
maior exportadora de tabaco do 
Brasil está nas mãos dos chineses. 

No final de 2011, a China Tobacco In
ternational do Brasil (CTIB) adquiriu 
o controle acionário da Alliance One 
Brasil (AOB), cuja sede fica em Venâncio 
Aires - uma das cidades gaúchas que 
lideram a produção fumageira do país. 
Divulgada somente em 31 de dezembro, 
a operação foi formalizada como uma 
joint venture entre as subsidiárias bra
sileiras das duas companhias. A CTIB 
ficou com 51 % das ações e a AOB, com os 
49% restantes. A nova empresa ainda não 

tem um nome definido, mas foi criada 
com um intuito claro: exportar fumo de 
qualidade superior para a China, maior 
mercado consumidor do mundo, com 
300 milhões de fumantes. 

É a primeira vez que a China, maior 
importadora de fumo brasileiro (US$ 
380 milhões em 2011), investe em um 
negócio para ter acesso direto ao fumo 
fora do seu território. A decisão está 
alinhada aos novos interesses soberanos 
chineses, avaliam especialistas. "A China 
compra apenas fumo em folha. Não 
compra de cigarros, justamente porque 

(Rozana Ellwanger) 
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tem interesse em de fabricá-los por 
conta própria e, assim, gerar empregos 
em suas fronteiras'! avalia o geógrafo 
Vladimir Milton Pomar, especializado 
em assuntos chineses. "Ao comprar 
empresas do setor em outros países, a 
China quer fazer o mesmo que já está 
fazendo em outros segmentos: eliminar 
intermediários", ressalta ele. 

A incorporação das operações da 
AOB se encaixa perfeitamente nesse 
projeto. "A política de desenvolvimento 
da China se baseia num tripé: desen
volvimento de tecnologia, geração de 
emprego e produção em escala" resume 
o consultor de investimentos Thomaz 
Machado. A AOB, sozinha, responde 
por 18% das exportações brasileiras de 
fumo - e agora esse potencial está à 
disposição de uma estatal chinesa inte
ressada em comprar tabaco brasileiro a 
preços competitivos. 

A nova empresa vai absorver 250 
funcionários brasileiros e os contratos 
com 6 mil agricultores integrados à 
antiga AOB. Juntas, CTIB e AOB terão 
escala suficiente para exportar 25 mil 
toneladas de fumo do tipo 'Virgínia" por 
ano. A previsão é de que o faturamento 
fique em torno de R$ 200 milhões anuais. 

Modelo preservado 
O investimento vinha sendo gestado 

há mais de uma década. Começou quan
do a matriz da CTIB, a China Tobacco 
International, instalou um escritório em 
Santa Cruz do Sul, o polo do setor fuma-
geiro no Rio Grande do Sul. Na época, o 
objetivo era avaliar in loco a produção e 
a tecnologia empregada pelas indústrias 
brasileiras - até como forma de buscar 
referências para as companhias chinesas. 
Apesar de produzir um tabaco similar 
ao brasileiro, chamado "amarelinho',' a 
indústria tabagista da China carece de 
organização e tecnologia. "Ao longo de 
todos os anos em que o Brasil manteve 
relações comerciais com a China, sem-

pre houve o interesse dos chineses em 
importar tecnologia de beneficiamento',' 
diz o economista Heron Sergio Moreira 
Begnis, doutor em agronegócio pela Uni
versidade de Santa Cruz do Sul (Unisc). O 
esforço deu certo: nos últimos dez anos, 
houve grandes avanços no processo de 
beneficiamento de fumo nas empresas 
asiáticas - e boa parte desses avanços se 
deu em cima do intercâmbio com o Brasil. 

A chegada dos chineses levanta 
algumas dúvidas entre os fumicultores 
integrados à antiga AOB. A primeira 
delas diz respeito ao sistema de comer
cialização do fumo. Atualmente, todos 
os 6 mil produtores trabalham em um 
regime de "parceria" com a empresa. 
Nesse modelo, eles recebem assistência 
técnica e insumos gratuitamente - em 
troca, comprometem-se a vender toda 
a colheita para a AOB. Com os chineses 
no comando, abre-se margem para que 
outros modelos sejam adotados. Mas, por 
enquanto, essa possibilidade é rechaçada 
por Alexandre Strohschoen, diretor regio
nal da AOB para a América do Sul. "Nada 

muda na forma de trabalho de Alliance 
One ou na relação que ela mantém com 
seus produtores integrados" assegura ele. 
Mesmo com a nova formatação societá
ria, diz o executivo, a companhia deverá 
preservar o velho modelo de parceria 
entre produtores e benetíciadora. 

Apesar de ser alvo de críticas, por 
atrelar os produtores a um único com
prador, esse modelo é defendido pela 
Associação de Fumicultores do Brasil 
( Afubra) e demais sindicatos do setor. "O 
sistema integrado tem problemas, mas 
é vantajoso. A empresa pode planejar a 
quantidade de tabaco que vai ser bene
ficiada e o agricultor tem a garantia de 
que sua produção terá demanda',' explica 
Ornélio Saussen, presidente do Sindicato 
Rural de Venâncio Aires. 

