
A Japan Tobacco International (JTI) fortalece sua presença no Brasil
ao inaugurar a primeira fábrica de cigarros na América do Sul

em Santa Cruz do Sul (RS), referência mundial nesta cadeia produtiva. 
Confira detalhes do empreendimento e o que ele representa para o setor.

Uma fábrica 
para a história

A historical factory

Japan Tobacco International (JTI) strengthens its presence in Brazil by inaugurating the first cigarette
factory in South America, in Santa Cruz do Sul (RS), global reference in this productive chain. 

Check the details of this enterprise and what it represents for the sector.
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Editorial Editorial

a JTI (Japan Tobacco International) 
amplia e fortalece o seu negócio no 
mundo ao estabelecer sua primeira 
Fábrica de Cigarros na américa do Sul. 
esse fato histórico vai ao encontro de 
atender às necessidades dos seus 
consumidores nesta região, com o 
foco inicial direcionado ao Brasil e, na 
sequência, aos demais países  
do continente.

ao trazer uma fábrica de cigarros para 
o solo verde-amarelo, a empresa deixa 
claro o seu propósito de enfrentar e 
de superar todos os desafios que a 
indústria do setor encontra em nível 
mundial, confiante em sua expertise 
e em suas credenciais na atividade, 
assim como na receptividade local do 
empreendimento.

a instalação da fábrica é mais um passo 
na relação da JTI com o Brasil, iniciada 
com a aquisição da processadora de 
tabaco, seguida da venda de cigarros 
alemães e da aquisição de uma extensa 
rede de distribuição, capaz de garantir a 

entrega de norte a Sul do País. 

Desta forma, a JTI poderá constituir 
em nível global o seu primeiro sistema 
operacional completo de tabaco num 
mesmo local. em um único país estarão 
concentrados da produção e da compra 
da matéria-prima ao processamento e 
até a fabricação de cigarros  
e a sua venda.

Foi a forma encontrada pela empresa 
de tornar-se mais sólida na sua meta 
de atender bem o mercado e satisfazer 
o consumidor, tendo como ponto 
essencial a possibilidade de apresentar 
resposta rápida ao surgimento de 
novas necessidades dos clientes. 
Isso demandará menos tempo do 
que normalmente ocorre e, o que é 
fundamental, mantendo sempre o seu 
padrão internacional de qualidade.

a empresa concretiza e inaugura o 
novo projeto global pensando nos 
acionistas e nos colaboradores que lhe 
dão suporte e nos consumidores, que 

são o objetivo final de sua atividade, 
dedicando-lhes respeito e empregando 
esforços para oferecer um produto no 
melhor nível e no estilo que desejam. 

Fato histórico
Com a fábrica de Santa Cruz do Sul, a JTI amplia sua operação 
no Brasil visando ter toda a cadeia produtiva no País

Historical fact
With the factory of Santa Cruz do Sul, JTI expands its operation 
in Brazil aiming to have the entire production chain in the country
Timur Mutaev
Director of operations at 
JTI Cigarette Factory in Brazil

JTI (Japan Tobacco International) 
expands and strengthens its business 
in the world establishing its first factory 
in South america, a fact of perceived 
historic importance for the company, 
and thus meeting the expectations of its 
consumers in this region, with the initial 
focus on Brazil and, in the sequence, on all 
the other countries of the continent.

Upon bringing the factory to the green-
yellow soil, the company makes it clear that 
it is determined to accept and conquer all 
the challenges that the industry of the sector 
faces at global level, in light of its expertise 

and in its credentials for the activity, as well 
as local receptivity to the enterprise.

The initiative represents one more step 
towards the evolution of our share in the 
Brazilian market, which started with our 
acquisition of a tobacco processing plant, 
followed by the beginning of the sales of 
our German cigarettes and the acquisition 
of a vast distribution network capable of 
delivering the cigarettes from north to 
South of the Country.

