
Mecanização da colheita é uma 
realidade ainda muito distante

Produção de tabaco deve 
crescer 17,9% em dez anos

Tabela de preço mínimo 
segue indefinida

04/ Quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019ESPECIAL COLHEITA DO TABACO REGIONAL

TABELA DE PREÇO MÍNIMO DO TABACO 2017/2018

Preços praticados pela empresa Souza Cruz

Classes R$/Kg R$/Arroba

TO1 11,31 169,65

TO2 9,56 143,40

TO3 8,11 121,65

TR1 8,81 132,15

TR2 6,05 90,75

TR3 3,53 52,95

TL1 7,35 110,25

TL2 5,70 85,50

TK 4,34 65,10

BO1 11,90 178,50

BO2 10,30 154,50

BO3 8,28 124,20

BR1 9,27 139,05

BR2 6,80 102,00

BR3 4,55 68,25

BL1 9,04 135,60

BL2 7,31 109,65

BK 5,70 85,50

CO1 11,42 171,30

CO2 10,04 150,60

Classes R$/Kg R$/Arroba

CO3 8,09 121,35

CR1 8,01 120,15

CR2 5,70 85,50

CR3 3,67 55,05

CL1 9,04 135,60

CL2 7,31 109,65

CK 4,55 68,25

XO1 10,04 150,60

XO2 8,43 126,45

XO3 6,91 103,65

XR1 7,52 112,80

XR2 4,64 69,60

XR3 2,74 41,10

XL1 8,01 120,15

XL2 6,50 97,50

XK 3,33 49,95

G2 4,34 65,10

G3 1,13 16,95

N 2,86 42,90

SC 1,13 16,95

ST 0,68 10,20

TABELA DE PREÇO MÍNIMO DO TABACO 2018/2019

Preços praticados pela empresa Souza Cruz (reajuste de 3,08%)

Classes R$/Kg R$/Arroba

TO1 11,65 174,88

TO2 9,85 147,82

TO3 8,36 125,40

TR1 9,08 136,22

TR2 6,24 93,55

TR3 3,64 54,59

TL1 7,58 113,65

TL2 5,88 88,13

TK 4,47 67,10

BO1 12,27 184,00

BO2 10,62 159,26

BO3 8,54 128,03

BR1 9,55 143,33

BR2 7,00 105,14

BR3 4,69 70,35

BL1 9,32 139,78

BL2 7,54 113,03

BK 5,87 88,13

CO1 11,77 176,58

CO2 10,35 155,24

Classes R$/Kg R$/Arroba

CO3 8,34 125,09

CR1 8,26 123,85

CR2 5,87 88,13

CR3 3,78 56,75

CL1 9,32 139,78

CL2 7,54 113,03

CK 4,69 70,35

XO1 10,35 155,24

XO2 8,70 130,34

XO3 7,12 106,84

XR1 7,75 116,28

XR2 4,78 71,74

XR3 2,82 42,37

XL1 8,26 123,85

XL2 6,70 100,50

XK 3,43 51,49

G2 4,47 67,10

G3 1,16 17,47

N 2,94 44,22

SC 1,16 17,47

ST 0,70 10,51

Mesmo depois de duas rodadas de negociações não 
houve acerto quanto ao preço mínimo do tabaco para a 
safra 2018/2019. 

Na última oportunidade, nos dias 16 e 17 deste mês, 
as entidades representativas dos produtores decidiram 
suspender as tratativas, inconformadas com as propos-
tas apresentadas, abaixo da variação do custo de pro-
dução apurado tanto pelas indústrias como pelas enti-
dades. Os fumicultores reivindicam ao menos 5,9%.

A Souza Cruz, por exemplo, uma das grandes em-
presas do setor, informou que desde o início de feverei-
ro está praticando preços com reajustes de 3,08% sobre 
a tabela anterior e afirma que este percentual cobre a 
elevação no custo de produção apurado pela empresa.

A inconformidade das entidades foi encaminhada 
ao Sinditabaco, com o alerta de que a indefinição trará 
prejuízos para toda a cadeia produtiva. “Especialmente 
para os produtores que terão significativa perda de ren-
da, além de abalar e fragilizar a relação entre a comis-
são e as empresas”, afirma em comunicado a Afubra.

A maioria das empresas segue praticando preço an-
tigo enquanto as entidades promovem reuniões com os 
produtores para debater o ocorrido e definir os próxi-
mos encaminhamentos. Somente uma nova posição das 
empresas fumageiras poderá reabrir as negociações. * No momento que houver atualização nos valores estaremos publicando a nova tabela

Muita coisa se modificou na 
produção de tabaco, enquanto 
outros serviços permanecem 
iguais ao longo dos anos. A ta-
refa de apanhar as folhas dos 
pés de fumo continua como 
antes: uma a uma, manual-
mente, desde o baixeiro até as 
ponteiras.

A mecanização da lavoura 
ainda não contempla a colheita 
em nossa região. Na verdade no 
Brasil ela ainda é rara por conta 
de diversos fatores que impe-
dem o seu avanço.

As condições topográficas 
das pequenas lavouras de fumo 
estão entre os impeditivos de 
adesão deste sistema, pois a uti-
lização dos tipos de máquinas 
existentes só é possível em áre-

as de pouco declive e a maioria 
dos pequenos produtores tem 
áreas muito acidentadas.

Outra dificuldade é no campo 
financeiro já que a mecanização 
da colheita ainda requer altos 
investimentos e na atual conjun-
tura os produtores já estão bas-
tante comprometidos com suas 

finanças. Este fator evidência 
outras fraquezas desta cadeia 
produtiva que são as dificulda-
des de gestão da propriedade e 
a falta de cultura cooperativista 
para se organizarem em associa-
ções e promoverem aquisições 
coletivas de insumos, máquinas 
e equipamentos.

Segundo as Projeções do Agro-
negócio, conduzidas pela Secreta-
ria de Política Agrícola do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) e da Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa), a produção de 
tabaco, na próxima década, deverá 
crescer 17,9%. Os dados constam 
nas projeções do Agronegócio 
2017/18 a 2027/28 do Mapa.

No estudo, o Ministério da 
Agricultura salienta que a inclusão 
das projeções de algumas variá-
veis referentes ao tabaco é justifi-
cada pela importância do produto 
na balança comercial brasileira e 
na formação de renda nas regiões 
produtoras. Sua produção ocorre 
principalmente no Rio Grande 
do Sul, principal produtor, Santa 
Catarina, Paraná e Alagoas. Estes 

representam em 2017, 99,5% da 
produção de tabaco no país. No 
ano de 2017, tabaco e seus pro-
dutos geraram ao país uma receita 
de exportação de US$ 2 bilhões. 
Nestes últimos 12 meses, até maio 
de 2018, o faturamento da Balan-
ça Comercial devido ao tabaco foi 
de US$ 2,34 bilhões. A produção 
projetada para 2027/28 é de 967 
mil toneladas. A área projetada 
para os próximos dez anos é de é 
de 412 mil hectares.

Mesmo com as projeções apon-
tadas a Afubra e as Federações 
dos Trabalhadores na Agricultura 
e da Agricultura nos três estados 
do sul, recomendam aos produ-
tores que reduzam a quantidade 
e plantem somente o contratado 
junto às empresas.

Fonte: Folha do Mate

Máquina de colher fumo se adapta em terreno plano