Outra dúvida recai sobre uma 
questão estratégica: terminada a safra 
atual, que já está comercializada, como se 
dará a negociação de preço entre a nova 
empresa e os importadores chineses? 
Alguns analistas temem que o governo 
da China, interessado em assegurar 
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matéria-prima para suas fabricantes de 
cigarro, tente restringir possíveis acordos 
da nova joint venture com importadores 
de outros países. Assim, os produtores 
brasileiros, especialmente os gaúchos, 
ficariam reféns da política de preços 
chinesa - orientada a comprar barato 
para produzir cigarros no seu território. 
Mas, pelo menos por enquanto, não há 
fatos que sustentem a suspeita. "O que se 
sabe é que a indústria do tabaco é muito 
concentrada. E que a China quer criar 
o seu próprio monopólio para garantir 
a sua parcela no mercado", diz o econo
mista Heron Begnis, da Unisc. 

Certo, mesmo, é que a produção 

gaúcha de fumo terá de crescer para sa
tisfazer a demanda da China. Até agora, 
o Rio Grande do Sul é o único Estado 
brasileiro que atende aos rígidos con
troles de qualidade do governo chinês. 
Mas a CTIB/AOB está empenhada em 
ampliar a fonte. 'A nova empresa tem um 
plano de crescimento para o mercado 
brasileiro, tanto no Rio Grande do Sul 
como em Santa Catarina e Paraná - tão 
logo estes Estados estejam autorizados 
a exportar tabacos para a China", revela 
Alexandre Strohschoen, da AOB. "Para 
nós, é uma aliança estratégica com o 
maior mercado consumidor do mundo, 
algo que está alinhado com o nosso pla-

no de crescimento e sustentabilidade" 
argumenta o executivo. 

Antes do negócio, a Alliance One 
International, multinacional formada 
em 2005 pela fusão da Dimon Incor-
porated com a Standard Commercial 
Corporation, já era a maior exportadora 
de fumo para os chineses. Atuando como 
merchant - ou seja, uma negociante de 
fumo entre produtores e as indústrias 
internacionais que compram a matéria-
prima em 45 países -, a multinacional 

também é a maior vendedora de tabaco 
chinês para outros mercados. Pelo me
nos por enquanto, a subsidiária brasileira 
da companhia seguirá exportando para 
mais de 50 países. Em 2011, as vendas 
externas de tabaco renderam à empresa 
uma receita bruta global estimada em 
US$ 424,4 milhões. 

Gigante fumante 
Poucos mercados ainda se mostram 

tão promissores para a indústria fuma-
geira quanto a China. Pesquisas recentes 
mostram que 66% dos homens e 4% das 
mulheres são fumantes. Os esforços para 
diminuir o hábito do cigarro são inócuos. 
Em 2003, por exemplo, a China assinou o 
Convênio Marco da Organização Mun
dial da Saúde para o Controle do Tabaco. 
Mas parou aí - na prática, nada mudou 
na rotina dos fumantes chineses. 'As res
trições ao fumo por lá são solenemente 
ignoradas em banheiros e em outros es
paços, nos quais há placas, em chinês e em 
inglês, dizendo que ali é proibido fumar"diz 
Milton Pomar. A multa por fumar em local 
proibido equivale a R$ 1.200, mas ninguém 
parece se importar. O hábito ainda é visto 
como natural. "O cigarro é um sinal de sta
tus e está presente em qualquer reunião, 
durante um almoço ou jantar", conta o 
consultor Thomaz Machado. 

O resultado é que o consumo de 
cigarros na China está crescendo - e, 
junto com ele, a demanda por fumo de 
alta qualidade. Daí o fato de os produ
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tores brasileiros, e particularmente os 
gaúchos, encararem a chegada da CTIB 
como uma oportunidade. Além de pro
duzir uma folha com sabor diferenciado, 
o Brasil dispõe de algo que a China não 
tem: espaço para ampliar as lavouras. 
Ao todo, apenas um quarto do território 
chinês é agricultável. E as poucas áreas 
que poderiam receber as plantações de 
fumo estão sendo cada vez mais utiliza
das para o cultivo de grãos e cereais, até 
por imposição da política de segurança 
alimentar do partido comunista. O 
Brasil, com áreas sobrando, tem todas 
as condições de ocupar essa lacuna -
embora ainda esteja atrás da China em 
produção total de tabaco. 

Fontes ouvidas por A M A N H Ã 
garantem que a CTIB chegou a cogitar 
acordos operacionais semelhantes com 
outras empresas em 2011. Mas acabou 
optando pela AOB, com quem já tinha 
relações comerciais no Brasil. "Além 
disso, acredito que influenciou o fato 
de a Alliance One ter área disponível 
aqui" afirma Iro Schünke, presidente 
do Sindicato da Indústria do Tabaco da 

Região Sul do Brasil (Sinditabaco). Stro-
hschoen, da AOB, confirma: "Temos em 
Venâncio Aires o nosso polo logístico, 
que possui a infraestrutura necessária 
para as operações da nova empresa. E 
temos aqui uma usina de processamento 
de tabaco" explica. 