In this way, JTI will be able to build its first 
complete tobacco operating system at a 
global level. one country will concentrate 
production, purchase of raw material, 
processing, cigarette manufacturing  
and sales.

It was the way chosen by the company to 
become more vigorous in its priority target 
of meeting market needs and satisfying 
consumers, where the essential point 
consists in the chance of coming up with 
a rapid reply should new client needs 
surface. It will require less time than it 
used to take and, what is of fundamental 
importance, always sticking to its 
international quality standard.

The company materializes and inaugurates 
the new global project having in mind 
its stockholders and collaborators, 
who support the enterprise, and the 
consumers, who are the final target of 
the activity, respecting them and offering 
them a product of high quality, in a style 
that pleases them. 

Timur Mutaev 
Diretor de operações da Fábrica  
de Cigarros da JTI no Brasil
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DNA japonês, 
alma global
Com quase duas décadas 
de resultados positivos ininterruptos, 
a JTI amplia a sua fatia no 
mercado global de cigarros, 
preservando as suas raízes

Origem

as mais de 100 nacionalidades de seus 
quase 40 mil colaboradores são um dos 
orgulhos do Grupo JT, que controla as 
operações da JTI, cuja sede é em Genebra, 
na Suíça. este perfil cosmopolita representa 
bem a onipresença global da empresa, 
mas, claro, sempre preservando seu Dna 
asiático, que fica nítido na maneira como 
pulsam os negócios da companhia. 

a persistência pela precisão, a qualidade 
como meta e a visão de longo prazo são 
algumas das características de qualquer 
negócio em que o Grupo JTI esteja 
presente. o próprio fato de o governo 
japonês ser um dos acionistas do Grupo 
reforça este vínculo com os valores da terra 
do sol nascente. 

Com a JTI, o negócio internacional de 
tabaco do Grupo JTI não é diferente. Desde 
que adquiriu as operações internacionais da 
empresa norte-americana R.J. Reynolds, 
a visão global e o perfil dinâmico, criativo e 
multicultural passaram a moldar os passos 
seguintes da empresa, sempre atenta à 
relação harmoniosa entre os interesses de 
acionistas, consumidores, colaboradores e 
da sociedade em geral. 

É com base nestes princípios que a 
JTI mantém atualmente mais de 400 

escritórios, 27 fábricas, 5 centros de 
pesquisa e desenvolvimento e cinco plantas 
de processamento de tabaco espalhados 
pelo mundo. em 2017, a empresa vendeu 
398,5 bilhões de cigarros, produzidos 
por cerca de 40 mil pessoas ao redor do 
planeta. 

Com um portfólio que inclui marcas líderes 
como Winston, Camel, lD, Mevius e 
Benson & hedges, a JTI também oferece 
aos consumidores produtos de risco 
reduzido, charutos, cigarros eletrônicos e 
de tabaco a vapor. a busca constante por 
inovação e o comprometimento com o 
consumidor ajudam a explicar por que a 
empresa vem operando com lucratividade 
por 19 anos seguidos. “a qualidade 
está sempre presente na JTI. Vem da 
raiz japonesa. a responsabilidade e o 
empreendedorismo pessoal também são 
marcas muito fortes dentro da nossa cultura 
empresarial”, explica Flavio Goulart, diretor 
de assuntos Corporativos e Comunicação. 

Produtos da JTI 
são distribuídos
em mais de
130 países n

398,5 bilhões 
de cigarros vendidos em 2017

5 plantas
de processamento de tabaco

5 centros
de pesquisa e desenvolvimento

27 fábricas

77 países

40 mil colaboradores

A JTI NO MUNDO

AS CHAvES ESTRATÉGICAS DA JTI
• Construir e cultivar marcas de destaque
• Continuar a melhorar a produtividade
• Ampliar o foco na responsabilidade  
e na credibilidade
• Desenvolver as pessoas como  
pilar de crescimento
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JTI anuncia que será no Brasil a sua primeira fábrica de cigarros da américa 
do Sul.2017: 

