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Abstract 
 
The tobacco agro-industrial chain is an important source of economic resources for 656 
municipalities in the south of the country and often proves to be the only source of monetary 
income of farming families. This paper is organized in order to present an analysis measuring 
the costs of production of small family farms and the return arising from this exalted activity 
as the largest generator of wealth in these regions. This will be evaluated thirty largest 
virginia tobacco producing counties (namely, light smoke in the manufacture of cigarettes) of 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina and Paraná, which together concentrate 69 000 families, 
with an average of 2.09 ( ha / family), 2288.85 (kg / ha) and average revenue of R $ 14,541.91 
(R $ / ha). Within this proposed Article shows that there is a mismatch between economic 
growth, social dimension and development. The stability and the ability to generate income, 
breeding conditions, health and well being of families are factors that must be taken into 
consideration, as farmers are currently the weakest link in the chain. 
 
Keywords: Tobaco.supply chain. Cost measurement. Implicit profitability. 
 
 
1. Introdução 

 

A cadeia agroindustrial tabaqueira forma um importante segmento da economia 

brasileira e a região Sul do país é responsável por 97,4% da produção nacional, cultivado por 

pequenas propriedades familiares (AFUBRA,2014). A produção de fumo é intensiva em mão-

de-obra e o processo produtivo é organizado pelo Sistema Integrado de Produção (SIP). 

O sistema integrado de produção “consiste em um vínculo contratual existente entre a 

empresa fumageira e o produtor que estabelece uma relação de cooperação do tipo usuário-

produtor que, como tal, gera benefícios e obrigações equilibradas” (DALLAGO FILHO, 

2003).  
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A coordenação de todo o processo produtivo está a cargo das agroindústrias 

fumageiras. Isso faz com que ocorram conflitos e elos frágeis entre os agentes envolvidos, 

implicações e práticas por trás do sistema de integração difundido.  

Existe todo um sistema instalado que vende a ideia de que a única cultura que gera 

renda no campo é a cultura do fumo e particularmente é preciso examinar a real contribuição 

e retorno do tabaco junto aos pequenos produtores, bem como os custos e a mensuração dos 

mesmos.  

Em virtude disso, o presente trabalho apresenta inicialmente a fundamentação teórica 

de cadeias agroindustriais, contabilidade e mensuração de custos. Na sequência aspectos 

conjunturais da atividade tabaqueira, principais mercados internacionais consolidados, preços 

e produção no país. Em seguida uma contextualização da região sul do país e por fim, a 

mensuração de custos e análise da rentabilidade implícita na produção dos 30 maiores 

municípios produtores de tabaco conforme informações da Associação dos Fumicultores do 

Brasil (2013). 

 

2. Fundamentação Teórica  

 

Em termos conceituais, este artigo fundamenta-se em torno de três eixos centrais de 

análise que apresentam relevância no estudo: cadeia agroindustrial, contabilidade e 

mensuração de custos.  

 

2.1. Cadeia agroindustrial 

 

Ainda que se tenha ciência da existência de diferentes configurações agroindustriais 

(complexos agroindustriais, cluster, supply chain management, sistemas agroalimentares), 

optou-se por empregar a estrutura analítica baseada nas cadeias agroindustriais ou filières.  

Ray Goldberg e John Davis foram os precursores na análise de filière sob um enfoque 

agroalimentar. Para eles, cadeia agroindustrial seria uma sequência de operações físicas, 

tecnicamente complementares, relacionadas com a produção, distribuição e consumo 

(ZYLBERSTAJN, 2000). 

Morvan (1985) e Pedrozo, Estivalete e Begnis (2004) definem filière (cadeia) como 

uma seqüência de operações que conduzem à produção de bens e as relações entre os agentes 

que são de interdependência ou complementariedade e são determinadas pelas forças 
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hierárquicas sendo que em diferentes níveis de análise a cadeia (filière) é um sistema, mais ou 

menos capaz de assegurar sua própria transformação.  

A razão para essa escolha é a compreensão a partir desse conceito, dos segmentos 

envolvidos na produção, transformação e comercialização do produto agropecuário, até 

chegar ao consumidor final (FARINA, 1997). 

A cadeia produtiva agroindustrial pode ser vista como fluxo que envolve fornecedores, 

produtores de matéria-prima, indústrias de transformação, distribuição e consumidores finais. 

Dessarte, a caracterização da cultura do fumo é baseada em estudos das cadeias 

agroindustriais.  

