desflorestação tem sido relatada como
uma prática desenfreada na maioria das
áreas, e nas áreas que já ficaram sem madeira para a transportar de longe. Isto deve ser
abordado pela indústria, empreiteiros e governo para manter a credibilidade e sustentabilidade do nosso tabaco. Alguns empreiteiros
estão a fazer a sua parte e a ir além do seu
mandato, mas são poucos e distantes entre
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si e o que estamos a ver no terreno é motivo
de grande preocupação para o nosso setor.
O carvão está a ser cada vez mais visto como
insustentável, especialmente pelas empresas blue chip, e as alternativas sustentáveis
e viáveis têm de ser ativamente procuradas.
SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA:
MODALIDADES DE PAGAMENTO DE 2021
No que diz respeito às modalidades de
pagamento para a próxima temporada de
vendas. Envolvemos a RBZ com a nossa lista
de requisitos que devem ser cumpridos antes da abertura dos pisos. A resposta inicial
do Banco Central de 60:40 forex/local split
fica aquém das realidades no terreno, onde
as nossas exigências em termos de custos
em dólares se situaram em cerca de 80% ao
longo do último ano. Mais preocupante é a
disparidade entre a taxa interbancária e a taxa
de reequipamento. Vamos continuar a envolver ativamente as autoridades competentes
e apresentar as nossas preocupações antes
do início da temporada de comercialização.
A viabilidade do produtor é sempre uma
preocupação da ZTA. Cada vez mais os nossos
centros de custos estão a tornar-se baseados
em dólares e com uma tendência média de
preços mais baixa nos últimos 5 anos, as margens de crescimento estão a ficar sob pressão.
Isto é exacerbado pelas fracas taxas de câmbio
sobre uma parte de qualquer lucro que fazemos. No final de uma estação húmida em que
os rendimentos são reduzidos, precisamos de
preços firmes e realistas para a nossa safra
para garantir a nossa viabilidade e capacidade
de reequipamento para a próxima estação.
Um número cada vez maior de produtores
que têm de auto-financiar uma parte da sua
safra, o que, por si só, não é mau ideia, desde
que o preço reflita o custo total de produção.
A equipa da ZTA tem estado extremamente ocupada nos últimos meses a responder
e a resolver as questões acima descritas,
mas especialmente as modalidades de pagamento para a próxima temporada e as
negociações salariais da NEC. Gostaria de
agradecer aos conselheiros pelo seu valioso contributo nestas áreas e uma menção
especial a Rodney Ambrose pela sua dedicação e esforço incansável nas negociações
salariais em nosso nome. Ao iniciarmos o processo de preparação da nossa cultura para
a comercialização, gostaria de encorajar os
produtores a concentrarem os seus esforços
na classificação e apresentação e a fornecerem aos comerciantes tabaco de qualidade
consistente e bem apresentado, que representa o melhor da cultura do Zimbabué.

We believe

everything we do is to transform
people’s lives so that together
we can grow a better world.

Learn more
www.aointl.com

Transforming Lives.
Strengthening Communities.
Securing the Future.15
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Como a TIMB se prepara
para a Temporada de 2021
Texto original fornecido em inglês.

Conselho da Indústria
e Comercialização do
Tabaco (TIMB)

A temporada de comercialização do
tabaco em leilão de 2021 abre na quarta-feira, 7 de abril de 2021. As vendas
de tabaco por contrato serão abertas
na quinta-feira 8 de abril de 2021. Notavelmente, a Associação de Produtores
de Tabaco do Zimbabué (ZTA) manifestou as suas preocupações em relação
à abertura de pisos antes da finalização das modalidades de pagamento.
ESTADO DE PREPARAÇÃO DOS PISOS
DE LEILÕES DE TABACO EM CONFORMIDADE COM OS REGULAMENTOS
DO COVID 19
1. As seguintes recomendações foram
acordadas pela indústria tabaqueira
e fornecem diretrizes gerais sobre os
procedimentos de venda em 2021.
2. Estes são requisitos mínimos e as
partes interessadas são encorajadas
a elaborar outros requisitos mais
rigorosos.
3. Todos os pontos de venda devem liderar ativamente as campanhas de
conscientização de COVID-19 nas
suas respectivas instalações, incluindo a exibição de cartazes e panfletos
relevantes.
4. O TIMB irá recrutar todas as autoridades relevantes, que incluem a
Polícia da República do Zimbabué e
autoridades governamentais locais,
para impor o encerramento completo
e a remoção de todos os mercados
de pulgas e todos os vendedores em
torno do perímetro dos leilões e dos
pisos de vendas contratuais antes e
durante a Temporada de Comercialização de Tabaco de 2021.
5. O agricultor será notificado da sua
tentativa de venda no momento da
reserva e apenas um agricultor/representante para assistir às vendas.
6. Os pisos de venda devem aceitar
entregas de tabaco a partir das 6:00
16

às 17:00 horas, com os camiões que
chegarem fora do horário permitido
sendo retirados.
7. Só são permitidas no máximo duas
pessoas a bordo dos camiões de entrega de tabaco (condutor e assistente apenas).
8. A política de “entrega hoje e venda
amanhã” será aplicada na íntegra.
9. As instalações bancárias nos pisos de
vendas devem cumprir TODAS as diretrizes do Ministério da Saúde e do
Bem-Estar Infantil (MOH&CC) definidas pelo COVID-19.
10. As instalações, e em particular as
áreas com elevado contacto humano e tráfego em movimento, serão
continuamente desinfectadas antes,
durante e após a venda. Os horários
e registos de desinfeção devem ser
afixados.
11. Não serão permitidas crianças menores de dezasseis (16) anos de idade
nos locais e áreas de venda de tabaco.
12. Cada ponto de venda deve ter uma
área de isolamento designada de
acordo com as diretrizes e recomendações do Ministério da Saúde e do
Bem-Estar Infantil. O MOH&CC deve
ser contratado para dar orientações
sobre a forma de tratar os casos suspeitos de COVID-19 referidos aos
centros de isolamento nos pisos de
venda.
13. Banhos de pés, sprays de sanitização
de névoa de cobertura total do corpo, instalações de lavagem das mãos,
compreendendo água corrente com
desinfectante à base de álcool ou sabão, serão instalados nos portões de
entrada para utilização antes da entrada, durante e após a venda. Todos
os veículos que entram nos pontos de
venda devem ser pulverizados.
14. As cantinas devem seguir TODOS
os regulamentos do MOH&CC de
COVID-19 e só serão autorizadas
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a vender refeições take-away sem
qualquer arranjo de sessão. (Isto será
revisto de acordo com os futuros desenvolvimentos nos regulamentos
nacionais do COVID-19)
15. O uso de máscaras faciais é obrigatório para todos os que entram nos
pisos, ou seja, todos os membros do
pessoal para o piso, compradores,
TIMB, e agricultores.
16. Todos os pontos de venda devem ter
pelo menos uma Enfermeira Estatal
Registada qualificada no local.
17. Todos os pontos de venda devem
ter capacidade tecnológica para permitir aos produtores acompanhar as
suas vendas virtuais fora dos pisos de
venda.

6. Haverá uma desinfeção contínua das
instalações com horários de desinfeção afixados e todos os registos
de desinfeção mantidos para trilhos
de auditoria.

CONDUTA DAS VENDAS DE TABACO
NOS PISOS

SERVIÇOS PÓS-VENDA

1. Os pisos de leilões são necessários
para consolidar as entregas de tabaco
para minimizar o número de agricultores que chegam a Harare.
2. Os tabaqueiros que operam em pontos de venda descentralizados (fora
de Harare) devem utilizar estas instalações para reduzir o congestionamento nos pontos de venda em
Harare.
3. É opcional para o agricultor assistir às vendas e só é permitida uma
pessoa por número de produtor. Um
produtor que pretenda assistir à venda não deve ter quaisquer sinais de
COVID-19.
4. Na ausência do produtor, os representantes dos Produtores empregados
pelos pisos de venda tomarão decisões em nome do produtor ausente.
5. Após classificação e determinação
dos preços, os produtores ou os seus
representantes serão autorizados a
entrar na arena de vendas em lotes
de 20 para concluir as vendas.

DIRETRIZES PARA OS
TRANSPORTADORES
1. O TIMB licenciará e coordenará todos os transportadores de tabaco e
os transportadores não autorizados
não terão permissão de entregar
qualquer tabaco.
2. Todos os transportadores receberão
autorizações e passes que os autorizem a passar por bloqueios de estradas e portões de portagem.

1. Os agricultores não serão autorizados a dormir nos pontos de venda e,
em nenhuma circunstância, os pisos
de venda oferecerão alojamento noturno aos agricultores.
2. As instalações de venda serão limpas e higienizadas durante a noite.
DIRETRIZES PARA FÁBRICAS DE TABACO E ESCRITÓRIOS GERAIS
1. Sempre que possível, o pessoal não
essencial será encorajado a trabalhar a partir de casa.
2. Serão instalados banhos de pés,
sprays de sanitização de névoa de
cobertura total do corpo, instalações de lavagem de mãos, com
sabão ou desinfectante à base
de álcool e água corrente, em todos os pontos críticos dentro das
instalações.
3. Todo o pessoal deve ser classificado
como trabalhador da linha da frente
e ser vacinado.
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O cultivo sustentável do tabaco
no Zimbabué
Texto original fornecido em inglês.

engenharia e fabrico digital, a fim de trabalhar
para uma produção sustentável, seleção apropriada de matérias-primas, métodos eficientes em termos energéticos e reciclabilidade.
Os futuros produtores de tabaco acabarão
por enfrentar desafios energéticos, visto que
a energia de cura está a diminuir e o carvão
está fora do alcance da maioria dos pequenos
agricultores. A degradação da terra será também um problema se as autoridades responsáveis e o governo não analisarem a implementação de políticas de terra e ambientais.

PRINCIPAIS FATORES DE SUSTENTABILIDADE PARA O SUCESSO
• Trabalho de equipa, permitindo a comunicação e ajudando 			
uns aos outros a ter sucesso;
• Cooperação global na assistência a iniciativas e financiamento no âmbito das
alterações climáticas. Se a agricultura e os oceanos não forem mantidos, perderemos recursos alimentares, turismo e rendimentos;
• Investigação em informática, engenharia, tecnologia da informação 		

Mayiwepi Jiti
Presidente do Sindicato Integrado dos
Produtores Comerciais do Zimbabué
(ICFU)

O futuro sustentável do setor do tabaco no
Zimbabué depende de uma complexa interação de múltiplos fatores ambientais, sociais
e económicos.
A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL é caracterizada pela proteção das florestas, da terra
e da água doce contra produtos químicos
tóxicos, resíduos perigosos, e más práticas
agrícolas. No passado, a sustentabilidade
concentrava-se principalmente em questões
ambientais mas agora, devido à crescente relevância de diferentes preocupações sociais
e económicas, é mais fácil vê-la no esquema
mais grandioso de estabilização do nosso planeta como um todo.
A SUSTENTABILIDADE SOCIAL está centrada na saúde, bem-estar e educação, sendo a
qualidade de vida uma das principais prioridades, mas muitos fatores estão interligados.
Por exemplo, a plantação de árvores e legumes em redor de casas e explorações agrícolas diminui a poluição agrícola e minimiza os
custos do tratamento da água. Como resultado, menos gás é utilizado para o transporte,
menos dinheiro é gasto na loja, enquanto que
mais é gasto na manutenção da vegetação.
Isto melhora a saúde física e mental e poupa
custos de saúde.
A SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA precisa de incorporar procedimentos para diminuir os custos energéticos, melhorar o ambiente de trabalho e reduzir a rotatividade
dos trabalhadores, poupando assim dinheiro
e beneficiando de uma maior produtividade, empenho e inovação a longo prazo. Tais
ações requerem novas tecnologias e despesas nas modernas formas de agricultura. Isto
inclui a plantação, pulverização, colheita e
classificação de tabaco utilizando maquinaria atualizada. Significa também investimen18

to em educação e investigação que pode resultar na gestão de negócios com prejuízo.
Num ambiente em que não há financiamento barato disponível, enquanto os governos
e as empresas não podem fornecer apoio
aos agricultores, os problemas são abundantes. Contudo, um avanço pode ser alcançado
combinando a procura de lucro com a utilização inteligente da água, energia, resíduos,
alimentos e através da inclusão da micro-pecuária, expansão da energia solar, inovações
ar-água, trabalhos universais de reciclagem
e cultivo sustentável de tabaco. A sustentabilidade económica tem o maior potencial
para combinar boas práticas agrícolas, tecnologia e oportunidades de fazer dinheiro.

Falta de apoio
financeiro por parte das
autoridades competentes, mesmo que os
agricultores contribuam
com uma dedução completa dos seus rendimentos do tabaco para a
reflorestação.