em 2016 foram adquiridos 40% de participação na Empresa Nacional de 
Tabaco da etiópia (nTe), tornando a JTI a maior acionista.2016:

em 2016 foi adquirido o negócio internacional do Natural American Spirit.2016: 

em 2015 foi adquirido o distribuidor brasileiro Fluxo.2015:

em 2015 foi adquirida a Indústria de Tabaco Arian (aTI) no Irã.2015:

em 2015 foi adquirida a Logic, uma das marcas líderes de cigarros 
eletrônicos nos estados Unidos.2015:

em 2013 foi adquirida a AI Nakhla, fabricante de narguilé no egito.2013:

em 2011 foi fechado um acordo de cooperação para os produtos Ploom. 
Foi o primeiro passo para a JTI no negócio de vapor com tabaco.2011:

em 2009 o Grupo JT adquiriu operações de folhas de tabaco na África, 
no Brasil e nos estados Unidos.2009:

em 2007 é adquirida a Gallaher, um negócio de tabaco FTSe 100, o que 
fez a JTI dobrar de tamanho.2007:

em 1999 a JT adquire o negócio internacional da R.J. Reynolds e a JTI é 
criada – tornando-se a nova proprietária da Winston e da Camel fora dos 
estados Unidos.

1999:

A história da empresa



Japanese DNA, 
global soul
After almost two decades of uninterrupted positive results, 
JTI expands its share in the global cigarette market, preserving its roots

Comprising upwards of 100 nationalities, its 
approximately 60 thousand collaborators are 
the pride of the JT Group, which controls 
all JTI operations and is based in Geneva, 
Switzerland. This cosmopolitan profile 
perfectly represents the omnipresence 
of the company, but, of course, always 
preserving its asian Dna, clearly present 
in the way the company conducts its 
businesses.

Fierce determination in pursuit of precision, 
quality as target and long-term vision are 
some of the characteristics in any business 
where the JT Group is present. The fact 
that the Japanese government is the major 
stockholder of the group strengthens the 
link with the land of the Rising Sun.

With JTI, the international tobacco business 
of the JT Group is not different. ever since it 
acquired the international operations of the 
north-american R.J. Reynolds,  global vision 
and the dynamic, creative and multicultural 
profile began to shape the next steps of the 
company, paying heed to the harmonious 
relationship between the interests of 
stockholders, consumers, collaborators and 
society in general.

Based on these principles JTI has more 

than 400 offices, 27 factories, 5 research 
and development centers and five tobacco 
processing plants scattered across the 
world. In 2017, the company sold 398.5 
billion cigarettes, produced by about 40 
thousand people around the globe.

With a portfolio that includes brands that are 
synonymous with cigarette, like Winston, 
Camel, lD, Mevius and Benson & hedges, 
JTI also offers consumers reduced-risk 
products, cigars, e-cigarettes and vapor 
cigarettes. Constant pursuit of innovation 
and commitment with consumers help 
explain why the company has been making 
profits for 19 years in a row.

“Quality is omnipresent at JTI. It comes 
from the Japanese root. Responsibility and 
personal entrepreneurship are also relevant 
traits within our entrepreneurial culture”, 
explains Flavio Goulart, director of Corporate 
affairs and Communication.

398,5 billion 
cigarettes sold in 2017

5 tobacco processing plants

5research and 
development centers

27 factories

77 countries

40 thousand collaborators

A JTI IN THE WORLD

JTI’S STRATEGIC kEYS
• Build and cultivate remarkable brands
• Never stop improving productivity
• Broaden the focus on 
responsibility and credibility
• Develop people as a growth pillar

Origin

JTI announces that it will be in Brazil its first cigarette factory 
in South america.2017: 

In 2016, JTI purchased 40% of the shares of the 
National Tobacco Enterprise (ethiopia) Share Company (nTe), 
thus becoming majority shareholder of ethiopia’s nTe.