Segundo Borges (2011), todos os elos produtivos da cadeia do fumo estão interligados. 

Inicia pelos fornecedores de fatores e insumos e termina na logística de distribuição e 

consumo da folha in natura fora do país e/ou do produto final desse processo produtivo, os 

cigarros. A coordenação da cadeia do tabaco é controlada pela indústria fumageira e pelas 

usinas de beneficiamento, como se pode constatar na figura abaixo: 

 

 

                         Figura 1: Cadeia agroindustrial do tabaco brasileiro 
                         Fonte: Borges (2011) 
 

Poucas empresas são responsáveis pela compra de toda a produção da folha 

(oligopsônio), enquanto que centenas de milhares de produtores vendem o produto, o que 

tende a gerar poder de barganha às companhias beneficiadoras (SILVA, 2002). 

A relação entre os agentes produtivos da cadeia é regida por contratos e pelo sistema 

integrado de produção. Segundo Iório (1994, p. 142): 
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O sistema integrado de produção agroindustrial consiste em que mediante um contrato 
formal ou verbal, o pequeno produtor passa a produzir determinada matéria-prima, 
vendendo-a exclusivamente para a agroindústria com a qual tem contrato. A agroindústria, 
por seu turno, se encarrega da assistência técnica, do fornecimento de insumos e, às vezes, 
do financiamento de instalações necessárias e, ao final de cada safra, da compra da 
produção.  

 

Esse sistema de produção, além de gerar uma situação de dependência financeira, 

comercial e tecnológica por parte dos pequenos produtores junto as fumageiras, define os 

maiores ganhos e concentração de lucros às indústrias, além de ser uma importante fonte de 

receita para os governos federal, estadual e municipal. Dentro dessa realidade, o agricultor 

tem pouca autonomia e poder de barganha na negociação de preço, o que o torna subjugado a 

cadeia produtiva. 

 

2.2. Contabilidade e mensuração de custos 

 

A literatura especializada sobre a contabilidade de custos pode nos fornecer vários 

conceitos. Porém, mesmo dentro desta grande variedade de parâmetros, o foco deste trabalho 

se concentra nas atividades rurais. 

Todas as atividades rurais por menores que sejam, requerem um controle eficiente, 

uma vez que os seus impactos são fundamentais numa boa gestão. Entretanto, na maioria das 

propriedades rurais muitos instrumentos gerenciais não são utilizados. Muitas vezes, o 

produtor rural guarda em sua memória as informações, não anota os acontecimentos que são 

de extrema importância para a correta contabilização, de maneira que com o passar do tempo 

são esquecidos. 

Segundo Miranda (2004, p. 2): 

 

Na maioria das propriedades os seus gestores não possuem condições para discernir os 
resultados obtidos com suas culturas, os custos de cada plantio desenvolvidos em sua 
propriedade, verificar quais seriam os mais rentáveis, onde poderiam minimizar os custos 
de produção. Muitas vezes, o produtor rural não consegue distinguir o dinheiro que obteve 
com a venda do milho, do recebido da venda do leite. Então o controle de caixa da 
propriedade fica totalmente desorganizado, envolvendo também seu capital particular, 
dificultando ainda mais a contabilização de seus resultados. 

 

Dentro deste contexto, podemos perceber que a contabilidade rural é um instrumento 

administrativo pouco utilizado por nossos produtores rurais. É importante que nós 
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reconheçamos a relevância da contabilidade de custos sob o aspecto de um processo que visa 

a otimização dos limitados recursos disponíveis para que que se possa prosperar. 

Segundo Callado e Callado (2006), “a apuração do custo de qualquer atividade 

econômica rural apresenta problemas no rigor do controle de forma a obter uma correta 

apropriação dos custos de cada um dos produtos existentes dentro da propriedade”. Ainda 

conforme os autores, principalmente sobre os gastos gerais, que devem ser rateados pelos 

diversos produtos de maneira tal que possa garantir o equilíbrio financeiro das contas da 

empresa sem comprometer seus preços no mercado.  

           Lemes (1996) destaca que a mensuração pode ser comparada a uma lente pela qual o 

gestor enxerga a realidade a sua volta. Conforme a lente utilizada, a mensuração pode 

aumentar, reduzir ou distorcer a imagem que o gestor tem da realidade.  