PRINCIPAIS PRESSÕES SOCIAIS 		
E AMBIENTAIS NO ZIMBABUÉ
Entre os maiores problemas no Zimbabué
está a pobreza extrema. A maioria da população local luta para atender as necessidades
básicas e depende do comércio informal, contando assim com métodos de sobrevivência
baratos que destroem o ambiente. Educar
os agricultores para preservar a natureza é
um grande desafio, uma vez que alguns não
cumprem os regulamentos devido a recursos limitados. A legislação está presente mas
nunca é implementada uma vez que não
existe praticamente nenhum estado de direito no país. Os agricultores cortam árvores
para utilizar como energia tanto para a cura
do tabaco como para fins domésticos que
é causada pela pobreza, visto que mais de
90% estão desempregados. Os produtores
praticam cultivo em bancos de riachos, principalmente em temporadas secas devido às
alterações climáticas e à falta de apoio financeiro para investir em tecnologia. Alterações
climáticas que causam danos extremos ao
ambiente e custarão ainda mais a enfrentar
no futuro. Falta de apoio financeiro por parte
das autoridades competentes, mesmo que os
agricultores contribuam com uma dedução
completa dos seus rendimentos do tabaco
para a reflorestação. Estes fundos nunca são
utilizados para ajudar os agricultores, mas
sim para encontrar o seu caminho para um
bolso privado. As mulheres são excluídas e
marginalizadas da tomada de decisões importantes. Os campos de cultivo são transformados em áreas arenosas e as coberturas
anti-poeira inibem o crescimento das plantas.
Existe uma necessidade crítica de educar
os agricultores e trabalhar em equipa com o
governo, indústria, meio académico e as instituições financeiras para fornecer financiamento e investimento acessíveis em ciências,

e fabrico digital;

O custo de
produção em
relação ao preço
oferecido pela cultura
deixa muito a desejar.

• Seleção adequada de matérias-primas, métodos 				
energeticamente eficientes e reciclabilidade;
• Micro agricultura para reduzir as emissões de carbono, aumentar o crescimento
económico local e a saúde pública e melhorar a segurança alimentar;
• Investimento em energia solar das residências para as comunidades agrícolas
que reduz as contas de eletricidade e poupa o ambiente;
• Desenvolvimento dos recursos humanos centrado nas aptidões e competências
para se ajustar à mudança e promover a produtividade;
• Implementação de regras, leis e regulamentos;
• Governação empresarial e práticas empresariais que compreendem os valo-

QUESTÕES ECONÓMICAS ABUNDANTES
Muitos produtores de tabaco no Zimbabué não estão cientes do que representa o desenvolvimento sustentável. Além
disso, o custo de produção em relação ao
preço oferecido pela cultura deixa muito
a desejar. No Zimbabué existe a crença
partilhada de que as iniciativas sustentáveis conduzem a aumentos de custos, uma
vez que os produtores não têm acesso a
fundos para investir em maquinaria, o que
permanece fora do alcance. Nas pequenas propriedades, os produtores utilizam
métodos antigos onde são encorajados a
exercer técnicas primitivas que são extenuantes e muito trabalhosas, apesar de
haver uma tendência para preservar o solo
através da utilização de estrume orgânico.
Além disso, os fabricantes não têm em
conta os custos adicionais associados às
iniciativas de sustentabilidade. As grandes
empresas devem implementar práticas comerciais sustentáveis nas suas cadeias de
abastecimento, de modo a que as pequenas empresas possam igualmente melhorar os seus padrões ambientais, sociais e
económicos. Os investidores estrangeiros
no Zimbabué estão preocupados devido à
tecnologia obsoleta e poluente que está a
baixar as condições de trabalho. Os investidores devem alterar esta perigosa tendência para que o desenvolvimento possa
tornar-se sustentável, cumprindo as normas
internacionalmente reconhecidas.

res-chave de responsabilidade, transparência, equidade e respeito.

SÃO NECESSÁRIAS AÇÕES 		
A VÁRIOS NÍVEIS

Devem ser
empreendidas ações
por empresas sustentáveis para cobrir
amplamente áreas
de formação, diálogo
institucional, novas
tecnologias, sistemas
de monitorização e ferramentas para atingir
níveis de desempenho
mais elevados.

Os principais desafios no Zimbabué
são a degradação da terra, desflorestação, quantidade e qualidade inadequadas da água, poluição do ar, destruição
do habitat e perda de biodiversidade,
resíduos, incluindo resíduos tóxicos,
riscos naturais, principalmente secas
recorrentes, alterações climáticas e,
acima de tudo, corrupção. Devem ser
empreendidas ações por empresas
sustentáveis para cobrir amplamente
áreas de formação, diálogo institucional, novas tecnologias, sistemas de monitorização e ferramentas para atingir
níveis de desempenho mais elevados.
Isto é possível através do envolvimento
em trabalho de grupo em comunidades
com incentivos (certificados ou recompensas) para projetos bem sucedidos,
melhoria do conhecimento sobre obrigações de sustentabilidade para pequenas empresas através de campanhas
nos meios de comunicação e programas
de formação, melhoria do cumprimento
da ajuda tecnológica e tecnologia verde, e parcerias público-privadas para a
integridade ambiental, em que o setor
privado partilha o investimento no desenvolvimento de infraestruturas.
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Sustentabilidade
Acessível

Entrevista original realizada em espanhol
Heliodoro Campos
Gerente do Fundo
Nacional de Tabaco
(FEDETABACO)
Colômbia

ITGA: A sustentabilidade é uma noção
que tem estado no centro do negócio
há várias décadas. Compreende uma
vasta gama de iniciativas que variam
de acordo com o contexto específico. O
que significa a sustentabilidade para si
e para a organização que representa?
Heliodoro: No aspeto económico da
sustentabilidade, as atividades devem
gerar rentabilidade para todos os elos
da cadeia. Se algum elo se perder ou
não for rentável há uma rutura do processo e consequentemente a atividade
pode desaparecer. Mais importante na
nossa maneira de ver a questão é que
esta rentabilidade é equitativa para
todos os elos da cadeia tendo em conta o peso relativo que cada um tem.
Uma das grandes dificuldades que
temos é que esta equidade raramente
é aplicada, especialmente no elo da
comercialização ou intermediação
onde é gerada uma rentabilidade muito mais elevada em comparação com
os produtores primários.
Em termos ambientais, a sustentabilidade é analisada do ponto de vista
da produção sem deteriorar o solo, a

Se algum
elo se perder
ou não for rentável há
uma rutura do processo
e consequentemente
a atividade pode
desaparecer.
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água, a fauna e a flora, fazendo uma
utilização racional dos meios de produção e alcançando um equilíbrio entre os diferentes sistemas de produção
com o ambiente. Tudo isto deve levar a
uma economia saudável, um ambiente
saudável, para uma população que
se sente à vontade no setor rural. Isto
significa produzir nos campos com
a expectativa de que os seus filhos
continuem a fazê-lo no futuro, talvez
com maior conhecimento e com maior
empenho como produtores primários.
ITGA: Quais são as principais
pressões sociais e ambientais com
que está atualmente a lidar?
Heliodoro: A pressão social que
temos hoje é a perda de população no
setor rural, a grande maioria da população jovem parte para as grandes
cidades porque o setor rural não
lhes oferece uma garantia de futuro.
A rentabilidade das culturas não é
atrativa e com a perda do cultivo do
tabaco essa situação é ainda mais
agravada. Em questões ambientais a
situação mais complexa é a mudança
climática. Existe incerteza quanto ao
início e fim das estações chuvosas e
secas, causando perdas na produção,
para além do aumento das temperaturas que afeta as culturas, entre muitas outras situações que nos afetam.
ITGA: Quais são as questões mais
urgentes que constituem um perigo
para o futuro dos produtores de tabaco na sua área?
Heliodoro: O principal perigo foi a partida das multinacionais da Colômbia.
Não resta ninguém que venda tabaco.
Há apenas uma empresa que compra
tabaco tipo dark de uma região do
país, mas o tabaco burley e virginia
desaparecerá a partir de 2021.
ITGA: Até que ponto é que os produtores de tabaco no seu mercado
compreendem o conceito de desenvolvimento sustentável?
Heliodoro: No contexto da sua relação
com as multinacionais do tabaco,
o conceito é pouco compreendido
devido às múltiplas mudanças que tiveram de fazer para manter a cultura
do tabaco. No entanto, esta é uma
questão complexa que requer constante formação e adoção de práticas para
tornar o conceito de Desenvolvimento
Sustentável uma realidade.

ITGA: Como é que o custo de produção se relaciona com o preço da
safra oferecida na sua região?
Heliodoro: No caso do tabaco havia
custos de produção razoáveis em
comparação com os preços pagos por
cada quilo de folha de tabaco. Com
colheitas sem problemas, a rentabilidade pode atingir cerca de 20%. Para
as outras culturas é muito complicado porque não há preços pré-estabelecidos, a oferta e a procura dão
preços e estes sempre fazem fronteira
com as perdas para os agricultores.

A
rentabilidade
das culturas não
é atrativa e com a
perda do cultivo do
tabaco essa situação
é ainda mais
agravada.

Heliodoro: A implementação de
boas práticas agrícolas, a recolha
de recipientes e embalagem de
agroquímicos, a utilização de insumos orgânicos, a gestão eficiente
dos recursos hídricos (irrigação por
gotejamento e colheita de água),
os programas de reflorestação
de microbacias hidrográficas, a
construção de biodigestores para
a produção de gás que é utilizado
no trabalho doméstico, evitando
o abate de árvores para serem
utilizadas em fogões a lenha.
ITGA: Na sua opinião, quais são
os ingredientes principais de um
programa de sustentabilidade
bem sucedido?
Heliodoro: Conscientização das
comunidades para a importância de cuidar da nossa casa (o
planeta) através de um extenso
programa de formação, incentivos

Creio que a
sustentabilidade não
deve ser uma proposta
de desenvolvimento,
mas sim o modo de
vida das gerações presentes e futuras.
económicos para aqueles que
desenvolvem programas ambientais, melhor pagamento de
produtos que utilizam tecnologias
orgânicas, incentivos para os
jovens permanecerem no campo produzindo, desenvolvendo

programas de agroturismo rural,
para que não só os agricultores
compreendam o significado de
sustentabilidade, mas a população
em geral.
ITGA: Tem alguma ideia final
em relação à sustentabilidade
acessível?
Heliodoro: Creio que a sustentabilidade não deve ser uma proposta
de desenvolvimento, mas sim o
modo de vida das gerações presentes e futuras. A humanidade
já está em risco com as transformações que estão a ocorrer
devido às alterações climáticas.
Aqueles que produzem no campo
já estão a viver essas transformações para as quais não estávamos preparados. Cabe-nos a nós
colocar o acelerador da mudança
que temos de implementar para o
bem de todos.

ITGA: Existe uma crença partilhada entre os produtores de que as
iniciativas sustentáveis geralmente
conduzem a aumentos dos custos de
produção?
Heliodoro: Este é um conceito generalizado, especialmente quando se refere à agricultura biológica ou limpa.
Mas existe também a consciência da
importância do desenvolvimento destas práticas, porque os produtores têm
visto a mudança no meio ambiente,
especialmente o que tem acontecido
nos últimos 20 anos.
ITGA: Os fabricantes levam em consideração os custos adicionais associados
às iniciativas de sustentabilidade?
Heliodoro: Muito poucos comerciantes
e transformadores de matérias-primas acrescentam valor aos esforços
económicos que os produtores primários fazem para manter o ambiente.
ITGA: Pode delinear exemplos positivos
relativamente a programas de sustentabilidade que melhorem verdadeiramente as perspectivas dos agricultores,
tanto no presente como no futuro?
21
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SAFRA: 2019/20
FAMÍLIAS

Nº de

ÁREA

PRODUÇÃO

PRODUTORAS

ESTUFAS

Ha

Ton.

Va,

114 000

158 380

259 067

564 962

By,

28 080

27 230

58 912

TIPOS

Relatório do país: Brasil

Kg/ha

VALOR

FATURAMENTO TOTAL

Us$/kg

R$/kg *

2 181

1 79

8 98

5 072 931 123

2 163

1 62

8 16

480 745 996

TOTAL SULBRASILEIRO

Luciana Jost Radtke
Departamento de
Comunicações

Brasil

Co,

4 350

Total

146 430

158 380

4 100

9 147

2 231

1 21

6 09

55 664 053

290 397

633 021

2 180

1 76

8 86

5 609 341 172

1 221

1 33

6 67

206 022 960

2 103

1 74

8 76

5 815 364 132

DEMAIS ESTADOS
OUTROS

13 770

25 303

30 888

T O TA L B R A S I L

Em geral, a sustentabilidade significa
que devemos utilizar de forma equilibrada, agora e no futuro, os recursos e tudo
o que fazemos na sociedade. Para a Afubra, significa manter a produção de tabaco
pelos produtores associados de forma que
satisfaça as suas necessidades económicas e familiares, proporcionando assim a
continuação da agricultura para as gerações futuras. Isto implica a preservação
de recursos como o solo, o ar e a água nas
explorações agrícolas. Nós na Afubra acreditamos que a maioria dos produtores no
Brasil tem uma compreensão real da sustentabilidade e muitos deles empreendem
ações para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. Isto inclui plantação
direta, culturas de cobertura, agricultura de
contorno, produção de madeira para curar
o seu tabaco, e o uso de outras tecnologias.
A principal pressão social relacionada
com o setor no Brasil é o facto de as atividades da cadeia de fornecimento de tabaco
não serem reconhecidas como importantes
para a nação pelas organizações antitabagistas ou pela OMS, para além de algumas

outras no setor público. Alternativamente,
os agricultores merecem reconhecimento
pelos seus esforços na preservação do
ambiente. Outros desafios para o tabaco
no Brasil são os impostos sobre cigarros
legais, o comércio ilícito, certos produtos
de cigarros electrónicos e a conscientiza-

A sustentabilidade significa
que devemos utilizar
de forma equilibrada,
agora e no futuro, os
recursos e tudo o que
fazemos na sociedade.