2016:

In 2016, JTI completes acquisition of Natural American Spirit 
Business outside the United States2016: 

In 2015, JTI bought all of Salvador-based Fluxo 
Brasil Distribuidora de Produtos Sa.2015:

In 2015, Iran-based Arian Tobacco Industry (ATI) was acquired.2015:

In 2015, JTI acquires Logic, the leading 
Independent US e-cigarette Company2015:

In 2013, JTI acquired AI Nakhla, waterpipe 
tobacco manufacturer in egypt.2013:

In 2011, a cooperation agreement was signed with Ploom 
products of the tobacco vapor category.2011:

In 2009, the JT Group acquired tobacco processing plants 
in africa, Brazil and the United States2009:

In 2007, Gallaher was bought, a FTSe 
100 tobacco business, and JTI doubled in size.2007:

In 1999, JT acquires the international business of R.J. Reynolds 
and the JTI is born – becoming the new owner of 
Winston and Camel outside the United States. 

1999:

The history of the company

JTI products 
are distributed 
in more than 
130 countries n
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Um amor
crescente
Na contramão de empresas do 
setor, JTI amplia vínculos com 
o Brasil e consolida o País
como sua base para uma 
expansão na América Latina

Expansão

Foi no ano de 2000 que a JTI semeou 
seus planos no Brasil. afastado das 
plantações de tabaco, localizadas na 
região Sul, o escritório comercial da 
empresa foi instalado no Rio de Janeiro, 
com foco exclusivo na comercialização 
de cigarros para a américa latina. o 
cenário positivo fez com que novos 
projetos germinassem. antes mesmo 
de completar uma década no País, em 
2009, a aquisição das empresas KBh&C 
e Kannenberg & Cia ltda., em Santa Cruz 
do Sul, no Rio Grande do Sul, deixou claro 
que a empresa já almejava voos maiores. e 
exatamente por isso escolheu instalar suas 
operações fabris também nessa cidade, 
que concentra algumas das principais 
processadoras de tabaco do planeta.  

Quase 20 anos depois de chegar ao 
Brasil, a JTI praticamente verticaliza sua 
presença em solo brasileiro. Do cultivo do 
tabaco ao mercado de cigarros, a empresa 
participa agora de todas as etapas da 
cadeia. Para isso, conta com quase mil 
colaboradores. Treze escritórios espalhados 
pelo País administram a venda de cigarros 
em 12 estados. Já a produção de tabaco 

consolida os vínculos da JTI com o Brasil, 
numa estreita relação com 13 mil famílias 
de produtores do Rio Grande do Sul, de 
Santa Catarina e do Paraná.  

“a JTI traz para o Brasil seus valores 
globais. a qualidade está na raiz japonesa 
da empresa, que também tem como 
marcas a transparência em relação a seus 
produtos, a responsabilidade e o incentivo 
ao empreendorismo. Se observarmos, 
a JTI está na contramão do fluxo. 
enquanto empresas do setor encolhem 
ou estancam investimentos, ampliamos 
nossa presença com investimentos 
maciços”, explica Flavio Goulart, diretor de 
assuntos Corporativos e Comunicação, 
ressaltando que a presença no Brasil deve 
ser ampliada nos próximos anos, pois o 
País é estratégico para a expansão das 
operações da empresa na américa latina.

JTI está presente 
no Brasil desde 2000 
e chegou ao Sul 
do País em 2009 n

4 unidades de compra de tabaco

Parceria com 13 mil famílias

1.000 safristas

Produtos distribuídos em 

12 Estados, além do Distrito Federal

13 escritórios de vendas

Escritórios em 9 Estados

945 colaboradores

A JTI NO BRASIL

A presença no Brasil

2000

2009

2010

2011

2015

2018

Ano de 
abertura 

do primeiro 
escritório da JTI Brasil, 

no Rio de Janeiro, 
para venda 
de cigarros.