Crepaldi (1998, p. 75-76) enfatiza que:  

  

aponta a contabilidade como uma forma de permitir ao empresário rural conhecer melhor 
sua propriedade, destacando o planejamento e controle das atividades exploradas, as 
receitas e despesas evidenciadas para o desempenho do negócio, o potencial de crescimento 
da propriedade e das atividades rurais, além do retorno dos seus investimentos e o 
verdadeiro custo de produção. 

 
Dessa maneira, a contabilidade desenvolvida e aplicada no gerenciamento da 

propriedade rural é uma ferramenta indispensável para todos os produtores rurais, até os que 

não possuem estrutura suficiente para manter um controle de seus custos, despesas e receitas 

em suas propriedades rurais. (LEMES,1996). 

Todavia, as poucas pesquisas que tratam da gestão de custos na pequena agricultura 

familiar no Brasil, indicam graves deficiências que começam pela falta quase absoluta de 

controles e organização financeira (PROCÓPIO, 1996).  

No caso dos fumicultores, eles desempenham suas atividades sob supervisão de uma 

empresa industrial e recebem assistência técnica necessária e facilidades gerando uma grande 

dependência através do sistema integrado. Isso faz com que ocorra a falta de precisão e 

mensuração, negligenciando os custos da atividade, comprometendo a qualidade das decisões.  

 

3. Procedimentos Metodológicos 

 

Para a construção do presente trabalho, o texto recorreu prioritariamente a fontes 

secundárias que permitiram captar informações sobre o objeto estudado. Sobre as fontes de 
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dados, a principal referência são informações divulgadas pela Associação dos Fumicultores 

do Brasil (AFUBRA), prioritariamente em seu sítio, Sindicato Interestadual da Indústria do 

Tabaco (SINDITABACO) e Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Brasil 

(MDIC) e Receita Federal. Demais informações e apontamentos foram obtidos por meio de 

revisão bibliográfica e consulta a documentos de organizações como Organização Mundial da 

Saúde (OMS), Banco Mundial e Departamento de Estudos Sócio-Econômicos Rurais 

(DESER) e motores de busca na Internet. 

O objetivo foi encontrar publicações sobre o assunto, analisar a forma como estão 

sendo discutidos e determinar quais os mais relevantes para o estudo. Analisados os dados, 

foram relacionados com a produção e rentabilidade dos 30 maiores municípios produtores de 

tabaco do Sul do país. 

 

4. Contextualização e cenário do tabaco brasileiro 

 

O Brasil é o principal exportador mundial de tabaco em folha desde 1993, sendo que 

88% é destinada ao mercado externo. Exporta para 102 países e destaca-se como o segundo 

maior produtor mundial (SINDITABACO, 2014). O crescimento da produção e exportação do 

fumo brasileiro decorre devido aos baixos custos de produção, ao sistema integrado e a 

qualidade do fumo Virgínia produzido no Brasil (VARGAS, 2005). 

Em 2013, o tabaco representou 1,35% do total das exportações brasileiras, com US$ 

3,27 bilhões embarcados. Para o sul do país, a cultura é uma das atividades agroindustriais 

mais significativas. No Rio Grande do Sul, a participação do tabaco representou 9,3% no total 

das exportações e em Santa Catarina 10,2% (SINDITABACO, 2014).  

Na figura 2 encontram-se as principais regiões importadoras. Em termos continentais, 

a União Européia/Europa permanece como o principal destino do produto brasileiro (42%). 

Na sequência dos mercados vem o Extremo Oriente, com 26% do total exportado. A América 

do Norte com 13%, o Leste Europeu responde por 7% e América Latina (5%) do valor 

comercializado pelo Brasil. 
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         Figura 2:  Mercados do tabaco produzido no Sul do Brasil – 2013 
          Fonte: MDIC/SECEX (2013) 
 

Na tabela 1 abaixo, a Bélgica e a China destacam-se como os dois maiores países 

importadores de tabaco brasileiro. 

