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Por que a cadeia do Tabaco?

Lei Nº13.288/2016: Dispõe sobre os contratos de integração, obrigações e 

responsabilidades nas relações contratuais entre produtores integrados e 

integradores, e dá outras providências.

Art. 2 o

II - produtor integrado ou integrado: produtor agrossilvipastoril, pessoa física ou jurídica, 

que, individualmente ou de forma associativa, com ou sem a cooperação laboral de 

empregados, se vincula ao integrador por meio de contrato de integração vertical, 

recebendo bens ou serviços para a produção e para o fornecimento de matéria-prima, bens 

intermediários ou bens de consumo final;



Qual a grande dificuldade da representação dos 
produtores de tabacos perante as integradoras?

• Obter uma remuneração melhor 

E por que é tão difícil? 

Pois a atual estrutura negocial criada (CADEC/FONIAGRO ), não permite com 

que haja a possibilidade de se levantar informações e realizar eficientes 

articulações negociais. 

Ponto preocupante: o FONIAGRO/CADEC atual, não garante a segurança 

jurídica;



ESTRUTURA DA CADEC/FONIAGRO 

AVES E SUíNOS

FONIAGRO

CADEC/

Unidade de Produção (BA, MG, 
MT, MS, GO, DF, PR, SC, RS, SP)



ESTRUTURA DA CADEC/FONIAGRO 
TABACO

CADEC/FONIAGRO

Unidade de 
Produção (PR, SC, RS)



Análise dos regimentos interno da CADEC/FONIAGRO 
TABACO

• Existência de apenas uma CADEC/FONIAGRO dispondo sobre a integração 
em PR, SC e RS. Ausência de outros estados (BA).

• Ausência de representação direta do produtor (Art. 4º, Resol. Nº 01/2017 do 

FONIAGRO de Tabaco);

• Ausência de forma de deliberação e quórum sobre decisão (se votação por 
maioria simples, absoluta etc.);

• A CADEC não tem as devidas atribuições dispostas em lei, ...



Ciclo de Palestras sobre os contratos de integração para os 

produtores de tabaco da região Sul 

22/07 – Irati (PR): 75 produtores

23/07 – Itaiópolis (SC): 72 produtores

24/07 – Irineópolis (SC): 90 produtores

25/07 – Ituporanga (SC): 85 produtores

26/07 – Canguçu (RS): 20 produtores

27/07 – Candelária (RS): 25 produtores
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