Aquisição 
das empresas 

kBH&C Tabacos 
e kannenberg 

& Cia Ltda., em 
Santa Cruz 

do Sul.

Unificação das 
empresas para 

formação da JTI 
Processadora.

Inauguração do 
Centro Mundial 

de Desenvolvimento 
Agronômico, Extensão 
e Treinamento (Adet), 

em Santa Cruz
do Sul.

Aquisição da 
distribuidora Fluxo, 

ampliando a capacidade 
de distribuição de 
cigarros no Brasil.

Inauguração 
da fábrica de 

cigarros em Santa 
Cruz do Sul.
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The presence in Brazil
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It was in 2000 that JTI sowed its plans 
in Brazil. a long distance from tobacco 
fields, located in the Southern Region, the 
head office of the company was in Rio de 
Janeiro, exclusively focused on cigarette 
sales. The positive scenario gave rise to 
new projects. even before completing 
a decade in the Country, in 2009, the 
acquisition of companies KBh&C and 
Kannenberg & Cia ltda, in Santa Cruz do 
Sul, State of Rio Grande do Sul, made it 
clear that the company envisioned broad 
horizons. This is exactly why the city was 
chosen for its factory operations, with 
some of the largest tobacco processing 
plants of the planet just next door.

nearly 20 years after arriving in Brazil, 
JTI in a way verticalizes its presence in 
Brazilian soil. From tobacco farming to the 
manufacture of cigarettes, the company 
now encompasses all the stages of the 
supply chain. To this end, it counts on almost 
one thousand collaborators. Thirteen offices 
scattered across the Country administrate 
the cigarette sales in 12 states. on the 
other hand, the production of tobacco 
consolidates JTI’s links with Brazil, in a very 
close relationship with 13 thousand tobacco 
growing families in Rio Grande do Sul,  
Santa Catarina and Paraná.

“JTI brings to Brazil its global values. 
Quality lies in the Japanese root of the 
company, whose remarkable traits include 
transparency relative to its products, 
responsibility and stimulus to personal 
entrepreneurship. as we can see, JTI is 
moving against the flow. While companies 
of the sector are on the decline, or stop 
investing, we are expanding our presence 
with massive investments”, explains Flávio 
Goulart, director of Corporate affairs 
and Communication, stressing that the 
presence in Brazil should be widened over 
the next years, as the Country is strategic 
for expanding the company’s operations in 
latin america.

Expansion

A growing love
Contrary to companies of the sector, JTI broadens its links with Brazil and consolidates 
the Country as its driving force behind its expansion throughout Latin America
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JTI has been 
in Brazil since 
2000 and arrived in 
the South in 2009 n

4 tobacco purchasing units

Partnership with 13 
thousand families

1.000 seasonal workers

Products distributed in 

12 States, besides the Federal District

13 sales offices

Offices in 9 States

945 collaborators

JTI IN BRAZIL

Corporate office of the Cigarette Market
Tobacco Purchaising Units
national Distribution Center
Cigarette Market Subsidiary operations
Tobacco Processing Plant
Distribution of JTI’s Portfolio in Brazil
obs.: Data from January 2017.
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escritório corporativo da operação
de Mercados de Cigarros
Unidades de Compra de Tabaco
Centro nacional de Distribuição
Filiais da operação de Mercados de Cigarros
Planta fabril de Processamento de Tabaco
Distribuição do portifólio JTI no Brasil
obs.: Dados de janeiro de 2017.

2000

2009

2010

2011

2015

2018

Year when the 
first JTI office 

was inaugurated 
in Brazil, city of Rio 

de Janeiro, for 
cigarette sales.

Acquisition 
of companies 

kBH&C Tabacos 
and kannenberg & 
Cia Ltda, in Santa 

Cruz do Sul.

Unification of 
the companies for 
the creation of JTI 

Processadora.

Inauguration 
of the Agronomy, 

Development, 
Extension and 

Training Center (ADET), 
in Santa Cruz

do Sul.