ção dos agricultores para o planeamento
de culturas e a diversificação da produção.
Relativamente aos custos de produção e
preços, tem havido um desequilíbrio ao longo dos últimos anos. Os baixos lucros das
safras são causados por questões climáticas
que levam a que o tabaco não satisfaça as
exigências do mercado. Caso contrário, os
custos de produção sobem devido a fatores
como os insumos e a mão de obra.
Exemplos positivos de iniciativas de
sustentabilidade no Brasil dizem respeito à rotação de culturas, irrigação por
gotejamento, cultivo de eucaliptos para
secagem do tabaco, energia solar nas
propriedades, coleta de embalagens dos
defensivos agrícolas, programa plante
milho e feijão após a colheita do tabaco e programas de conscientização. Os
ingredientes chave de tais iniciativas são
a renda ao produtor, assistência técnica,
diversificação produtiva, recursos financeiros sustentáveis e política agrícola para
o setor do tabaco. No setor do tabaco, os
produtores do Sul do Brasil podem contar
com o Sistema Mutualista da Afubra.

Total

160 200

158 380

315 700

663 909

ESTIMATIVAS

SAFRA: 2020/21
TIPOS

FAMÍLIAS

Nº de

ÁREA

PRODUÇÃO

PRODUTORAS

ESTUFAS

Ha

Ton.

Kg/ha

VALOR
Us$/kg

R$/kg *

FATURAMENTO TOTAL

TOTAL SULBRASILEIRO
Va,

109 870

By,

24 311

Co,

3 437

Total

137 618

154 070

154 070

245 080

551 195

2 249

1 78

8 96

4 940 022 873

25 169

49 260

1 957

1 62

8 15

401 699 636

3 107

6 497

2 091

1 21

6 10

39 624 999

273 356

606 952

2 220

1 76

8 87

5 381 347 508

1 221

1 33

6 67

206 022 960

2 136

1 74

8 76

5 587 370 468

DEMAIS ESTADOS
OUTROS

13 770

25 303

30 888

T O TA L B R A S I L
Total

151 388

154 070

298 659

637 840

FUMICULTURA BRASILEIRA
SAFRA: 2018/19
FAMÍLIAS

Nº de

ÁREA

PRODUÇÃO

PRODUTORAS

ESTUFAS

Ha

Ton.

Va.

115 630

159 030

261 540

590 770

By.

28 990

31 850

65 059

TIPOS

Kg/ha

VALOR

FATURAMENTO TOTAL

Us$/kg

R$/kg *

2 259

2 33

8 92

5 270 921 462

2 043

2 16

8 30

538 429 846

TOTAL SULBRASILEIRO

Co.

4 440

Total

149 060

159 030

3 920

8 526

2 175

1 66

6 36

55 150 327

297 310

664 355

2 235

2 30

8 83

5 864 501 634

1 098

1 59

6 09

133 096 950

2 163

2 28

8 74

5 997 598 584

DEMAIS ESTADOS
OUTROS

10 260

19 897

21 855

T O TA L B R A S I L
Total

159 320

159 030

317 207

686 210

Afubra na Expoagro 2017
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Esforços de Desenvolvimento Sustentável
no Brasil
Iro Schünke
Presidente
do SindiTabaco
(Sindicato Interestadual da Indústria
do Tabaco)

A sustentabilidade é um dos pilares
que sustentam as ações do SindiTabaco. A produção sustentável tem sido
o motor das ações do SindiTabaco e
suas empresas associadas. Ações relacionadas à responsabilidade social e
preservação ambiental são potencializadas com a parceria dos produtores,
por meio de um consolidado sistema
de integração, base fundamental para

Ações
relacionadas
à responsabilidade
social e preservação
ambiental são
potencializadas
com a parceria dos
produtores, por meio
de um consolidado
sistema de integração,
base fundamental para
o bom funcionamento
da cadeia produtiva.
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o bom funcionamento da cadeia produtiva. E há de se considerar também
que é, atualmente, um fator competitivo importante para todo o agronegócio.
A indústria do tabaco sempre apoiou
a diversificação, no sentido da sua auto
suficiência, bem como para que ofereça ganho real aos produtores. É o caso
do o Programa Milho, Feijão e Pastagens, uma iniciativa do setor do tabaco,

Pesquisa recente demonstrou que
79% dos produtores fazem algum tipo
de rotação de culturas e que cerca de
50% garante renda com outros produtos além do tabaco. Nosso objetivo é
aumentar esse número, até porque
são muitas as vantagens de diversificar. Uma delas é a redução dos custos

de produção dos grãos, pois ocorre o
aproveitamento residual dos fertilizantes e pode, também, haver redução de
custo na produção de proteína com o
uso do milho no trato animal. Outros
benefícios são a proteção do solo e a
interrupção do ciclo de proliferação de
pragas e ervas daninhas.

em atividade desde 1985, que oferece
orientação aos produtores com o objetivo de incentivar a diversificação. Em
2020, quando a iniciativa completou
35 anos, o plantio de grãos e pastagem
após a colheita do tabaco representou
o incremento de R$ 634,2 milhões na
renda dos produtores. São resultados
que levam mais dignidade e prosperidade ao campo.

Pesquisa recente
demonstrou que 79%
dos produtores fazem
algum tipo de rotação de
culturas e que cerca de
50% garante renda com
outros produtos além do
tabaco.

Desde a
década de 70,
o reflorestamento para
uso de lenha sustentável
na cura do tabaco,
bem como para o
complemento de renda e
a preservação das matas
nativas.

Além deste importante programa de
diversificação, o setor tem incentivado,
desde a década de 70, o reflorestamento
para uso de lenha sustentável na cura do
tabaco, bem como para o complemento
de renda e a preservação das matas nativas. Os produtores de tabaco também
têm adotado as boas práticas de cultivo,
com um aumento expressivo do plantio
direto e o cultivo mínimo nos últimos

anos, em substituição ao convencional.
Este é o caminho que temos vislumbrado como o mais promissor para a cadeia

produtiva, com uma produção sustentável em todos os aspectos: econômico,
social e ambiental.
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Sustentabilidade
Acessível
Giovane Luiz Weber
Produtor de tabaco
Brasil

ITGA: A sustentabilidade é uma
noção que tem estado no centro
do negócio há várias décadas.
Compreende uma vasta gama de
iniciativas que variam de acordo
com o contexto específico. O que
significa a sustentabilidade para si?
Giovane: Significa produzir mais
em uma mesma área, de forma
a preservar o meio ambiente ao
redor. Obviamente se deve ter
todos os cuidados para manter
saudável o solo em que se produz,
como por exemplo, fazer manejo
com adubação verde, rotação de
culturas, etc.

O Governo
não considera
os produtores de tabaco como Agricultores,
pois existem inúmeras
restrições quanto ao
cultivo desta cultura.

ITGA: Quais são as principais
pressões sociais e ambientais com
que está atualmente a lidar?
Giovane: Uma das pressões
que o Agricultor sofre é sobre a
utilização dos defensivos agrícolas
(agrotóxicos), que é visto como
algo nocivo. No entanto, utilizando
conforme orientação agronômica
traz sim muitos benefícios, como o
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aumento da produção numa mesma
área. Ainda, havendo a necessidade
de abrir novas áreas, há muita
dificuldade, tendo em vista que o
Direito Ambiental até permite, mas
exige inúmeras burocracias.
ITGA: Quais são as questões mais
urgentes que constituem um perigo
para o futuro dos produtores de
tabaco na sua área?
Giovane: Uma questão muito
importante de se observar é
que o Governo não considera
os produtores de tabaco como
Agricultores, pois existem inúmeras
restrições quanto ao cultivo desta
cultura (a Convenção-Quadro para
o Controle do Tabaco é o maior
exemplo disso). Outra questão que
se repete ao longo dos anos é o
distanciamento do valor pago entre
as classes (do O1 para O2 e assim
sucessivamente nas demais classes).
ITGA: Até que ponto é que os
produtores de tabaco no seu
mercado compreendem o conceito
de desenvolvimento sustentável?
Giovane: Não tenho como dar
um conceito geral de todos os
produtores. No entanto, o que
percebo através do trabalho que
realizamos na Internet, é que
os Agricultores, de forma geral,
entendem que é importante
preservar o meio ambiente para
garantir o sustento das gerações
futuras, originando daí a sucessão
familiar. Outro exemplo bem claro
é a diversificação nas propriedades,
onde uma atividade complementa
a outra não ficando dependente de
apenas uma cultura.

O custo de
produção, nos
últimos anos, subiu
consideravelmente em
todas as áreas, não só
no Tabaco.
ITGA: Como é que o custo de
produção se relaciona com o preço
da safra oferecida na sua região?
Giovane: O custo de produção,
nos últimos anos, subiu
consideravelmente em todas as
áreas, não só no Tabaco. Porém, em
culturas como o milho, soja, carne,
podemos ver um aumento também
no preço de venda, o que não está
acontecendo de forma esperada na
cultura do Tabaco.
ITGA: Existe uma crença partilhada
entre os produtores de que as
iniciativas sustentáveis geralmente
conduzem a aumentos dos custos
de produção?
Giovane: Sim. A questão 7 já responde
esta pergunta. Na prática isso é muito
visível, pois são necessários muitos
investimentos, como sistema de
captação de água, manejo de solo,
investimento do sistema de energia
solar, etc, aumentando assim o custo
de produção.
ITGA: Os fabricantes levam em
consideração os custos adicionais
associados às iniciativas de
sustentabilidade?

Giovane: Os produtores precisam estar
de acordo com as normas exigidas
pela empresa. Financeiramente não há
nenhuma vantagem no preço final do
produto entregue.
ITGA: Pode delinear exemplos
positivos relativamente a
programas de sustentabilidade
que melhorem verdadeiramente as
perspectivas dos agricultores, tanto
no presente como no futuro?
Giovane: Energia solar, que a médio e
longo prazo traz muita economia para
a propriedade e preserva muito o meio
ambiente, tendo em vista que é uma
fonte de energia limpa. E a captação
de água da chuva, tanto em cisternas
como em açudes, principalmente em
propriedades que não possuem água
de forma abundante.

possibilita consumir os frutos destas
árvores, bem como o aparecimento
de animais que também se
alimentam e disseminam suas

O apoio do
Poder Público
e das Entidades é
essencial.

sementes, aumentando ainda mais a
área verde.
ITGA: Tem alguma ideia final
em relação à sustentabilidade
acessível?
Giovane: Trabalhar de forma
consciente, preservando o que
ainda está ao redor. Se hoje estou
produzindo, isso se deve ao que já
foi feito por meus pais e avós, tendo
eu que deixar isso aos meus filhos e
netos, para que possam continuar a
produzir com equilíbrio entre lavoura
e meio ambiente, pois cada um tem
sua função.

ITGA: Na sua opinião, quais são
os ingredientes principais de um
programa de sustentabilidade
bem-sucedido?
Giovane: O apoio do Poder Público
e das Entidades é essencial. O
exemplo do apoio de uma entidade
é o Projeto Verde é Vida da Afubra,
que há décadas incentiva o plantio
e a preservação de áreas verdes,
tanto que hoje na nossa propriedade
temos araucárias e demais árvores
que foram plantadas na década de
80 através deste projeto, que nos
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Uma Visão Aprofundada do Setor
na Argentina

Entrevista original realizada em espanhol

Dr Adolfo Sturzenegger Professor Ad Honorem de Teoria
do Desenvolvimento Económico, Faculdade de Ciências
Económicas (FCE), UNLP, Membro da Academia Nacional
de Ciências Económicas (ANCE) e Conselheiro Económico
da Câmara do Tabaco de Jujuy.

ITGA: Para começar com uma questão
mais ampla: Quais são as principais pressões sociais e ambientais para os produtores de tabaco na Argentina?
Adolfo: No que diz respeito a este aspeto
das pressões sociais e ambientais, devo
dizer que acredito que não constituem hoje
um problema para a produção de tabaco
na Argentina.
A produção de tabaco na Argentina é uma
produção agrícola e, em geral, este tipo de
produção é visto com simpatia. Além disso,
o cultivo do tabaco tem muitos traços de
economia familiar e com produtores que
vivem nas suas quintas, o que também
é apreciado positivamente na sociedade
argentina. A produção de tabaco também
é realizada em províncias relativamente
pobres e, por razões de equidade e solidariedade, também surgem conotações positivas. Reconhece-se, por sua vez, que nestas

A produção
de tabaco
é também
vista como
um forte gerador
de emprego, um
fator de extrema
importância no
nosso país.
províncias há dificuldades em ter um planalto produtivo suficiente para manter as
suas economias de uma forma sustentável,
e em tal circunstância a produção de tabaco
constitui uma grande ajuda. Finalmente, a
produção de tabaco é também vista como
um forte gerador de emprego, um fator de
extrema importância no nosso país. Todas
estas circunstâncias proporcionam um ambiente que ajuda a evitar pressões sociais
negativas para o setor.
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Do ponto de vista das pressões ambientais, também não me parece que sejam
importantes hoje em dia. A produção de
tabaco é considerada um instrumento
dinâmico que ajuda a ativar a economia de
províncias como Jujuy. A Argentina tem sido
uma economia produtivamente estagnada
durante uma década, e nestas circunstâncias não há espaço para assediar qualquer
setor produtivo.
ITGA: Como investigador de longa data da
comercialização do tabaco na Argentina,
poderia partilhar a sua opinião sobre o
movimento histórico do custo de produção em relação aos preços de mercado
da cultura? Quais são as principais lições
aprendidas com esta relação?
Adolfo: 80% do tabaco argentino é exportado, portanto, o que realmente importa
economicamente é o preço internacional
do tabaco. Este preço, como sabemos, nos
últimos 10 anos não tem aumentado em
dólares constantes, pelo contrário, tem
seguido uma tendência descendente. Como
veremos nas respostas seguintes, a comercialização (os colecionadores) não pagou
sequer o nível desses preços internacionais,
portanto, os preços, medidos novamente
em dólares constantes, da coleção que o
produtor recebeu pelo seu tabaco, têm
vindo a descer.
Em relação aos custos tanto dos insumos
não comercializáveis (mão de obra, impostos, e outros) como dos insumos comercializáveis (gás, combustíveis, maquinaria, etc.)
utilizados na produção de tabaco, estes têm
vindo claramente a aumentar em dólares
constantes na Argentina. Dada esta evolução económica dos preços e dos custos, é
óbvio que a rentabilidade do produtor está
em queda. Sem dúvida que isto tem um
corolário: sem uma recuperação dos preços
internacionais, ou sem conseguir que a
comercialização pague preços mais competitivos e justos, a situação produtiva ficará
cada vez mais comprometida e difícil.