 

                           Tabela 1: Países importadores do tabaco brasileiro 
Posição País US$ (milhões) 

1º  Bélgica 597 
2° China 454 
3º  EUA 410 
4º  Holanda 189 
5º  Rússia 165 
6° Alemanha 160 
7º  Indonésia 106 
8° Polônia 74 

Fonte: MDIC/SECEX (2013) 
 

Em comparação com 2012, a Bélgica superou a China em importações do tabaco 

brasileiro, tendo importante destaque: em 2013 foram embarcados US$ 597 milhões para o 

Porto de Antuérpia, um aumento considerável de 50% nos embarques. O elevado aumento, 

entretanto, não pode ser associado diretamente ao país belga. A cidade de Antuérpia é uma 

importante porta de entrada de mercadorias para outros países europeus, como Holanda, 

Alemanha, Suíça e França (SINDITABACO, 2014). 
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Além de ser a maior produtora mundial de tabaco, a China destaca-se como a segunda 

maior importadora de tabaco do Brasil e a maior consumidora de cigarros segundo dados do 

Anuário Brasileiro do Tabaco (2013). 

 

Tabela 2: Consumo Mundial de Cigarros (em milhões de unid.) 
  Países 2010 2011 2012 

1 China 2.546.760 2.559.490 2.562.050 
2 Índia 462.730 465.040 465.510 
3 Estados Unidos 439.080 441.280 441.720 
4 Rússia 264.240 268.480 268.750 
5 Alemanha 146.060 148.410 148.560 
6 Indonésia 147.060 147.790 147.940 
7 Japão 141.230 141.940 142.080 
8 Turquia 105.600 106.130 106.240 
9 Reino Unido 90.830 92.290 92.380 

10 Brasil 96.670 97.450 86.060 
11 Outros 1.223.980 1.297.410 1.310.190 

  Total 5.664.240 5.765.710 5.771.480 
Fonte: Anuário Brasileiro do Tabaco (2013)  
 

Assim sendo, evidencia-se o aumento do consumo de cigarros no mundo quando 

analisados os anos de 2010, 2011 e 2012 de acordo com os dados do Anuário Brasileiro do 

Tabaco de 2013. Quanto aos países exportadores, destacaram-se o Brasil (como mair 

exportador de tabaco em folhas), a Índia, Estados Unidos da América, Zimbábue, China, 

Turquia e Malaui, como se pode verificar na tabela a seguir. 

 

                           Tabela 3: Países exportadores de tabaco 

Posição País Mil (toneladas) 
1º  Brasil 627 
2° Índia 282 
3º  EUA 151 
4º  Zimbábue 140 
5º  China 99 
6° Turquia 97 
7º  Malaui 90 

Fonte: Anuário Brasileiro do Tabaco (2013)  
 

5. Discussões e resultados 

5.1. Os territórios tabaqueiros do sul do Brasil 

 

O Sul do Brasil atualmente é responsável por 97,4% de toda a produção nacional de 

tabaco, sendo que outras áreas de cultivo estão localizadas nos estados do Nordeste (Bahia, 

Sergipe e Alagoas) produzindo tabacos escuros para charutos e cigarrilhas (AFUBRA,2014). 
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Quanto aos territórios produtores de tabaco do Sul do país, o Rio Grande do Sul 

destaca-se com 272 municípios e representa 53% do total da Região Sul, Santa Catarina 

possui 223 municípios e perfaz 28%, o estado do Paraná engloba 161 municípios produtores e 

detém 19% de representatividade, de acordo com a figura 3: 

 

 

        Figura 3: Áreas de produção no sul do Brasil – 2013 
         Fonte: Anuário Brasileiro de Tabaco (2013) 

 

Conforme dados da Afubra/IBGE (2014) sobre a safra 2012/13, a região sul do país 

possui 159.595 famílias envolvidas na produção de 712.750 toneladas em 313.675 hectares. 

Uma média de 2,27 hectares cultivados por família e 2.272 kg produzidos por hectare. 

Valores expressos na tabela abaixo. 

 

Tabela 4: Áreas de produção no Brasil 

Região 
Nº 

Estados 
Famílias 

prod. 
Ha 

plantados 
Produção 

(t) 
Partic. 

% kg/ha R$/kg Total 
Sul 3 159.595 313.675 712.750 97,40 2.272 7,45 5.309.987.500,00 

Nordeste 7 19.510 17.140 18.280 2,50 1.067 5,97 109.131.600,00 
Outras 5 970 730 580 0,10 795 4,05 2.349.000,00 
Total 15 180.075 331.545 731.610 100,00 2.207 7,41 5.421.468.100,00 

Fonte: Afubra/IBGE (2013) 
  

 

A fumicultura tem sido questionada quanto ao grande esforço físico exigido no manejo 

da cultura e à elevada demanda de mão de obra em determinadas épocas do ano, pois o ciclo 

produtivo dura cerca de 10 meses (AGOSTINETTO et al., 2000). 
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Em virtude disso, serão analisados receitas e custos de produção conforme os dados 

dos 30 maiores municípios produtores de tabaco da região sul do país. Dentro da amostra em 

análise, encontram-se 69.040 famílias, que produzem 330.810 toneladas de tabaco em 

144.530 hectares conforme tabela 5. 