Os chineses devem ter levado em 
consideração, ainda, as condições de 
beneficiamento do tabaco em Venâncio 
Aires. Com a AOB, eles dão a largada a 
bordo de uma empresa que já tem um 
conjunto de agricultores atrelados ao 
negócio. "O custo é muito alto. Por isso, 
eles buscaram investir em uma empresa 
que tem uma boa planta industrial e 
uma grande carteira de produtores" 
diz Begnis. Além dsso, com a joint ven-
ture, a CTIB não precisa ir em busca 
de novas terras no Brasil. "Em razão 
das restrições, os chineses passaram a 
privilegiar aportes em infraestrutura em 
troca do direito exclusivo de comprar 
a colheita',' explica o consultor Thomaz 
Machado. Assim, o país garante a sua 
parcela da produção sem precisar ad
quirir hectares. 
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Novo momento 
A união da CTIB com a AOB coin

cide com o aumento das exportações de 
fumo para a China. O Brasil embarca o 
produto para lá desde a década de 1990. 
Mas foi durante os anos 2000 que os 
números realmente deram um salto. 
Atualmente, segundo dados da Afubra, 
entre 85% e 87% do fumo produzido no 
Brasil é exportado. Desse total, o Sindi-
tabaco avalia que 40% tem como destino 
a União Europeia e 28%, a Ásia. 

Um grande concorrente do Brasil 
no mercado mundial de tabaco é o 
Zimbábue. Sexto maior produtor do 
planeta, o país africano exporta fumo 
com qualidade média semelhante à do 
sul do Brasil. Mesmo assim, o tabaco bra
sileiro detém a preferência dos impor
tadores por duas razões fundamentais: 
a garantia de uma produção generosa e 
a segurança de que o país está imune 
a reviravoltas. "Garantia e segurança 
são quase s inônimos, e elas vêm da 
estabilidade do país" explica Benício 
Werner, presidente da Assoc iação 
dos Fumicultores do Brasil (Afubra). 
Enquanto o pais africano tem uma 
história de regimes políticos instáveis, 
o Brasil se apresenta ao mundo como 
um lugar pacífico para investir. 

A chegada dos chineses também dá 
fôlego novo para um setor da economia 
que sofre cada vez mais restrições no 
Brasil e no mundo. "Se você olha os 
antitabagistas, fica angustiado. Ver uma 
empresa como a CTIB investindo é um 
alento e uma garantia de que a produ
ção de tabaco ainda vai longe" por aqui, 
afirma Werner. Em 2011, a exportação 
de tabaco surpreendeu e subiu 5,9% em 
dólares e 7,3% em volume na compara
ção com 2010. Segundo dados oficiais 
do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio, o Brasil embarcou 
541 mil toneladas em 2011 - gerando um 
total de US$ 2,9 bilhões em divisas. O 
crescimento é atribuído ao aumento do 

consumo no mercado asiático, com des
taque para a China, Indonésia, Filipinas e 
Coreia do Sul. "Se os chineses deixassem 
de importar, seria um baque. A perspecti
va é que, com a presença deles, possamos 
aumentar a produção',' prevê Werner. 

Em Venâncio Aires, o clima é de 
otimismo. Com 65 mil habitantes, o 
município depende da fumicultua para 
movimentar pelo menos metade de seu 
PI B. Por isso, a chegada da gigante chine
sa é vista como algo capaz de atrair novos 
investimentos - e catapultar o PI B local. 
"A vantagem do município é a garantia 
de exportação e qualidade. Nossa marca 
é a qualidade, e não a quantidade" avalia 
Airton Artus, prefeito do município. A 
principal expectativa é que haja uma 
abertura maior do mercado chinês, que 
hoje importa 80 mil das 250 mil tonela
das produzidas no município. 

Mas nem tudo inspira otimismo. Há 
quem cogite a possibilidade de que os 

chineses tentem precarizar as condições 
de trabalho nas lavouras sob seus domí
nios - até como forma de baratear os 
custos de produção. Uma possibilidade 
que mantém em alerta o Sindicato dos 
Trabalhadores da Indústria do Fumo, 
Alimentação e Afins. "Não vamos aceitar 
uma situação diferente no nosso merca
do de trabalho. Quem vem de fora tem 
que se adaptar" adianta Rogério Siqueira, 
presidente da entidade. 

Além disso, há uma barreira natural 
a ser quebrada: a da cultura. "Os chine
ses conhecem tanto o Brasil quanto nós 
conhecemos a China, ou seja, quase 
nada',' preocupa-se Thomaz Machado. 
Segundo ele, é comum as empresas 
chinesas enviarem para outros países 
profissionais que sequer dominam o 
inglês e conhecem pouco o mercado no 
qual estão se instalando. É um desafio a 
ser vencido diante da primeira tragada 
da China em território brasileiro. 
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Fonte: Amanhã, Porto Alegre, ano 25, n. 282, p. 32-36, mar. 2012.




