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PRODUÇÃO 
DE 

TABACO 
NO MUNDO



137 países 
produziram 

tabaco em 2018

Há diminuição 
da produção 

(-11,6%, em 
relação a 2010).

Produtividade tem 
rendimento médio 

de

2.518 kg/ha
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Evolução da produção de tabaco no mundo (1961-2018) -
em mil toneladas

Fonte: FAO, 2020



Segue tendência de 
concentração da 
produção em nº 

menor de países e 
em países menos 

desenvolvidos.
Redução de 

-8,8 da produção 
no mundo.

Maior aumento da 
produção no período, 
ocorreu na Zambia e 

Moçambique.

Evolução da produção de tabaco segundo países no 
mundo (2000-2018) - em mil toneladas

Fonte: FAO, 2020
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PRODUÇÃO 
DE TABACO 
NO BRASIL

E REGIÃO 
SUL



Evolução da produção de tabaco no Brasil,
região Sul e estados produtores (1990-2018) (em toneladas)

98% da produção 
está concentrada 

no sul

RS 47%

SC 26%
PR 25%

Fonte: IBGE, 2020

Queda de 12,1% 
entre 2015 e 2018



Participação percentual, número de municípios e quantidade produzida de tabaco 
(t) em 2018 somente na região sul, conforme os diferentes extratos de produção

No Brasil, em 2018 o tabaco foi produzido por 651 municípios, sendo que:

 457 municípios produzem até 500 toneladas e são responsáveis por 5,95% da produção;

 os 20 maiores produtores respondem por 38,7% da produção total da região sul;

**As informações que somam o VBP total, são a soma da PAM, PEVS e PPM, sem considerar a venda de carnes, pois essas informações não constam no IBGE.

Fonte: IBGE, 2020

Na região sul, 132 municípios, são responsáveis por 89,3% da produção de tabaco 
produzida na região e nesses municípios o Valor Bruto da Produção (VBP) do 

tabaco, corresponde à 33,6% do VBP total do município.



15 maiores produtores de tabaco do Brasil (2018) e 
importância do fumo no VBP total

Vale do Sol (RS) apresenta 
maior participação do fumo 
no VBP total do município 

(93%);

Palmeira (PR) apresenta a 
menor participação do fumo 
no VBP total do município 

(23,9%)

Fonte: IBGE, 2020

**As informações que somam o VBP total, são a soma da PAM, PEVS e PPM, sem considerar a venda de carnes, pois essas informações não constam no IBGE.



Relação entre o número de contratos e a área plantada –
(1980-2019)
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Fonte: AFUBRA, 2020

Produtividade média em 2019: 2.235 kg/ha. E menor que a média mundial! 
1,99 hectares plantados por contrato em 2019





Exportações brasileiras de tabaco e seus manufaturados - 2010 a 2020

Fonte: Fonte: SECEX, MDIC, 2020

Há queda no valor das exportações de US$ 5,46 em 2010 para US$ 3,88 em 2019
2012/13 houve ápice nas exportações, seguido de queda e diminuição da 

competitividade do tabaco brasileiro no mercado mundial



Exportações brasileiras de tabaco e seus 
manufaturados, por mês - 2019 -2020

Em 2020, as exportações seguem, mas há queda de 
37% no valor e de 30% na quantidade exportada. Ou 
seja, mais uma redução no valor médio do produto 

exportado.

Fonte: BACEN, 2020





Financiamento de Custeio das lavouras de Fumo 
(safras 2018/2019 e 2019/2020)

Há redução de 51% no número de contratos e de 61% 
na área financiada e valor da produção



Algumas considerações importantes

Os últimos anos apresentam queda na produção mundial e brasileira;

Segue a tendência de concentração da produção em países menos desenvolvidos;

Também há queda na quantidade e no valor das exportações do tabaco brasileiro;

Mesmo o número de contratos se mantendo estável nas últimas duas safras, há 
redução de 51% no número de contratos de financiamento para custeio da lavoura 
do fumo. Estariam as famílias custeando, sem financiamento a própria produção? 

Ou outros tipos de financiamento estão sendo realizados para custeio das lavouras 
de fumo?



Algumas considerações importantes

A comercialização da safra 2019/2020 segue a passos lentos. No Rio Grande do 
Sul, berço da produção do país, mesmo com produção menor do que a 
esperada em função de problemas climáticos enfrentados durante a safra, a 

comercialização ocorre, com rebaixamento de classes, para diminuir o valor a 
ser pago para o agricultor.

No Paraná e em Santa Catarina, a comercialização está ocorrendo lentamente, e 
nenhum quilograma produzido a mais pelo agricultor, que exceda a quantidade 

contratada com a empresa, está sendo comercializada. Os agricultores tem muito 
tabaco estocado nos paióis.

Segue a  tendência de manutenção de contratos com famílias que produzem 
maiores quantidades de tabaco, ao passo que famílias menos produtoras, correm 

risco de perder contratos, já na próxima safra, sob alegações estapafúrdias 
diversas.
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