ITGA: Num famoso trabalho de investigação, analisou a produção de tabaco
na região de Jujuy. Quais foram as suas
principais conclusões?
Adolfo: O trabalho 1 , analisando a situação
do cultivo do tabaco Virgínia em Jujuy, e
sendo a análise extensiva à produção de
tabaco em outras províncias, declara que
a comercialização do tabaco em grandes
quantidades não é competitiva. Enquanto a oferta de tabaco é completamente

Sem uma recuperação dos
preços internacionais, ou sem conseguir
que a comercialização
pague preços mais
competitivos e justos,
a situação produtiva
ficará cada vez mais
comprometida e difícil.
atomizada em cerca de 1.000 produtores
que oferecem o seu tabaco, do lado da
procura é totalmente monopsónica, ou seja,
existe apenas um comerciante internacional
comprador de tabaco e duas empresas de
tabaco que produzem cigarros na Argentina
que compram tabaco. Estes três agentes
queixosos atuam de forma colusiva 2 para
que, de facto, haja apenas um queixoso,
que é a reunião colusiva de três empresas
transnacionais. Este grupo monopsonista,
como qualquer grupo económico, maximiza o seu lucro, mas dado o seu carácter
monopolista atua da seguinte forma:
assegura a sobrevivência do setor, pois isso

permite-lhes manter o seu negócio a longo
prazo, mas tendo conhecimento de que
o F.E.T. (Fundo Especial do Tabaco), que é
um recurso nacional, destina-se a fornecer
ajudas muito importantes à produção de
tabaco, consideram que uma parte importante desses recursos paga os custos de
produção do setor.
Por conseguinte, não estão interessados no
valor dos preços internacionais, o que lhes
interessa é pagar os custos necessários para
que o setor sobreviva. O que estão dispostos
a pagar são os custos totais de produção
menos as contribuições provenientes do FET,
pagando por conseguinte apenas os custos
necessários para a sobrevivência da produção. Isto significa que quando os recursos
do FET aumentam, nem todos eles vão para
os produtores. Vão em parte para os lucros
das multinacionais que exigem tabaco, uma
vez que com estas contribuições do FET, os
colecionadores podem acabar por pagar
preços mais baixos do que aqueles que,
dados os preços internacionais, teriam sido
pagos numa comercialização em condições
competitivas. Essas diferenças são os seus
lucros inesperados. Assim, na realidade,
produz-se uma situação fiscal absurda, uma
vez que os consumidores argentinos pagam
impostos sobre o consumo de cigarros, mas
os impostos que deveriam ser destinados à
produção de tabaco, em grande parte vão
ser transferidos para o estrangeiro através
de lucros monopsónicos destas empresas
transnacionais.
A principal conclusão é que o FET permitiu
ao setor do tabaco de Jujuy sobreviver
porque permitiu pagar as diferenças detectadas na resposta anterior, aumentando os
custos de produção e diminuindo os preços
(competitivos) de armazenamento (em
correspondência com os preços internacionais), mas uma parte importante desse FET
foi para as mãos de multinacionais. Se os
preços tivessem sido competitivos e se a
procura de tabaco tivesse pago preços de
armazenamento em correspondência com
os preços internacionais, não teria acontecido o que acontece hoje em dia com a evolução produtiva do setor, uma vez que este
se desenvolve em condições insustentáveis:
cada vez menos hectares são semeados,
os equipamentos são mais obsoletos, não
podem ser introduzidas novas tecnologias,
ou seja, uma situação real de sobrevivência
involuntária.
ITGA: Olhando para a história da cultura
do tabaco na Argentina, quais foram as
melhores medidas tomadas para garantir
o futuro sustentável do setor?
Adolfo: A criação do FET (na minha opinião)
é uma das medidas mais favoráveis que

tem permitido ao setor sobreviver nos últimos 50 anos, apesar dos elevados custos,
e da baixa competitividade na comercialização. Precisamente, uma das razões
para a criação do FET foi tentar compensar
os impactos negativos sobre os preços
de armazenamento da comercialização
monopsonística. Outra medida originalmente positiva foi a criação da Cooperativa
de Produtores de Tabaco em Jujuy, também com a ideia de neutralizar as ações
de comercialização monopsonística das
empresas tabaqueiras e dos comerciantes
internacionais.
ITGA: E quanto àqueles que tiveram efeitos negativos duradouros?
Adolfo: A falta de sinergia entre a Câmara e
a Cooperativa serviu para enfraquecer ainda mais a comercialização com um impacto
imediato nos preços de armazenamento e
consequente falta de estímulo na sua cor-

A criação
do FET (na minha
opinião) é uma
das medidas mais
favoráveis que tem
permitido ao setor
sobreviver nos últimos
50 anos, apesar dos
elevados custos, e da
baixa competitividade
na comercialização.
respondência com os preços internacionais.
De facto, teve o efeito oposto: conduziu a
preços baixos como os oferecidos pela monopsonia. Pagar preços de armazenamento
baixos em alguma maneira compensou e
escondeu a série de ineficiências citadas na
pergunta anterior.
Creio que houve duas omissões muito
negativas nas ações do Estado, que, se não
existissem, poderiam ter ajudado a resolver
muitos dos problemas. A primeira omissão
está associada ao Estado Nacional, especificamente que o Ministério da Agricultura
não sabia ou não queria apoiar a ação da
Câmara para defender preços mais elevados. Por exemplo, ao estabelecer protocolos
de negociação, intervindo e impedindo que
os preços sejam pagos muito mais baixos

do que os que deveriam ter sido pagos em
condições de concorrência na comercialização. Isto não aconteceu e permitiu validar
a detração e absorção dos fundos do FET
pelas transnacionais.
Em segundo lugar, gostaria de assinalar
uma circunstância negativa típica dos
governos da Província de Jujuy que tem
existido nos últimos anos. Não houve
qualquer intervenção ou supervisão no
processo de comercialização do tabaco para
que as entidades relevantes, Cooperativa e
Câmara, pudessem defender melhores preços de armazenamento de tabaco de Jujuy.
Porque é que o governo não apoiou a ação
da Câmara no sentido de bloquear o poder
negocial do monopsónio?
ITGA: Como vê o futuro do tabaco na
Argentina?
Adolfo: Sem dúvida, tal como descrito
nas respostas às perguntas anteriores, a
situação é muito difícil: queda dos preços
internacionais em dólares, e aumento dos
custos de produção, juntamente com a
falta de iniciativa dos organismos governamentais, tanto nacionais como provinciais,
para corrigir as anomalias monopsonistas
da comercialização do tabaco. Os recursos
fiscais fornecidos pelo FET não podem, em
circunstância alguma, ser aumentados. O
país e as províncias têm necessidades fiscais
imperativas, e a melhor previsão seria
prever uma diminuição, e não um aumento, desses recursos. Esta perspetiva difícil
poderia ser quebrada em duas circunstâncias: uma, que os preços internacionais
do tabaco poderiam estar a melhorar nos
seus níveis medidos em dólares constantes
(não em dólares correntes, uma vez que o
dólar também tem a sua inflação); duas,
se as autoridades nacionais e provinciais
tomarem realmente uma ação decisiva
para apoiar a anulação da monopsonia na
comercialização. Monopólios e monopsólios são combatidos em todo o mundo, a
teoria económica indica que se trata de um
fracasso dos mercados e que estes fracassos
devem ser corrigidos pelos governos. Se estas duas circunstâncias estivessem presentes, este panorama difícil seria menos difícil,
e o setor poderia ter alguma perspetiva de
crescimento e bem-estar futuro.
1

Sturzenegger, A.C. (2016), UMA ECONOMIA REGIONAL EM SOBREVIVÊNCIA INVOLUNTÁRIA O tabaco
Virgínia em Jujuy e a comercialização monopsónica
Câmara de Tabaco de Jujuy.

2

Acordo entre duas ou mais partes para limitar a livre
concorrência no mercado, como a fixação de preços
e a partilha do mercado, em detrimento dos consumidores e concorrentes que não são participantes
no acordo
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CoprotabCooperativa
dos Produtores
de Tabaco de Salta

EVOLUÇÃO DAS CULTURAS:
QUAL É A SITUAÇÃO ATUAL DA PRODUÇÃO DE TABACO NO SEU PAÍS - PLANTA,
COLHEITA, OU ENTREGA (CONTRATO E/
OU LEILÕES):
Colheita e entrega segundo as quotas
concedidas aos produtores e os preços
acordados entre os representantes das
partes.
PROBLEMAS/ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS:
Muito favorável, com uma taxa de acidentes de 5%, tendo a média dos últimos
dez anos sido de 11%.
QUAL É O NÚMERO DE PRODUTORES
ENVOLVIDOS NA TEMPORADA ATUAL
VERSUS A TEMPORADA PASSADA:
1.750 na temporada de 20/21 e 1.661
na temporada de 19/20.
QUANTO É A ÁREA PLANTADA EM HECTARES - TEMPORADA ATUAL VERSUS
TEMPORADA PASSADA:
20.100 nesta temporada e 20.500 na
anterior.
VOLUME DE TABACO PRODUZIDO NA
TEMPORADA ATUAL EM RELAÇÃO À
TEMPORADA PASSADA:
Estimativa 37.000 mt
CUSTOS MÉDIOS DE PRODUÇÃO PARA
A TEMPORADA ATUAL E AS ÚLTIMAS 3
TEMPORADAS:
Temporada de 2019-2020 partir de
17/01/2020 $310.445,78
Temporada de 2020-2021 partir de
11/01/2021 $528.169,12
PREÇO MÉDIO PARA A TEMPORADA
ATUAL E AS ÚLTIMAS 3 TEMPORADAS:
2020/2021 Ainda não definido.
2019/2020 $127,94; 2018/2019 $87,63;
2017/2018 $53,11, 2016/2017 $43,18
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ESFORÇOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL EM SALTA, ARGENTINA
Para além do conceito tradicional
de sustentabilidade, no qual existe um
equilíbrio entre três pilares: cultivo ou
económico, social ou as pessoas envolvidas na cadeia de produção e mitigação do impacto no ambiente em que a
atividade é desenvolvida, existe também a governação. É essencial conhecer
os objetivos de sustentabilidade, definir
indicadores claros, realizar uma análise
de risco onde onde se possa diferenciar
o quão longe se está dos objetivos estabelecidos ou, por outras palavras, onde
o risco excede o limiar de tolerância e
assim estabelecer áreas de enfoque.
A boa governação ocorre quando há
interação com todos os intervenientes,
desde os institucionais, produtivos, governamentais, trabalhadores e clientes,
para que as expectativas de cada uma
das partes possam ser postas em cima
da mesa para discussão e trabalhar nos
pontos em comum. Tendo trabalhado
neste sentido, podem ser acordadas
ações concretas, definindo papéis e
responsabilidades para o seu planeamento, implementação, medição do
impacto e acompanhamento. Este ciclo
dá consistência e continuidade, que são
premissas básicas para a sustentabilidade. O programa de sustentabilidade
está sujeito ao escrutínio constante dos
clientes através de avaliações e auditorias específicas confiadas a organizações especializadas em observação
e medição no campo de cada projeto
e/ou melhoria acordada. É importante mencionar que esta metodologia dá
transparência e credibilidade ao programa. Tudo isto se encontra no quadro lógico utilizado pelas Nações Unidas
(ONU) para estabelecer os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS).
No caso particular da produção de

Argentina

tabaco em Salta, o trabalho está a ser
feito nesta direção, tendo-se estabelecido áreas de foco e projetos para
assegurar o cumprimento de objetivos
sustentáveis em cada pilar. Todos estes
quadros, esforços conjuntos e coordenados, permitiram que em 2020, com
a incerteza trazida pela pandemia de
Covid-19, tenha sido possível alcançar
com protocolos, ferramentas de comunicação e formação inovadora a produtores e trabalhadores e famílias.
AMBIENTE
PROGRAMA DE LENHA SUSTENTÁVEL:
Toda a lenha utilizada para a cura
do tabaco deve provir de fornecedores com Planos de Gestão Sustentável
aprovados pelo Ministério do Ambiente
e, no caso de ser recolhida na própria
quinta do produtor, seguir um protocolo que garanta a sua sustentabilidade.
Este programa é auditado anualmente
pela PriceWaterHouseCoopers (PWC).
PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS NA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA:
Recipientes vazios de Agentes de
Proteção de Cultivos (CPA) ou produtos
fitossanitários têm sido recebidos nos
Centros de Recolha Transitória (CAT)
em Rosario de Lerma e El Carril desde
2016, mesmo antes da regulamentação da Lei 27.279 sobre os Requisitos
Mínimos de Proteção Ambiental para
a Gestão de Recipientes de Produtos
Fitossanitários Vazios. Em 2020, o setor do tabaco assinou um acordo para
acrescentar os CAT à Fundação Campo
Limpio, que foi criada quando a lei foi
aprovada, obrigando as empresas que
registam produtos fitossanitários a gerir
os recipientes vazios.
Outros plásticos agrícolas: da produção agrícola, continuam a ser recebidos no CCE/CAT em Rosario de

Lerma, e desde o final de 2020, têm
sido realizadas campanhas itinerantes
para recolher estes plásticos, devidamente acondicionados e em volumes
que os justifiquem, diretamente das
explorações agrícolas dos produtores.
Destinam-se a ser reciclados. Tabuleiros
para a produção de plântulas: a partir
de 2021, são organizadas campanhas
itinerantes para a sua recolha para
reciclagem.

adequada e a utilização de sementes
certificadas são outros fatores que garantem que as NETs se encontram abaixo dos limites permitidos. A Cooperativa dos Produtores de Tabaco fornece
fertilizantes e sementes certificadas
para o tabaco. A equipa de técnicos monitoriza a implementação de boas práticas e planeia também medir o aperto
dos fogões para ajudar os produtores a
abordar a manutenção dos fogões.

REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE GASES
COM EFEITO DE ESTUFA (GEE):
As maiores emissões de GEE são produzidas durante o processo de cura, razão pela qual, para trabalhar na sua redução, a partir de 2021, será medida a
eficiência do queimador de pelo menos
100 fogões nos Centros Comunitários
de Cura, de modo a que com a sua calibração a eficiência de combustão possa
ser aumentada e, portanto, as emissões
por quilograma de tabaco curado possam ser reduzidas. Numa segunda fase,
isto irá completar os quase 500 centros,
e subsequentemente oferecer o serviço
aos produtores.

PESSOAS
ELIMINAÇÃO DO TRABALHO
INFANTIL:
Desde o início dos anos 2000 que
temos vindo a trabalhar para sensibilizar os produtores, trabalhadores e suas
famílias. Há vários anos que trabalhamos em conjunto com a Associação de

BIODIVERSIDADE:
Desde 2012, foram entregues árvores de espécies nativas produzidas
pela Coprotab e em colaboração com
a Câmara de Tabaco de Salta. Mais de
50.000 árvores já foram entregues a
produtores de tabaco, escolas, municípios e ONGs no setor do tabaco.
CULTIVO
UTILIZAÇÃO CORRETA DE CPA:
Existe um compromisso de eliminar
os resíduos da faixa toxicológica I (banda vermelha) e dos Pesticidas Altamente Perigosos (HHPs). Para este efeito,
temos vindo a comunicar quais os produtos permitidos e a formação em boas
práticas para a sua aplicação. Assim, as
boas práticas são monitorizadas no terreno, as medições do tabaco curado são
efectuadas em laboratórios e, desde
2020, começaram a utilizar testes rápidos no terreno para as folhas verdes.
NITROSAMINAS ESPECÍFICAS DO TABACO (NET):
Estes são compostos que se formam
no tabaco Virgínia quando no processo de cura há uma fuga de gases de
combustão no interior do recinto onde
se encontra a folha, razão pela qual a
principal ação é monitorizar o estado
dos fogões e permutadores de calor, de
modo a efectuar a manutenção correta
dos mesmos. Além disso, a fertilização

A boa
governação ocorre quando
há interação com todos os
intervenientes, desde os
institucionais, produtivos,
governamentais,
trabalhadores e clientes,
para que as expectativas
de cada uma das partes
possam ser postas em
cima da mesa para
discussão e trabalhar nos
pontos em comum.

Consciência nos Programas Porvenir e
Jardins de Colheita, e mais recentemente Jardins Crecer, proporcionando um
espaço de contenção e desenvolvimento para as crianças e adolescentes das
famílias tabaqueiras durante a temporada da colheita.
Em 2016, o Decreto Presidencial N°
1.117/16 determinou a atividade do

tabaco como um dos tipos de atividades
consideradas perigosas para as pessoas
com menos de 18 anos, proibindo a participação de crianças e adolescentes em
qualquer fase do cultivo.
PROVISÃO E UTILIZAÇÃO DE EPI:
A saúde e o bem-estar dos trabalhadores é fundamental para alcançar a
sustentabilidade empresarial, especialmente no caso do tabaco, pois trata-se
de uma cultura intensiva que emprega
um grande número de trabalhadores.
Desde 2016, teve início a distribuição
de Equipamento de Aplicação CPA, e em
2018, a distribuição de Equipamento de
Colheita para prevenir a Doença do Tabaco Verde (GTD). Ao mesmo tempo, e em
conjunto com outros agentes do setor
do tabaco, foi desenvolvida formação
tanto para produtores como para trabalhadores, com o objetivo de aumentar a
sensibilização para os riscos da atividade
e promover a utilização de EPI.
CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO
Apesar do êxodo rural para áreas
urbanas ser uma realidade em todo o
mundo, na província de Salta, centenas
de famílias ainda vivem e trabalham em
quintas de tabaco. Em 2018 começámos
a monitorizar a habitação e o cumprimento das necessidades básicas, demos
formação aos produtores, e acordámos
com eles planos de melhoramento para
que as habitações cumpram as normas
mínimas exigidas.
SALÁRIO MÍNIMO
A Comissão Nacional do Trabalho
Agrícola estabelece o salário mínimo
bruto para cada uma das categorias de
trabalhadores do setor do tabaco. Desde 2016, temos vindo a monitorizar o
cumprimento do pagamento do salário
mínimo como parte do nosso programa ALP (Práticas Laborais Agrícolas). O
acordo de co-responsabilidade sindical,
assinado em 2012 entre representantes
de produtores e trabalhadores rurais,
atribui recursos do Fundo Especial do
Tabaco (FET) para este fim, assegurando
o bom funcionamento do sistema.
WASH
O termo refere-se às condições de
acesso à água para beber, lavagem e saneamento das famílias que vivem nas
quintas, produtores e trabalhadores. A
partir do ano 2021, a monitorização do
WASH começou nas instalações e explorações de tabaco para estabelecer uma
linha de base a este respeito.
31

ÁREA EM FOCO

ÁREA EM FOCO

Oportunidades emergentes de Canábis na
Argentina
Entrevista original realizada em espanhol

Dr. Villagrán
Costello Gonzalo,
Odontologista,
Investigador de
Derivados Medicinais
de Canábis

ITGA: Há quanto tempo investiga
a Canábis?
Gonzalo: Estudei canábis especificamente durante mais de três anos.

Embora os
avanços legais dos
últimos tempos
façam parecer
que a canábis
será legal em
todo o mundo,
penso que ainda
há um caminho a
percorrer.

ITGA: Como surgiu o seu interesse?
Gonzalo: Ao viver nos EUA conheci
pessoas que cultivavam canábis para
abastecer clínicas onde tratavam pacientes com epilepsia. Não só pesquiso
canábis, mas também tento ligar-me a
profissionais que pesquisam derivados
de canábis há muito tempo.
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ITGA: Como surgiu este projeto e
qual é, na sua opinião, o fator de diferenciação da Argentina neste mercado?
Gonzalo: Sou uma pessoa ligada ao
Tabaco desde 1860 o meu trisavô tinha
uma fábrica de cigarros e conhecendo
a lei do Fundo Especial do Tabaco (FET)
vi que um dos seus artigos permitia
utilizar recursos para diversificar a cultura, e foi então que me ocorreu que
podíamos utilizar recursos para estudar em profundidade uma planta neste
caso, a canábis.
A Argentina é privilegiada porque
somos um país PIC/s. Inspeção Farmacêutica Cooperação \ esquema. Trata-se de uma certificação de qualidade
farmacêutica, que outros países vizinhos não possuem e que nos permitiria
amanhã comercializar derivados de
canábis com valor acrescentado, se
a lei continuar a avançar, poderemos
exportar para o mundo não só produtos medicinais mas também alimentos,
cosméticos, etc.

nacional de canábis, um benefício direto para os pacientes que na Argentina estão hoje a pagar um custo muito
elevado na importação de óleos de
qualidade.
ITGA: Na última reunião anual do
ITGA (AGM) tivemos a oportunidade
de ter um dos especialistas nesta cultura nos EUA, o Dr. Snell, que nos alertou de uma oferta superior à procura
e de um mercado já superexplorado.
Partilha a sua opinião?
Gonzalo: Embora os avanços legais
dos últimos tempos façam parecer que
a canábis será legal em todo o mundo, penso que ainda há um caminho a
percorrer, um grande passo em frente
nos EUA foi, em novembro passado,
retirar a canábis da Classificação I para
que pudesse ser investigada e considerada de grande potencial no uso da
saúde, o que trará, investimentos para
continuar a investigação, mas como

ITGA: Pode explicar brevemente de
que se trata o projeto e os benefícios
que espera obter?
Gonzalo: O projeto visa a Saúde
Pública pelo que os membros do acordo são a Câmara de Tabaco de Salta,
INTA (Instituto Nacional de Tecnologia
Agrícola), FET (Fundo Especial do Tabaco) e o Ministério da Saúde Pública.
Começaremos a construir estufas
para investigar a adaptação das sementes no nosso território, começaremos com 8 variedades importadas da
Suíça, Países Baixos, Uruguai e Espanha
e quando obtivermos os óleos serão
entregues gratuitamente ao programa

Este será o
único INTER
INSTITUCIONAL
com objetivos
claros para o
benefício de toda
a população.

Mas sermos
sérios em defender
sempre a saúde
das crianças e
adolescentes.

todos sabemos tanto na América do
Norte como na Europa, a investigação,
produção e embalagem ainda é muito
cara, e uma das vantagens de produzir
canábis na América Latina, especialmente na Argentina, onde a investigação ainda é barata em comparação
com os países desenvolvidos. Temos
muito bons profissionais, mão de obra
qualificada a muito baixo custo e isso
é uma grande oportunidade para a
criação de emprego aqui.
ITGA: Quais considera serem os
maiores desafios nesta iniciativa que
está a tentar desenvolver em conjunto
com entidades e instituições governamentais?

lescentes, e não confundir a canábis
medicinal com a utilizada para fins
recreativos, que é tão prejudicial se
consumida antes dos 16 anos de idade,
porque o cérebro das crianças acabará
por se desenvolver até aos 23 anos de
idade. O ensino e a prevenção também
farão parte deste projeto.
ITGA: Na sua relação com os produtores de tabaco da sua região, sentiu
que existe esperança nesta nova cultura como substituto do tabaco, mantendo a rentabilidade que o tabaco
lhes oferece?
Gonzalo: A produção de tabaco na Argentina vai demorar muito tempo a ser
substituída, porque gera muita mão de
obra e é um rendimento muito grande
para o país, e não tem nada a ver com fumar cigarros, porque como sabem 80% é
exportada, penso que, sem ser substituída,
a canábis pode ir em paralelo e ser uma
cultura que gera riqueza para as nossas
áreas, e no futuro, quando estiver totalmente regulamentada, assim será. Muitos atores poderão beneficiar da canábis
porque é algo que ainda não tem limite
máximo, e os benefícios continuarão a ser
descobertos no seu uso responsável.

Acredito que num futuro não muito
distante, e se a lei o permitir, os produtores serão capazes de cultivar as suas
próprias safras e negociar como cada um
achar conveniente. Por enquanto, isto tem
como objetivo a investigação.

Muitos atores
poderão beneficiar
da canábis porque é
algo que ainda não
tem limite máximo,
e os benefícios
continuarão a ser
descobertos no seu
uso responsável.

Gonzalo: Muitas vezes fazer acordos com agências estatais leva muita
burocracia e perda de tempo, mas
estou confiante que, uma vez assinado o acordo, podemos avançar na
implementação do projeto para nos
tornarmos uma área de referência no
Norte da Argentina, embora existam
vários projetos de canábis a nível nacional, este será o único INTER INSTITUCIONAL com objetivos claros para o
benefício de toda a população.
Como profissional de saúde é muito
importante colocarmos muita ênfase
na conscientização dos jovens e no
ensino para desmistificar esta planta
que tem sido estigmatizada há muitos
anos.
Mas sermos sérios em defender
sempre a saúde das crianças e ado33
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SUSTENTABILIDADE ACESSÍVEL
DIFERENTES ASPETOS DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL DO TABACO NA ÍNDIA

Relatório do país: índia
Texto original fornecido em inglês.

Instituto
de Tabaco
da Índia

Índia

INFORMAÇÃO DA CAMPANHA
TABACO FCV EM ANDHRA 		
– CAMPANHA 2020:
Os leilões da safra de tabaco para 2020
terminaram a 24 de outubro de 2020, tendo sido comercializada uma quantidade total de 128,65 milhões de Kgs (contra uma
safra autorizada de 136 milhões de Kgs) a
um preço médio de 1,77 dólares por Kg.
A Tobacco Board autorizou um volume
de produção de 115 milhões de kgs para a
safra de 2021 em Andhra Pradesh. Os leilões para esta cultura terão início a partir
de 15 de março de 2021.