 

Tabela 5: Maiores produtores safra 2011/2012         

Municípios UF 
Famílias 

Produtoras 
Hectares 
plantados Produção (t) Valor R$ 

 Venâncio Aires RS 4.988 10.440 24.127 150.066.830 
São Lourenço do Sul  RS 4.098 8.240 18.343 114.093.460 

Canguçu  RS 4.870 8.721 18.735 112.973.859 
Santa Cruz do Sul  RS 4.214 7.424 16.726 110.725.458 

Canoinhas  SC 2.577 6.088 14.868 97.088.040 
Vale do Sol  RS 3.020 6.351 14.175 93.841.148 
Candelária  RS 3.542 6.438 14.488 87.509.936 
Camaquã  RS 2.598 5.673 13.459 84.923.135 
Itaiópolis  SC 2.209 5.220 12.396 80.706.422 
Rio Azul PR 2.472 4.895 11.962 74.164.400 

Irineópolis SC 2.004 4.604 11.344 74.076.320 
Santa Terezinha  SC 1.786 4.674 10.728 71.020.022 
Dom Feliciano RS 1.940 4.532 10.924 68.932.964 

São João do Triunfo  PR 1.813 4.682 10.951 67.894.960 
Vera Cruz  RS 2.364 4.439 9.924 65.699.528 
Sinimbu RS 2.444 4.027 9.006 59.616.410 

Prudentópolis  PR 1.895 4.000 9.448 58.580.080 
Pelotas  RS 1.911 3.737 8.361 52.004.798 
Agudo  RS 2.047 3.763 8.603 51.964.536 

Bela Vista do Toldo SC 1.515 3.250 7.890 51.520.394 
Içara  SC 1.361 4.220 8.064 51.125.760 

Ipiranga  PR 1.762 3.501 8.241 51.091.100 
Ituporanga  SC 902 2.997 7.311 48.692.592 

Iratí  PR 1.709 3.394 7.811 48.428.200 
Imbituva  PR 1.419 3.249 7.688 47.662.500 

Boqueirão do Leão  RS 1.482 3.137 7.074 46.829.880 
Vidal Ramos SC 841 2.834 6.853 45.642.312 

Arroio do Tigre RS 2.557 4.095 7.930 45.595.200 
Barros Cassal  RS 1.437 2.970 6.691 44.294.420 

Rio Pardo RS 1.263 2.936 6.689 44.283.166 
    69.040 144.531 330.810 2.101.047.830 

Fonte: AFUBRA (2013) 
 

Examinando a tabela acima, chegou-se aos seguintes valores de médias de área, 

rendimento e valores recebidos nesses 30 municípios: 

 

           Tabela 6: Médias de área,rendimento e valores recebidos  
Área média cultivada por família (A) 2,09 hectares 
Rendimento médio por hectare (B) 2.288,87kg 
Valor médio recebido por kg (C)  R$ 6,35 
Receita média por família produtora (D)  R$ 30.432,32 

            Fonte: Elaborado pela autora 
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Segundo estudos da CEPA/UFRGS (2010), o custo de produção por hectare de fumo 

totalizou R$ 12.137,87, sendo a produtividade de 2.088 kg/hectare, o custo operacional de 

R$5,81/kg e preço médio de venda R$6,49/kg conforme a tabela 7. 

Utilizou-se então dessas informações e, com o uso do índice IGP-DI, um indicador 

macroeconômico deflator de valores monetários e indexador de contratos com abrangência 

setorial composta por indústria, construção civil, agricultura, comércio varejista e serviços 

prestados às famílias, reajustou-se o custo de produção. Os valores foram atualizados de 

jan/2011 a dez/2013 e resultaram nos valores da tabela 7. 