Acquisition of 
distributor Fluxo, 

expanding the cigarette 
distribution capacity 

in Brazil.

Inauguration 
of the cigar 

factory in Santa 
Cruz do Sul.
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Sintonia fina
Cultivo do tabaco na região de Santa Cruz do Sul iniciou com os 
imigrantes alemães e hoje a atividade projeta o Sul do Brasil para o mundo

Referência

Foi a geografia que alimentou a relação 
de Santa Cruz do Sul com o tabaco. 
na segunda metade do século xIx, 
quando tudo era distante e nada era fácil 
nas colônias germânicas espalhadas 
pelo interior do Rio Grande do Sul, os 
agricultores não conseguiam vender 
verduras, legumes e frutas para Porto 
alegre, o principal mercado consumidor. 

Com estradas ruins e clima inóspito, 
os produtos chegavam lá em péssimo 
estado. a concorrência com os produtores 
instalados no Vale do Rio dos Sinos e nas 
proximidades da capital era desigual. Foi 
então que o tabaco surgiu como opção. 
Fácil de transportar, não tão perecível e 
com rentabilidade acima da média, logo 
ganhou a preferência dos agricultores. 

e a partir da produção, começaram a 
surgir comerciantes, intermediários, 
transportadores, as primeiras plantas de 
beneficiamento, as fábricas de cigarros 
e todo o espectro econômico e social 
que envolve uma cadeia produtiva. a 
determinação germânica trazida desde 
o outro lado do atlântico transformou-se 
numa certificação informal de qualidade 
do produto, que passou a ser cultivado 
em larga escala, até começar a ganhar o 
mundo, sem nunca mais parar. 

Cento e sessenta e nove anos depois de 
os primeiros imigrantes alemães pisarem 
pela primeira vez o chão que viria a se 
tornar Santa Cruz do Sul, o município 
é o epicentro de uma região que vive 
do tabaco e para o tabaco, sendo 

considerado o principal centro mundial 
de processamento dessas folhas, e que 
tornou o Brasil o principal exportador 
global do produto. 

Como se a cor dourada das folhas 
condicionasse o destino da economia, a 
região exportou US$ 1,55 bilhão em 2017, 
com participação de quase 10% nas 
exportações de todo o estado  
do Rio Grande do Sul.

Região de Santa Cruz 
especializou-se 
em tabaco de 
primeira qualidade n

It was geography that gave rise to the 
relationship between tobacco and Santa 
Cruz do Sul. In the second half of the 19th 
century, when everything was a long way 
away and nothing was easy in the German 
settlements scattered across the interior of 
Rio Grande do Sul, there was no way for the 
farmers to sell their vegetables, legumes 
and fruit in Porto alegre, the largest 
consumer market.

Because of poor road conditions and 
inhospitable climate, the garden produce 
reached the destination in bad conditions. 
The competition with the farmers 
established in Vale do Rio dos Sinos and 
close to the capital city, was unfair. It was 
in such an environment that tobacco came 
in as an option. easy to transport, not 

perishable and above average profits, it 
soon became the farmers’ choice. 

as soon as production started, it attracted 
traders, middlemen, transporters, 
processing plants, cigarette factories and 
the entire social and economic spectrum 
that involves a supply chain. German 
obstinacy brought from the other side of the 
atlantic, turned into an informal certification 
of quality product, paving the way for large-
scale cultivations, thus conquering the 
world, a reality never interrupted. 

a hundred and sixty nine years after the 
first German immigrants set foot on the 
land that later became known as the city 
of Santa Cruz do Sul, the municipality has 
turned into the epicenter of a region where 

people are involved with tobacco and earn 
a living from the crop.  The city is now the 
largest global tobacco processing center, 
and Brazil is the leading exporter of the 
crop in the world. 

as if the gold color of the leaves conditioned 
the economy, the region exported tobacco 
that brought in US$ 1.55 billion in 2017, 
accounting for a share of almost 10% of all 
exports in the entire State of Rio Grande  
do Sul.

