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O que é a ITGA? Quem a ITGA representa?1 

• Apesar do nome, a ITGA na verdade representa 
os interesses das empresas transnacionais de 
tabaco e não interesses dos produtores de tabaco.

• Os principais patrocinadores da ITGA são 
companhias internacionais de cigarros e de folhas 
de tabaco, incluindo a Alliance One International, 
British American Tobacco, Imperial Tobacco 
International, Japan Tobacco International, a Philip 
Morris International, Universal Leaf.2  A ITGA atua 
como um ‘grupo de defesa’ da indústria do tabaco: 
ela é financiada e dirigida por companhias de 
tabaco para influenciar a elaboração de políticas 
públicas e impedir a implementação de medidas 
para controle do tabagismo e para salvar vidas.3,4  

• A ITGA visa defender os interesses globais das 
empresas transnacionais de tabaco, alegando que 
a Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco 
(CQCT) da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
coloca os meios de subsistência de milhões de 
agricultores em situação de risco; no entanto, a 
ITGA não faz nada para ajudar os produtores de 
tabaco e os trabalhadores agrícolas aprisionados 
em ciclos viciosos de pobreza e escravidão por 
endividamento por causa das práticas comerciais 
abusivas e dos contratos desleais utilizados pela 
indústria de tabaco.
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• A ITGA mantém filiais na Argentina, Brasil, 
Bulgária, China, Colômbia, Croácia, República 
Dominicana, Estados Unidos, Índia, Indonésia, 
Itália, Quênia, República da Coreia, do Malaui, 
Malásia, México, Paquistão, Filipinas, África do 
Sul, Tanzânia, da Tailândia, Uganda, Zâmbia e 
Zimbábue.5 

Por que a ITGA foi excluída das deliberações  
sobre a CQCT da OMS?

• A CQCT é um tratado internacional que 
obriga os 178 Signatários a protegerem as 
gerações presentes e futuras das devastadoras 
consequências sociais, ambientais e econômicas 
do consumo do tabaco e da exposição à fumaça 
do tabaco. As partes acordaram que os interesses 
da indústria do tabaco estão em conflito direto 
com os objetivos do controle do tabaco e que os 
Signatários são obrigados a proteger as políticas 
de controle do tabaco da interferência da indústria 
do tabaco decorrentes do presente conflito. Como 
resultado, a indústria do tabaco e as organizações 
afiliadas ao tabaco como a ITGA não devem 
participar das negociações da CQCT.

• Representantes da ITGA no Brasil: Associação 
dos Fumicultores do Brasi (Afubra) e Sindicato 
Interestadual da Indústria do Tabaco (Sinditabaco).

Para obter informações adicionais e para compartilhar notícias e resultados pertinentes à cultura do 
tabaco, entre em contato com: editor@fctc.org