 

 Tabela 7: Custos de produção de tabaco por hectare 

DISCRIMINAÇÃO R$/HECTARE  
Valor atualizado 

12/2013 % 
  2010 IGP-DI    

1. CUSTOS VARIÁVEIS       
Mão-de-obra 5.780,8 6.925,8 47,63 

Operações com animais e máquinas 488,59 585,36 4,03 
Operações com benfeitorias 143,00 171,32 1,18 

Suprimentos agrícolas 2.797,94 3.352,13 23,05 
Lenha 957,15 1.146,73 7,89 

Energia Elétrica 79,25 94,95 0,65 
Seguro da produção 274,48 328,85 2,26 

Funrural 272,78 326,81 2,25 
Despesa Financeira 131,15 157,13 1,08 

SUB-TOTAL 10.925,14 13.089,08 90,01 
 

2. CUSTOS FIXOS 
    

  
Correção do solo 97,63 116,97 0,80 

Depreciação de utensílios 509,15 610,00 4,19 
Depreciação de implementos 30,75 36,84 0,25 

Depreciação de animais e máquinas 186,55 223,5 1,54 
Depreciação de benfeitorias 388,65 465,63 3,20 

SUB-TOTAL 1.212,73 1.452,93 9,99 
TOTAL 12.137,87 14.542,01 100,00 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do CEPA/UFGRS (2010) 
 

Reajustados os valores e com base nos dados da tabela 5, calculou-se o demonstrativo 

do resultado do exercício (DRE) dos 30 municipios referente a produção 2012/2013. 

          Tabela 8: Demonstrativo de Resultado do Exercício 

Receita  R$ 30.432,32 100,00% 
Despesas  R$ 30.442,59 100,03% 
Resultado Líquido do Exercício (RLE) (R$10,27) (0,03%) 
      

           Fonte: elaborado pela autora 
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Portanto, o resultado médio por produtor em 2012/2013 foi de (R$10,27). Como as 

propriedades caracterizam-se pela utilização de mão de obra familiar, buscou-se analisar 

também o retorno monetário resultante dessa mão de obra que é extremamente intensiva no 

cultivo do tabaco. 

Conforme dados da CEPA/UFRGS(2010), a mão de obra representa 47,63% do custo 

total. Abaixo as demais informações com base da Afubra/Nupes (2011). 

                     

Tabela 9: Mão de obra envolvida na produção de tabaco 

Número de familiares envolvidos na produção  2,268 
Número de pessoas contratadas 0,703 
Total de mão de obra utilizada por  propriedade  2,971 

                    Fonte: Dados Afubra/NUPES (2011) 

 

Isso significa que a proporcionalidade de mão de obra utilizada no cultivo do tabaco é 

de 76,34% familiar e 23,66% terceirizada. Com base nos dados dos custos totais, calculou-se 

o retorno por familiar conforme a tabela 10.  

 

                   Tabela 10: Retorno da mão de obra familiar mensal 

Descrição R$ 
Custos totais (2,09 ha) 30.442,78 
Resultado exercício (RE) -10,27 
MO empregada  (47,63%) 14.498,74 
MO Familiar  11.068,34 
MO Terceirizada  3.430,40 
Retorno MO familiar + Resultado Exercício(RE) 11.058,07 
Retorno MO familiar + RE /12 meses 406,31 

                    Fonte: Elaborado pela autora 

 

O que se pode constatar é que cada membro dos 2,268 familiares envolvidos na 

produção conforme informações da Afubra, tem um retorno mensal de R$ 406,31. Esse é o 

resultado médio obtido pelos 30 maiores municípios produtores da Região Sul. E quanto aos 

demais 526 municípios?  

Na tabela abaixo são feitas simulações com produtividades menores aos 30 maiores 

municípios produtores da região Sul do Brasil. Utilizando-se os mesmos valores, média de 

2,09 hectares cultivados, valor médio recebido por quilograma de R$6,35, custos de 

R$14.542,01 por hectare obtém-se os seguintes valores. 
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      Tabela 11: Projeções de rendimentos conforme a produtividade 

Arrobas/há Prod/ha (kg) 
Prod. Total 

(2,09ha) 
Receita total  

(2,09 ha) 
Custos 

(2,09ha) 
Resultado 
Exercício 

7,14 1.500 3.140,16 19.943,86 30.442,78 -10.498,92 
8,10 1.700 3.558,85 22.603,05 30.442,78 -7.839,74 
9,05 1.900 3.977,53 25.262,23 30.442,78 -5.180,56 

10,00 2.100 4.396,22 27.921,41 30.442,78 -2.521,37 
10,90 2.289 4.791,57 30.432,34 30.442,78 -10,44 

 Fonte: elaborado pela autora 

 

Calculado as projeções de rendimentos, o retorno mensal por familiar no cultivo do 

tabaco é demonstrado na tabela 12. 