Reference

Fine-tuned
Tobacco cultivation in the region of Santa Cruz do Sul started with the 
German immigrants, and now the activity projects South Brazil to the world

Region of 
Santa Cruz has 
specialized in 
high quality tobacco  n
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Ouro 
em folha
A alquimia de transformar o que vem 
do campo no que o consumidor quer
começa no processamento do tabaco

a cor dourada remete à nobreza do 
produto. e essa nobreza vinda do 
campo é processada em Santa Cruz do 
Sul com todo o cuidado que uma joia 
merece, incluindo tecnologia, segurança 
e pessoas qualificadas, que colocam 
em prática o compromisso voltado a um 
negócio altamente responsável. 

a processadora opera com cerca de 
85% da capacidade instalada e beneficia 
folhas do tipo Virgínia, Burley, Virgínia 
orgânico e Virgínia eli. as folhas de 
tabaco vêm de pontos estratégicos dos 
três estados do Sul por meio de uma 
densa rede logística, que garante o 
escoamento ágil e seguro.  

Quando o assunto são os diferenciais 
das operações da JTI no País, Roberto 
Macedo, diretor de operações em 
Folha, não hesita em apontar a relação 

harmônica entre homens e máquinas e 
a diferença que isso traz ao processo. 
“Temos desde robôs que montam caixas 
a scanners com leitor óptico para retirar 
impurezas, mas nada disso faria sentido 
se não houvesse pessoas qualificadas por 
trás do processo. São elas que, cientes 
da nobreza do que processamos, buscam 
soluções inovadoras para fazer todas as 
atividades que envolvem o tabaco com 
o comprometimento, a qualidade e 
inovação que a JTI espera”, salienta. 

“Conquistamos e mantemos uma 
ótima reputação pelo processamento 
de tabaco devido ao engajamento dos 
colaboradores que vestem a camisa 
da empresa e adotam diariamente os 
valores de atitude vencedora, Juntos 
somos melhores, Comprometimento 
com a qualidade, e nós fazemos a coisa 
certa”, resume o executivo.

Tabaco adquirido 
pela JTI no Brasil é 
processado na unidade 
de Santa Cruz do Sul n

Economia
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Gold leaf 
The alchemy of changing agricultural produce 
into what consumers want is present in the 
production of tobacco and in cigarette manufacturing

The gold color suggest a noble product. 
This noble status coming from the fields 
is processed in Santa Cruz do Sul, with 
all the care a jewel deserves, including 
technology, safety and qualified people, 
who put into practice a commitment 
geared towards a highly responsible 
product.
 
 The processing plant operates with 
about 85% of its installed capacity 
and processes such tobacco varieties 
as Virginia, Burley, organic Virginia 
and Virginia eli. With receiving units 
established in strategic locations in 
the three southern states and a well-
organized logistic network, speedy and 

safe flow of the product is ensured.

If inquired about the main merit of JTI’s 
processing unit, leaf operations Director 
Roberto Macedo does not hesitate to 
mention the harmonious relationship 
between men and machines, and the 
difference it makes in the process. “We 
have robots that lift heavy bales and 
optical scanners to remove impurities, 
but nothing would make sense if 
there were no qualified people behind 
the process”. These people, aware of 
the noble product we process, seek 
innovative solutions to carry out all the 
activities that involve tobacco with the 
commitment, quality and innovation that 

JTI expects from them”, he stresses. 

“We have conquered and keep an 
excellent reputation of our tobacco due to 
the engagement of our collaborators who 
wear the shirt of the company and every 
day express a Winning attitude, Together 
we are better, Commitment with quality, 
and We do the right thing”, the official 
summarizes.