DADOS SOBRE A SAFRA DE FCV EM ANDHRA PRADESH

Ano

Número
de Produtores
Registados

Área Plantada
(Hectares)

Quantidade
Comercializada
(Milhões de Kgs)

Preço Médio
US$/Kg

2018-19

44662

76950

124

1,66

2019-20

44424

79294

128

1,77

ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS
AGRÍCOLAS
Educação dos Agricultores sobre a
importância do uso seguro e ambientalmente responsável de agroquímicos e
minimização da incidência de resíduos de
Agentes de Proteção das Cultivos (CPAs)
na cultura através de práticas de Gestão
Integrada de Pragas (MIP)
Criação de centros de recolha de resíduos em aldeias para eliminação de

recipientes e embalagens de pesticidas
vazios
Sistemas tecnológicos de produção
de plântulas de tabaco de bandeja e verde para facilitar o alto rendimento e as
plântulas resistentes a doenças
Sistema de irrigação por gotejamento - uma das práticas mais eficientes de
gestão da água - resultando numa redução significativa no uso de água
Medidas de sustentabilidade do solo,
tais como adubação verde, gestão da
fertilidade do solo com base em testes,
gestão de nutrientes do solo, otimização da aplicação de fertilizantes, etc.,
assegurando a saúde física, química e
biológica do solo
Utilização de equipamento agrícola
personalizado para permitir uma agricultura eficiente
Apoio aos agricultores com soluções
tecnológicas fáceis de utilizar e rentáveis para aumentar o rendimento das
culturas

PRÁTICAS EFICIENTES DE GESTÃO DE
COMBUSTÍVEL
Apenas o tabaco Flue Cured Virginia (FCV)
necessita de uma fonte de energia para a
cura, enquanto outras variedades de tabaco
requerem pouca ou nenhuma energia para a
cura, uma vez que são secas ao ar ou ao sol
Promoção da utilização em larga escala
de combustíveis alternativos como os resíduos agrícolas e a aquisição de madeira de
fontes comerciais, evitando o consumo de
madeira natural
Utilização em larga escala de tecnologias de conservação de energia como o
isolamento do telhado de celeiro e o turbo ventilador para reduzir o consumo de
combustível em mais de 25%.
Avaliação contínua das tecnologias de
cura contemporâneas pelas agências governamentais designadas
Plantação de Energia” em todas as
regiões de cultivo de FCV para atingir o
abastecimento completo de combustível
necessário a partir de plantações comerciais/ próprias para a cura.

Fonte: Tobacco Board, Governo da Índia
Conversão da moeda: US$ = INR 73

TABACO FCV EM KARNATAKA
– CAMPANHA 2021:
A Tobacco Board autorizou um volume
de produção de 88 milhões de kgs para a
atual safra de 2021 em Karnataka. Os leilões
para esta cultura começaram por volta da
última semana de setembro de 2020. A 11
de fevereiro de 2021, foi comercializada uma
quantidade de cerca de 63 milhões de Kgs
a um preço médio de 1,86 dólares por Kg.
A safra anterior (2020) de 106 milhões
de kgs foi comercializada a um preço médio
de 1,69 dólares por kg em Karnataka.

O cultivo do tabaco na Índia testemunha várias iniciativas de agricultura sustentável, a fim de trazer eficiência e evitar
causar qualquer impacto ambiental adverso
através do cultivo do tabaco. A produção
de tabaco na Índia não conduz à desflorestação ou a qualquer impacto importante
na fertilidade e erosão do solo. Principais
iniciativas na área das práticas agrícolas,
mecanização agrícola e conservação de
combustível estão a ser levadas a cabo
para assegurar uma agricultura de tabaco
sustentável na Índia:

DADOS SOBRE A SAFRA DE FCV EM KARNATAKA

Ano

Número
de Produtores
Registados

Área Plantada
(Hectares)

Quantidade
Comercializada
(Milhões de Kgs)

Preço Médio
US$/Kg

2018-19

42457

83696

85

1,94

2019-20

42043

80364

106

1,69

Fonte: Tobacco Board, Governo da Índia
Conversão da moeda: US$ = INR 73

EXPORTAÇÃO DE TABACO E PRODUTOS DE TABACO DA ÍNDIA
(QUANTIDADE EM MILHÕES DE KG & VALOR EM MILHÕES DE US$)

Item

2019-20
(Abril de 2019 até Março de 2020)

2020-21
(Abril a Dezembro)

Quantidade

Valor

Quantidade

Valor

Tabaco não Manufaturado

180

529

132

397

Produtos de Tabaco

37

300

26

223

Total

217

829

158

620

Fonte: Tobacco Board, Govt. of India
Conversão da moeda: 2019-20: US $ = INR 69,91, 2020-21: US $ = INR 70,00
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37

38

39

RELATÓRIO DOS PAÍSES MEMBROS ITGA

RELATÓRIO DOS PAÍSES MEMBROS ITGA

SUSTENTABILIDADE ACESSÍVEL
A introdução das Boas Práticas
Agrícolas aumentou o rendimento
por unidade de área. Isto é o resultado de tecnologias melhoradas como o
espaçamento recomendado de plantas, utilização de produtos químicos
recomendados, fertilizantes, cultivo de
variedades de sementes recomendadas
e certificadas e melhores serviços de
extensão oferecidos pelos Comerciantes.

Relatório do país: Maláui
Texto original fornecido em inglês.

TAMA
Farmers Trust

Ainda não foi feita uma avaliação adequada da rentabilidade de um sistema
em que os produtores recebem os fatores de produção agrícola emprestados
através de uma empresa compradora.
Há receios de que o aumento dos custos
de sustentabilidade tenha o potencial
de corroer a remuneração dos agricultores após o serviço dos empréstimos.
QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS INGREDIENTES DESTES PROGRAMAS QUE OS
TORNAM BEM SUCEDIDOS?

A conservação das árvores está a ser
amplamente praticada pelos produtores de
tabaco, especialmente devido à exigência
obrigatória em embalagens do Sistema Integrado de Produção a todos os produtores. O
programa de florestação é um requisito para
que um produtor obtenha contrato com os
comerciantes de tabaco.
Como uma forma de sustentabilidade ambiental, os agricultores adotaram uma tecnologia de plantação de árvores que estão a ser
utilizadas como celeiros de cura ao vivo.

Maláui

EVOLUÇÃO DAS CULTURAS:
SITUAÇÃO ATUAL DA PRODUÇÃO
DE TABACO
A cultura do tabaco do Maláui encontra-se atualmente em fase de colheita,
cura e enfardamento. Prevê-se o início
das vendas de tabaco em folha no início
de abril de 2021. Ambos os sistemas de
comercialização por contrato e leilão serão
aplicados a uma proporção de 80:20 respectivamente.
CLIMA
Entre outubro e dezembro de 2020,
grande parte do país recebeu quantidades
de precipitação normal a acima do normal, com algumas bolsas da região norte
a receberem quantidades de precipitação
normal a abaixo do normal.
Durante janeiro a março de 2021, espera-se que a maioria das áreas no sul, centro e norte recebam quantidades de precipitação normais a acima do normal. No
entanto, esperam-se bolsas de condições

secas sobretudo no sul e no centro.
As quantidades totais de precipitação
variam de 500mm a 3000mm.
O clima, tal como registado e previsto,
é favorável à produção de tabaco.
NÚMERO DE PRODUTORES- TEMPORADA ATUAL VERSUS TEMPORADA
PASSADA:
Cerca de 44.550 números registados
foram licenciados pelo regulador da indústria, a Tobacco Commission, para cultivar e vender tabaco nesta temporada. Isto
traduz-se em aproximadamente 324.400
produtores individuais.
Enquanto na temporada anterior 50.186
números foram registados com licença para
cultivar e vender com 355.400 produtores
titulares. A queda deve-se em grande parte
aos baixos preços da folha em relação ao
aumento do custo de produção.
ÁREA PLANTADA -TEMPORADA ATUAL
VERSUS TEMPORADA PASSADA:

Nesta temporada, um total de 65.260
hectares foi utilizado para a produção de
tabaco contra os 69.182 hectares da temporada passada.
VOLUME DE TABACO PRODUZIDO NA
TEMPORADA ATUAL EM RELAÇÃO À
TEMPORADA PASSADA:
No momento da compilação deste
relatório, a indústria tabaqueira ainda não
tinha divulgado os resultados da primeira
ronda da pesquisa sobre as estimativas
do tabaco. No entanto, um peso total de
163 milhões de quilogramas de todos os
tipos de tabaco foi licenciado com Burley a
85%. Isto vai contra a exigência comercial
de 132 milhões de quilogramas de todos
os tipos de tabaco. Na última temporada
a quota total licenciada foi de 173 milhões
de quilogramas e o volume real vendido
foi de 114 milhões de quilogramas.
(Para não citar: alguns setores estimam
uma produção de 130 milhões de quilos
para todos os tipos de tabaco).

Campo de Tabaco do Maláui - fevereiro 2021

Celebrações do Dia Mundial do Produtor de Tabaco no Maláui, 2020

CUSTOS MÉDIOS DE PRODUÇÃO PARA A TEMPORADA PASSADA (2019-/2020) (EM MOEDA USD)
Elevado

Médio

Baixo

Elevado

Médio

Baixo

1.600

1.200

5.537

2.322,56

1.822,08

1.700

7.057

600

4.762,88

1

Burley

2.400

2

FCV

2.700

3

Fire Cured

1.600

1.155

3.219
1.900,55

1.251,48

PREÇO MÉDIO PARA A TEMPORADA ATUAL E AS ÚLTIMAS 3 TEMPORADAS:
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2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

N/D

1,53USD

1,43USD

1,67USD

Reunião Regional de África, Maláui 2019
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ITGA ENTREVISTA – SUSTENTABILIDADE ACESSÍVEL

Sustentabilidade
Acessível

Entrevista original realizada em inglês
Graham Kunimba
Gerente Geral da AHL
Tobacco Sales
Maláui

ITGA: A sustentabilidade é uma noção
que tem estado no centro do negócio
há várias décadas. Compreende uma
vasta gama de iniciativas que variam
de acordo com o contexto específico.
O que significa a sustentabilidade
para si e para a organização que
representa?
Graham: Continuidade dos processos
que beneficiam todas as partes envolvidas e de forma a que o resultado esteja
dentro de padrões aceitáveis por todos
os interessados.
ITGA: Quais são as principais pressões
sociais e ambientais com que está
atualmente a lidar?
Graham: Socialmente, a pandemia do
COVID-19 é um assunto sério que está
a exercer muitas pressões sobre todos
e, em segundo lugar, é a incidência do
trabalho infantil em alguns casos devido a uma má interpretação do que é o
trabalho infantil, na nossa sociedade.
Em termos ambientais, sim, os padrões meteorológicos imprevisíveis e
variáveis, associados à desflorestação,
são uma grande preocupação.

Agora que a
maioria está
a ser apoiada
agronomicamente
pelos comerciantes
durante os processos de
produção, existe algum
grau de compreensão
do conceito de
sustentabilidade.
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ITGA: Quais são as questões mais
urgentes que constituem um perigo
para o futuro dos produtores de tabaco na sua área?
Graham: Conformidade (devido à falta
de conformidade, os clientes blue chip
podem acabar por sair do mercado do
Maláui como já aconteceu com o mercado americano) e preços (os preços
baixos tendem a forçar os agricultores
a optarem pela auto-exclusão, uma
vez que não obtêm lucros com o seu
negócio de tabaco)
ITGA: Até que ponto é que os produtores de tabaco no seu mercado
compreendem o conceito de desenvolvimento sustentável?
Graham: Agora que a maioria está a
ser apoiada agronomicamente pelos
comerciantes durante os processos
de produção, existe algum grau de
compreensão do conceito de sustentabilidade, embora a crença não esteja
garantida.
ITGA: Como é que o custo de produção se relaciona com o preço da
safra oferecida na sua região?
Graham: No Maláui, os preços do
tabaco são orientados pela matriz
de preços formulada pelo Governo
derivada do custo de produção, mas
quanto à existência de um impacto, isso
permanece com um grande ponto de
interrogação uma vez que existem alguns elementos que estão a fazer com
que o sistema não pareça tão eficaz,
embora se destine a assegurar que os
produtores façam uma margem.
ITGA: Existe uma crença partilhada entre os produtores de que as iniciativas
sustentáveis geralmente conduzem a
aumentos dos custos de produção?
Graham: Sim, eles sabem-no, uma vez
que há elementos adicionais que fazem
parte da cadeia de valor que requerem financiamento para o conseguir,
aumentando assim os custos.
ITGA: Os fabricantes levam em consideração os custos adicionais associados
às iniciativas de sustentabilidade?
Graham: Com toda a justiça, é suposto
ser esse o caso, mas não é claro se
isso está a acontecer, uma vez que os
fabricantes lidam com processadores
e os processadores compram aos produtores. No entanto, o que está a acontecer atualmente, os preços parecem
estáticos e até mesmo reduzidos ao
longo dos anos em termos de dólares.