 

Tabela 12: Projeções de produtividade, receitas e remuneração da mão-de-obra familiar 

Descrição 

Receita ref. Receita ref. Receita ref. Receita ref. 
produção 
1500kg 

Produção 
1700 kg 

produção 
1900kg 

produção 
2100kg 

Custos totais (2,09 ha) 30.442,78 30.442,78 30.442,78 30.442,78 
Resultado exercício (RE) -10.498,92 -7839,74 -5180,56 -2521,37 
MO empregada (47,63%) 14.498,74 14.498,74 14.498,74 14.498,74 
MO Familiar  11.068,34 11.068,34 11.068,34 11.068,34 
MO Terceirizada 3.430,40 3.430,40 3.430,40 3.430,40 
Retorno MO familiar + RE 569,42 3.228,60 5.887,78 8.546,97 
Retorno MO familiar + RE /12 meses 20,92 118,63 216,34 314,04 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Como se pode verificar na figura anterior, conforme a produtividade, o retorno do 

exercício é negativo com produções entre 1.500 e 2.100 kg/ hectare. Quanto a remuneração da 

mão de obra familiar, valores muito abaixo das condições que possam garantir qualidade de 

vida e continuidade no campo por parte desses produtores, ainda mais se levado em 

consideração o esforço físico manual, riscos de saúde e intempéries climáticas.  

Portanto, o que existe é todo um sistema instalado que vende a idéia de que a única 

cultura que gera renda no campo é a cultura do fumo. Fundamentalmente, através do sistema 

integrado de produção, as corporações interferem nas propriedades de fumo (sem alterar a 

estrutura fundiária), tornando o agricultor apenas um “proprietário formal” da terra e dos 

meios de produção, explorando intensivamente sua mão-de-obra. 

 

 

6. Considerações Finais 
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As pressões para a erradicação da cultura do tabaco se farão cada vez mais fortes em 

virtude das restrições mundiais ao consumo. Muitos países, influenciados pelos números 

absolutos do tabaco e pelo lobby das fumageiras, custaram a tomar atitudes em relação à 

cultura, em um sentido amplo, alegando benefícios econômicos para seus países, como 

receita, renda e empregos.  

Embora a produção de tabaco seja enaltecida como uma atividade que gera riqueza, 

desenvolvimento e emprego ao país, este estudo constatou que, quando analisado o retorno 

aos produtores, tais evidências contradizem as análises veiculadas pela indústria fumageira. 

A estabilidade e a capacidade de geração de renda, saúde e bem-estar das famílias 

produtoras são fatores que devem ser levados em consideração para a adoção de estratégias de 

diversificação de cultivo. 

O desafio é desenvolver e incentivar novas frentes de produção agrícolas rentáveis no 

meio rural. Inviabilizar o setor, sem construir alternativas consistentes, representaria 

indesejável êxodo rural e desemprego. Isso exige que se acelere o passo no rumo da 

diversificação de atividades e dos meios de vida das famílias e dos municípios cuja economia 

gira em torno da monocultura. 

Para assegurar que alternativas venham a substituir a produção do fumo e garantir 

mais qualidade de vida aos produtores da região, é urgente que esforços sejam somados, posto 

que muitas famílias se encontram historicamente desassistidas e descapitalizadas.  

Ainda que essas regiões apresentem algumas iniciativas importantes voltadas à 

substituição do fumo por outras culturas agrícolas, o peso econômico da cultura do fumo na 

economia e a ausência de estudos que apontem para a viabilidade econômica de culturas 

alternativas, são fatores que limitam o alcance de tais iniciativas de diversificação. 

A falta de recursos para investimentos, a ausência de canais de comercialização para 

grande parte das culturas agrícolas tradicionais e outras restrições, tais como limitações na 

infraestrutura de transporte e armazenamento, são fatores que contribuem para dificultar a 

incentivos para a transição da cultura do fumo. 

Assim sendo, mediante o exposto, esta pesquisa teve o objetivo de contribuir na 

análise do problema que urge: a necessidade de criar alternativas para diversificar a economia 

dos territórios fumícolas, em particular, aos produtores pobres e vulneráveis, evitando assim, 

o êxodo rural persistente nas últimas décadas e que evidencia a fragilidade das formas de 
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inserção econômica de parcela significativa dos produtores familiares tabaqueiros nos estados 

do Sul do Brasil. 
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