A sustentabilidade
acessível não
deve beneficiar apenas uma parte mas
deve ser uma forma de
garantir que mesmo
os marginalizados
beneficiem do seu
envolvimento.
ITGA: Pode delinear exemplos
positivos relativamente a programas
de sustentabilidade que melhorem
verdadeiramente as perspectivas
dos agricultores, tanto no presente
como no futuro?
Graham: As Boas Práticas de Trabalho Agrícola como uma questão
de conformidade ajuda a manter a
confiança dos clientes, aumentando
assim a procura. A arborização também é outro programa positivo e , do
ponto de vista social, o fornecimento
de apoio social empresarial como
material escolar para facilitar a educação entre as crianças das famílias
produtoras de tabaco em oposição ao
envolvimento das crianças no negócio
do tabaco.
ITGA: Na sua opinião, quais são
os ingredientes principais de um
programa de sustentabilidade bem
sucedido?
Graham: Transparência, consciência,
benefício mútuo para todas as partes.
ITGA: Tem alguma ideia final em
relação à sustentabilidade acessível?
Graham: Em conclusão, a sustentabilidade acessível não deve beneficiar
apenas uma parte mas deve ser
uma forma de garantir que mesmo
os marginalizados beneficiem do
seu envolvimento se quiserem ser
motivados, caso contrário será considerada como um instrumento para
satisfazer interesses egoístas. Deve haver parâmetros claros e mensuráveis,
sem dúvida que é benéfico para todos.
Se for esse o caso, com certeza que
as partes interessadas terão todo o
prazer em participar plenamente em
tais programas, sem dúvida.
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Relatório do país: Zâmbia

Relatório do país: Turquia

Texto original fornecido em inglês.

Texto original fornecido em inglês.
Associação de
Produtores de Tabaco
da Zâmbia

Zâmbia

EVOLUÇÃO DAS CULTURAS:
Temporada
de 2020

Temporada
de 2021
(Projetada)

% Alteração entre
2019 and 2020

Número de Produtores

15.753

19.017

+20

Área Total Plantada (Ha)

15.615,64

19.959,00

+21

Produção Total (Kg)

30.513.099,00

36.931.383,00

+1

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Para a temporada de produção de tabaco de 2020, o padrão de precipitação nas
áreas de produção foi geralmente bom a
normal, tendo as zonas orientais do país
sofrido alguns períodos de seca que, em
certa medida, afectaram a cura da cultura.

Turquia

EVOLUÇÃO DAS CULTURAS:

QUAL É A SITUAÇÃO ATUAL DA PRODUÇÃO DE TABACO NO SEU PAÍS - PLANTA,
COLHEITA, OU ENTREGA (CONTRATADO
E / OU AUTOFINANCIADO)?
Para a temporada de 2019/2020 (mais recente), a produção total foi de 30.513.099,00
Kg, sendo o tabaco Flue Cured Virginia de
25.691.965,00 Kg e o tabaco Air Cured Burley de 4.821.134,00 Kg.

Star Agritech
Tarim Ticaret LTD

PARA A TEMPORADA ATUAL E AS ÚLTIMAS 3 TEMPORADAS:
Os custos médios de produção para
2019, 2020 e 2021 são apresentados na
tabela abaixo:

QUAL É O NÚMERO DE PRODUTORES
ENVOLVIDOS NA TEMPORADA ATUAL
VERSUS A TEMPORADA PASSADA?

Temporada

Custo Médio de
Produção (ZMW)

2019

36.261,41

A tabela abaixo mostra a comparação
entre a temporada de 2020 e 2019 no que
diz respeito ao número total de produtores,
área total plantada (Ha) e produção total (Kgs)

2020

52.397,74

2021

59.397,74

Nota:
***O custo médio de produção exclui as despesas
de capital, tais como as instalações de cura, ou
seja, celeiros e galpões. O custo médio de produção é a soma da média ponderada dos custos
de produção a níveis de produção de pequena e
grande escala. Ex. Taxa no momento do relatório
USD 1 = ZMW 21,45

QUAL É A SITUAÇÃO ATUAL DA PRODUÇÃO DE TABACO NO SEU PAÍS PLANTA, COLHEITA, OU ENTREGA
(CONTRATO E/OU LEILÕES):
Na Turquia, o período de tempo entre os meses de março e abril é utilizado
para a plantação de sementes, seguido
pela plantação da cultura nos campos
durante o período de tempo entre os
meses de abril e maio. Em seguida,
este período de tempo é seguido pelo
processo de cultivo da cultura entre os
meses de maio e agosto. Após a colheita, o processo de cura da cultura ocorre
entre os meses de agosto e setembro.
Finalmente, a venda do tabaco produzido tem lugar entre os meses de
setembro e novembro.
QUAL É O NÚMERO DE PRODUTORES
ENVOLVIDOS NA TEMPORADA ATUAL
VERSUS A TEMPORADA PASSADA:

No ano de 2020 havia 47.216 produtores envolvidos no processo de produção de
tabaco.
No ano de 2019 havia 45.972 produtores envolvidos no processo de produção de
tabaco.
QUANTO É A ÁREA PLANTADA EM
HECTARES - TEMPORADA ATUAL VERSUS TEMPORADA PASSADA:
Em 2020, a quantidade total de tabaco produzido é de 950.622 hectares.
Em 2019, o número é quase o mesmo.
VOLUME DE TABACO PRODUZIDO NA
TEMPORADA ATUAL EM RELAÇÃO À
TEMPORADA PASSADA:
A quantidade total de tabaco produzido no ano de 2020 é de 82.791.827 quilogramas, o que representa um aumento de
20% em relação ao ano de 2019.

C U STO S M É D I O S D E P RO D U Ç ÃO
PARA A TEMPORADA ATUAL E AS
ÚLTIMAS 3 TEMPORADAS:
O custo médio da produção de tabaco no ano de 2020 por quilograma é de
15,16 liras turcas
O custo médio da produção de tabaco para os últimos três anos é de 13,96
liras turcas.
PREÇO MÉDIO PARA A TEMPORADA
ATUAL E AS ÚLTIMAS 3 TEMPORADAS:
No ano de 2020, o preço médio de
venda do tabaco em quilos à saída da
exploração é de 16,70 liras turcas.
Entretanto, a média das vendas dos
últimos três anos em quilogramas é de
15,25 tl de liras turcas.

CUSTOS MÉDIOS DE PRODUÇÃO

Comemorações do Dia Mundial do Produtor de Tabaco na Zâmbia, 2020
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Pessoas que moldaram o setor:
Conversando com Dr. Collins sobre o
futuro sustentável do tabaco

ÁREA EM FOCO

ÁREA EM FOCO

Entrevista original realizada em inglês

Dr. Will Collins foi Coordenador de Programas de Tabaco e Especialista em Extensão do Tabaco na Universidade Estatal da
Carolina do Norte, onde continua a trabalhar na Fundação de Tabaco da Carolina do Norte. É Diretor Assistente do Programa
de Liderança Agrícola do Fundo Fiduciário do Tabaco da Carolina do Norte (50 dias de formação durante um período de dois
anos) para agricultores de meia-carreira na Carolina do Norte. O Dr. Collins é consultor especial sobre tabaco para o Comissário
da Agricultura e Serviços ao Consumidor na Carolina do Norte. Serve várias vezes por ano como testemunha especializada
em processos judiciais relacionados com reclamações de seguros de tabaco, redator de artigos sobre produção de tabaco em
publicações agrícolas, e codiretor de um curso de curta duração sobre tabaco para jovens produtores de tabaco e empresas
agroalimentares relacionadas.

Em agosto de 2019, a Associação Internacional de Produtores de Tabaco (ITGA) organizou a Reunião das Américas em Raleigh,
Carolina do Norte, organizado pelo nosso
membro Associação de Produtores de Tabaco
da Carolina do Norte (TGANC). Associações
da Argentina (Salta e Misiones), Brasil (AFUBRA), República Dominicana (INTABACO) e
Estados Unidos reuniram-se durante três dias
para discutir os desafios que o setor enfrenta
e olhar para o futuro a nível regional e global.
Entre os nossos convidados estava o Dr.
Collins, professor da Universidade Estatal da
Carolina do Norte. Ele é uma das pessoas
mais experientes do setor. O Dr. Collins partilhou gentilmente alguns dos seus pensamentos e descobertas ao longo dos anos e falou
das suas experiências enquanto trabalhou
em quarenta países diferentes ao longo da
sua carreira. Entramos em contacto com Dr.
Collins neste momento crítico para que os

No caso dos
EUA, mais
regulamentos,
aumento dos impostos e
as restrições comerciais
EUA-China do ano passado
são alguns dos fatores
que, em última análise,
afetam a rentabilidade dos
agricultores.
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Produtores pudessem conhecer a sua opinião
sobre alguns pontos-chave relacionados com
o futuro do nosso setor.
Para começar com um tema mais amplo,
perguntámos ao Dr. Collins quais eram, na
sua opinião, as principais pressões sociais e
ambientais para os produtores de tabaco nos
EUA. Para além de “...as restrições ao tabagismo estão a tornar-se cada vez mais apertadas”, Dr. Collins observa que o trabalho infantil
não é um problema nos EUA, onde as políticas são rigorosas em termos de trabalho, altamente regulamentadas pelo programa H2A
dos EUA. O Dr. Collins explicou o que significa
a noção de pobreza para um agricultor nos
EUA: “...falta de alternativas mais rentáveis;
os agricultores aqui estão a fazer com sucesso a sua saída do tabaco para outras culturas
mais rentáveis como a batata, o amendoim,
o milho doce e a soja. A produção de batata,
grande parte da qual vai para a Europa, principalmente Inglaterra, tem sido muito lucrativa
para os agricultores dos EUA e requer muito
do mesmo equipamento e mão de obra que
o tabaco e quase nenhuma mecanização”.
Uma das principais preocupações dos
produtores a nível mundial é poder ganhar
mais do que investem. No entanto, a relação
entre os custos de produção e os preços das
culturas nem sempre é estável. Custos sempre crescentes em combinação com preços
estagnados resultam frequentemente em
produtores que desistem do tabaco. Perguntámos ao Dr. Collins como é que ele vê esta
situação nos Estados Unidos. Na opinião do
Dr. Collins, a situação está a seguir uma evolução nos últimos anos e, no caso dos EUA, mais
regulamentos, aumento dos impostos e as
restrições comerciais EUA-China do ano passado são alguns dos fatores que, em última
análise, afetam a rentabilidade dos agricultores. Além disso, a falta de capacidade em termos de recursos principalmente relacionados

com a mão de obra humana e o aumento do
custo de produção com alterações limitadas
nos preços, estão a forçar os produtores a
abandonar o tabaco.

As próximas
gerações são
agricultores bem
formados e inteligentes.
Estão preparados,
responderão aos
desafios da agricultura
do futuro nos EUA.
O Dr. Collins é membro da Comissão do
Fundo Fiduciário do Tabaco da Carolina do
Norte e partilhou connosco alguns exemplos
interessantes de apoio ao setor, de impacto
nas comunidades rurais e de estímulo ao
crescimento económico: ‘Programa de conversão do celeiro’, ‘Apoio aos serviços comunitários’ e ‘Programas de desenvolvimento
de liderança’. “Continuamos a fazer muita
investigação; a servir os nossos produtores
de tabaco e as reuniões das agências de extensão, embora no ano passado tenha tido
de mudar para programas virtuais devido às
restrições impostas pela pandemia”. “Nos esforços educacionais, damos prioridade aos
jovens produtores de tabaco. Há alguns anos
atrás, mudámos a forma como o tabaco era
comercializado para fardos, para melhorar
o processo. Finalmente, temos cursos de
tabaco que vão desde curtos períodos até
programas de 2 anos”.

Também, olhando para trás na história do
cultivo do tabaco nos EUA, uma das melhores
medidas/políticas tomadas para assegurar o
futuro sustentável do setor foi “...a criação do

Collins acredita
firmemente que o futuro
do tabaco tradicional nos
Estados Unidos dependerá
em grande parte da necessidade de utilização de
produtos “heat not burn”.
Programa Governamental de Pagamento da
Transição do Tabaco, ou programa de compra de tabaco” como é vulgarmente conhecido. “Foi um marco importante no apoio aos
agricultores”. O programa eliminou o apoio
ao preço com compensações aos proprietários das quotas e aos produtores de tabaco
durante um período de dez anos. O último
pagamento foi efetuado em 2014. O programa melhorou a competitividade do tabaco
dos EUA no mercado mundial. “No passado,
a cultura do tabaco era um modo de vida,
enquanto que agora é principalmente impulsionada pela rentabilidade. Um agricultor
cultiva em média 40.5 ha de tabaco”.
Finalmente, como mentor de muitas gerações de agricultores, como vê o futuro
do cultivo do tabaco nos Estados Unidos?
“As próximas gerações são agricultores bem
formados e inteligentes. Estão preparados,
responderão aos desafios da agricultura do
futuro nos EUA”. “Há uma vasta área de
boas terras no Sudeste dos EUA...e...uma
elevada taxa de mecanização nos dias de
hoje”. O Dr. Collins dá um exemplo: Em
1965, 600 horas de trabalho humano foram necessárias para produzir 1.500 libras
por acre (aproximadamente 1.680 kg per
ha). Atualmente 70-75 horas fornece cerca
de 3.000 libras por acre (aproximadamente
3.360 kg per ha) porque em média, 70% da
área é mecanicamente colhida.
Collins acredita firmemente que o futuro do tabaco tradicional nos Estados Unidos
dependerá em grande parte da necessidade
de utilização de produtos “heat not burn. Por
outro lado, a tecnologia está disponível para
produzir folhas de tabaco de baixo custo utilizando tabaco verde picado.
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Relatório do país: Itália
Texto original fornecido em inglês.

FCV - Flue
Cured Verona

Itália

EVOLUÇÃO DAS CULTURAS:
QUAL É A SITUAÇÃO ATUAL DA PRODUÇÃO DE TABACO NO SEU PAÍS - PLANTA,
COLHEITA, OU ENTREGA (CONTRATO E/
OU LEILÕES):
A temporada está encerrada; a sementeira em armazém ocorrerá em
março de 2021.
PROBLEMAS/ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS:
Variabilidade dos fenómenos meteorológicos; aumento das temperaturas:
períodos de seca no verão enquanto que
as estações são particularmente amenas e curtos períodos de frio no inverno.
Fenómenos violentos como a chuva, o
granizo e o vento são cada vez mais frequentes.

QUAL É O NÚMERO DE PRODUTORES
ENVOLVIDOS NA TEMPORADA ATUAL
VERSUS A TEMPORADA PASSADA:

CUSTOS MÉDIOS DE PRODUÇÃO PARA
A TEMPORADA ATUAL E AS ÚLTIMAS 3
TEMPORADAS:

1450 (temporada atual) vs 1790 (temporada passada) - supõe-se uma queda
drástica no número de produtores de
Burley.

Temporada atual:
€/kg 3,30 Flue Cured Virginia (Verona)
€/kg 2,80 Flue Cured Virginia (Úmbria)
€/kg 2,50 Burley
€/kg 5,50 Fired Cured

QUANTO É A ÁREA PLANTADA EM HECTARES - TEMPORADA ATUAL VERSUS TEMPORADA PASSADA:
9 - 10 mil hectares (temporada atual)
vs 12,5 mil hectares (temporada passada)
VOLUME DE TABACO PRODUZIDO NA
TEMPORADA ATUAL EM RELAÇÃO À TEMPORADA PASSADA:
31-32 milhões de kg (temporada atual)
vs 38 milhões de kg (temporada passada)

PREÇO MÉDIO PARA A TEMPORADA
ATUAL E AS ÚLTIMAS 3 TEMPORADAS:
Temporada atual:
€/kg 3,00 Flue Cured Virginia (Verona)
€/kg 2,70 Flue Cured Virginia (Úmbria)
€/kg 2,20 Burley
€/kg 7,00* Fired Cured
(*Preço: Enchimento de 3,50€ a 7€; Envolvente até 14€)
Nota: Temporada Atual = estimativa para 2021; Temporada passada= ano 2020

Comemorações do Dia Mundial do Produtor de Tabaco na Itália, 2019
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ITGA ENTREVISTA – SUSTENTABILIDADE ACESSÍVEL

Sustentabilidade
Acessível

Entrevista original realizada em inglês
Giovanni Mercati
Chefe Executivo de
Flue Cured Verona
(FCV) Itália

ITGA: A sustentabilidade é uma
noção que tem estado no centro
do negócio há várias décadas.
Compreende uma vasta gama de
iniciativas que variam de acordo
com o contexto específico. O que
significa a sustentabilidade para si e
para a organização que representa?
Giovanni: Implementar todas as
ações durante a produção destinadas
a poupar os recursos naturais, a
fim de salvaguardar o mais possível
o ecossistema natural. Na medida
do possível, reduzir a utilização de
produtos químicos / fitossanitários e
substituí-los por produtos naturais,
facilitando assim o desenvolvimento
da biodiversidade. Em todas as
fases de produção, procurar cumprir

O mercado
não parece
recompensar os
esforços dos agricultores para observar as
regras impostas para
atingir níveis elevados
de sustentabilidade
ambiental e social.
as regras e leis aplicáveis que nos
últimos anos tenderam a reduzir
a utilização de produtos químicos
e a salvaguardar a segurança do
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pessoal no local de trabalho e na
remuneração: estas regras têm como
objetivo proporcionar ao trabalhador
um ambiente seguro, protegido e
com uma remuneração justa, a fim
de lhe oferecer uma vida digna.
Pagar aos agricultores um preço
justo. Em resumo, sustentabilidade
significa: agir com respeito pelo
ambiente à nossa volta através da
utilização de técnicas naturais e não
químicas; evitar desperdícios de
qualquer tipo; respeitar os direitos
dos trabalhadores; aumentar a
consciência de que cada ação deve ser
sustentável para criar e expandir uma
sensibilidade ecológica. Este deve ser
um objetivo primordial mesmo para
aqueles que operam num ambiente
puramente económico.
ITGA: Quais são as principais
pressões sociais e ambientais com
que está atualmente a lidar?
Giovanni: A produção de tabaco é
vista como já não sustentável do
ponto de vista da saúde, uma vez que
a produção agrícola é confundida
com o tabagismo. Os regulamentos
rigorosos e respeitados no nosso
país são uma garantia de que tal
produto não é poluído por resíduos de
ingredientes ativos tóxicos (isto é difícil
de afirmar para os outros países onde
as garantias e os controlos são mais
baixos). A população, a administração
pública e as autoridades de
controlo sanitário estão vigilantes e
particularmente sensíveis às práticas
agrícolas que são consideradas como
tendo um impacto no ambiente
(tratamentos, etc.).
ITGA: Quais são as questões mais
urgentes que constituem um perigo
para o futuro dos produtores de
tabaco na sua área?
Giovanni: A sustentabilidade
económica é a questão principal: o
mercado não parece recompensar
os esforços dos agricultores para
observar as regras impostas
para atingir níveis elevados de
sustentabilidade ambiental e
social. Embora a produção italiana
tenha níveis muito elevados de
conformidade com as normas de
sustentabilidade, as solicitações
de preços dos produtores não são
atendidas. Redução dos ingredients

ITGA ENTREVISTA – SUSTENTABILIDADE ACESSÍVEL

ativos para uma possibilidade
reduzida de realizar uma luta por
questões fitossanitárias de cultivo.
Dificuldade devido ao aumento dos

Não há
correlação
direta entre custos,
receitas e cumprimento
justo para as empresas
envolvidas no
setor do tabaco.
custos relacionados com a procura
dos meios técnicos necessários para
uma produção ótima. Problemas
para encontrar mão de obra.
ITGA: Até que ponto é que os
produtores de tabaco no seu
mercado compreendem o conceito
de desenvolvimento sustentável?
Giovanni: As empresas estruturadas
e empreendedoras estão conscientes
da importância de seguir todos
os consentimentos para o
desenvolvimento sustentável. No
entanto, existe a consciência de agir
numa situação de grave crise no
setor, o que torna tudo mais difícil.
A preocupação de ver os custos de
produção aumentar é real.

Giovanni: Sim. Mais uma vez,
embora a produção italiana de
tabaco seja considerada a melhor
prática a nível mundial, em termos
de respeito pelo ambiente e pela mão
de obra, os grandes intervenientes
continuam a comparar os preços do
tabaco italiano com outras áreas
onde a abordagem a estas questões
está muito abaixo do padrão.
ITGA: Os fabricantes levam em
consideração os custos adicionais
associados às iniciativas de
sustentabilidade?

químico dos campos com verificações
atempadas e periódicas utilizando
ferramenta de análise do solo,
essencial para racionalizar a utilização
de fertilizantes. Técnicas de cultivo
para melhorar a substância orgânica
da terra, para aumentar a capacidade
de troca catiónica, sem a utilização
de fertilizantes químicos (adubos
verdes). Efetuar a distribuição
com técnicas focalizadas, evitando
desperdícios (fertilização com linha de
gotejamento, etc.). Utilização racional

Giovanni: Não, pelo menos não tanto
quanto deveriam.
ITGA: Pode delinear exemplos
positivos relativamente a programas
de sustentabilidade que melhorem
verdadeiramente as perspectivas
dos agricultores, tanto no presente
como no futuro?
Giovanni: Práticas agronómicas
corretas que respeitem a realidade
pedológica das culturas. Utilização
correta dos produtos autorizados e
respeito pelos períodos de escassez,
planeando prosseguir os princípios
de um controlo integrado das pragas.
Proibição absoluta de utilização de
trabalho infantile. Trabalhadores
adequadamente formados e
remunerados com base em contratos
estabelecidos. Fertilização racional
ou utilização de fertilizantes com
um impacto reduzido no equilíbrio

O desenvolvimento sustentável
é agora inadiável e,
no futuro imediato,
será um caminho
obrigatório a seguir.
e correta dos recursos hídricos,
com a disseminação e utilização
de técnicas de poupança de água
(rega gota-a-gota, etc.). Utilização
de técnicas modernas de irrigação, o
que também permite poupar energia,
com redução do uso de combustíveis.
Utilização de fontes de energia
renováveis e uma redução gradual da
utilização de combustíveis fósseis.

ITGA: Na sua opinião, quais são
os ingredientes principais de um
programa de sustentabilidade bem
sucedido?
Giovanni: Sensibilização dos
proprietários, trabalhadores e
todos os operadores envolvidos
no setor para a indispensabilidade
absoluta na prossecução de todos os
princípios de um desenvolvimento
sustentável. A sustentabilidade
económica da produção conduz a um
desenvolvimento sustentável seguro,
por outro lado, se as empresas operam
em condições de extrema dificuldade
económica, devido à situação do
mercado, é muito mais difícil prosseguir
os princípios de um desenvolvimento
correcto e sustentável.
ITGA: Tem alguma ideia final em
relação à sustentabilidade acessível?
Giovanni: O desenvolvimento
sustentável é agora inadiável e, no
futuro imediato, será um caminho
obrigatório a seguir. Hoje em dia a
consciência ambiental é adquirida pela
opinião pública e todas as decisões
políticas serão também consequentes a
curto prazo. A sustentabilidade significa
custos de produção mais elevados, mas
os utilizadores finais aparentemente
não levam isto muito em consideração.
Os produtores italianos ficam com a
impressão de que a sustentabilidade
é uma bela fachada, mas depois a
principal preocupação da indústria é
comprar barato.

ITGA: Como é que o custo de
produção se relaciona com o preço
da safra oferecida na sua região?
Giovanni: Os custos de produção
na Itália são muito mais elevados
do que o preço da safra. Não há
correlação direta entre custos,
receitas e cumprimento justo para
as empresas envolvidas no setor
do tabaco. Nos últimos anos, este
assunto levou a uma contração muito
forte da produção, com uma redução
significativa dos volumes produzidos.
ITGA: Existe uma crença partilhada
entre os produtores de que as
iniciativas sustentáveis geralmente
conduzem a aumentos dos custos de
produção?
Reunião Geral Anual de ITGA, Itália 2006
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Relatório dos países:
Macedónia do Norte e Bulgária

Relatório do país: Azerbaijão
Texto original fornecido em inglês.

Texto original fornecido em inglês.

Fonte:
Star Agritech

Azertutun ASK
Azerbaijão

EVOLUÇÃO DAS CULTURAS:
QUAL É A SITUAÇÃO ATUAL DA PRODUÇÃO DE TABACO NO SEU PAÍS - PLANTA,
COLHEITA, OU ENTREGA (CONTRATO E/
OU LEILÕES):
Com base em contrato
PROBLEMAS/ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS:
Seca, granizo, geada, tempestade.
QUAL É O NÚMERO DE PRODUTORES
ENVOLVIDOS NA TEMPORADA ATUAL
VERSUS A TEMPORADA PASSADA:
Temporada atual de 2020:
201 produtores
Última temporada de 2019:
226 produtores

QUANTO É A ÁREA PLANTADA EM HECTARES - TEMPORADA ATUAL VERSUS TEMPORADA PASSADA:
Temporada atual de 2020:
1.527 ha
Última temporada de 2019:
1.807 ha
VOLUME DE TABACO PRODUZIDO NA
TEMPORADA ATUAL EM RELAÇÃO À TEMPORADA PASSADA:
(Tabaco seco)
Temporada atual de 2020: 2.307 toneladas
Última temporada de 2019: 2.090 toneladas

CUSTOS MÉDIOS DE PRODUÇÃO PARA
A TEMPORADA ATUAL E AS ÚLTIMAS 3
TEMPORADAS:
Temporada atual de 2020:
1.688,24 $ / ha
Última temporada de 2019:
1.672,35 $ / ha
Última temporada de 2018:
1.570,59 $ / ha
PREÇO MÉDIO PARA A TEMPORADA
ATUAL E AS ÚLTIMAS 3 TEMPORADAS:
Temporada atual de 2020: 2,28 $ / kg
Última temporada de 2019: 2,47 $ / kg

Macedónia do Norte

Bulgária

PRODUÇÃO DE 2020
Bulgária: 7,5 milhões de quilos, declínio
de 15% a 20% em relação a 2019.
Macedónia do Norte: 25 milhões de quilos, declínio de 7 % em relação a 2019.
Há muitas razões para o declínio e algumas delas são as seguintes:
• Privatização dos monopólios estatais do
tabaco, pelo que já não é garantido o compromisso de compra por parte do governo
• Subsídios agrícolas menos atrativos por
parte do governo
• Urbanização crescente que leva os jovens agricultores a mudarem-se para
a cidade e a abandonarem o cultivo do
tabaco
• O tabaco oriental é um produto de alta
qualidade e caro. O aumento dos impostos sobre um maço de cigarros está
a pressionar
• Fabricantes de pequena e média dimensão estão à procura de um produto
substituto

Comemorações do Dia Mundial do Produtor de Tabaco na Bulgária, 2019

Comemorações do Dia Mundial do Produtor de Tabaco no Azerbaijão, 2019
52

53

ITGA INFOGRÁFICO

54

ITGA INFOGRÁFICO

55



itga@tobaccoleaf.org
www.tobaccoleaf.org
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