Economy

Tobacco acquired 
by JTI in Brazil is 
processed in 
Santa Cruz do Sul n
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Tudo bem próximo
A instalação da fábrica no Brasil busca 
aproximação com toda a cadeia produtiva

não foi de uma hora para outra. a 
decisão de instalar uma fábrica de 
cigarros da JTI no Brasil demandou um 
bom tempo em nível de direção mundial 
da empresa. a definição foi baseada em 
profundas pesquisas e análises quanto 
a exigências, potencialidades, logística 
e regime de tributação, entre outros 
pontos. Foi tomada, por fim, uma posição 
considerada estratégica para reforçar a 
empresa como companhia internacional  
e obter abrangência mais ampla na 
américa do Sul.

Timur Mutaev, diretor de operações da 
nova fábrica de cigarros, revela que a 
localização específica em Santa Cruz do 
Sul, no Sul do Brasil, foi concretizada em 
vista de a empresa já ter processadora 
no local e esta situar-se junto à região 
de maior produção da matéria-prima. 
não por acaso, a cidade é considerada 
a capital mundial do tabaco, um centro 
regional do produto, tanto na sua oferta 
primária quanto no seu beneficiamento.

a decisão aconteceu em dezembro de 
2016, com a conclusão dos estudos 
realizados. a partir de então, agilizou-
se toda a mobilização necessária para a 
implantação do complexo. o cronograma 
incluiu momentos importantes para o 
desenvolvimento do projeto: o processo 
de importação de equipamentos de 
outras fábricas da empresa no mundo, e 
a contratação e o treinamento da equipe 
de trabalho.

o projeto foi desenvolvido com um 
grupo de arquitetura da alemanha, 

que já atuara em outras fábricas no 
mundo e que procurou adequá-lo às 
peculiaridades locais, tendo o cuidado 
de seguir todas as normas legais do País 
quanto a licenças e outros aspectos, 
despendendo intensos esforços. na sua 
implantação, havia a preocupação de 
encontrar quem o executasse de acordo 
com as expectativas, optando-se no início 
por seguir a mesma linha internacional 
adotada na fábrica alemã, enquanto 
no futuro a intenção é desenvolver 
fornecedores locais com o mesmo 
padrão de qualidade.

Para contratar a equipe de trabalho, 
enfatiza Timur, a filosofia adotada foi a 
de “atrair o melhor dos melhores”, após 
minucioso processo de seleção. além 
da qualificação, buscou-se identificar e 
acolher pessoas que de fato quisessem 
fazer parte do projeto, “comprometidas 
de verdade com a ativação e o 
crescimento da primeira fábrica da 
empresa na américa do Sul”. houve 
muitos interessados. após a escolha, 
ocorreu o seu treinamento em centros 
da empresa no mundo. na operação 
efetiva de toda a fábrica atuarão cerca 
de 100 pessoas de alto nível, enquanto 
grupo semelhante foi ocupado nas obras, 
“nas mesmas condições do quadro de 
funcionários efetivos da empresa”.

Capital Mundial 
do Tabaco, 
Santa Cruz do Sul 
recebe a nova indústria n
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Close to everything
The factory in Brazil seeks an
approximation with the entire tobacco supply

It did not happen overnight. The decision 
to start JTI’s cigarette factory in Brazil 
took the global board of directors a long 
time, and was based on survey results 
and analyses regarding the requirements, 
potentialities. logistics and tax regime, 
among other factors. In the end, a 
decision, viewed as strategic, was taken to 
strengthen the company as an international 
corporation and therefore expand its 
market in South america.

Its specific location in Santa Cruz do Sul, 
in the South of Brazil, says Timur Mutaev, 
operations Director of the new factory, 
was decided in light of the fact that the 
company already had a processing plant in 
this location, close to the largest tobacco-
growing region. The chronogram includes 
important moments for the development 
of the project:  not by chance, the city is 
known as the Tobacco Capital of the World, 
a regional center of the product, both at its 
primary stage and processing.

The decision was taken in December 

2016, after the studies had been 
concluded. From that time on, all the 
necessary steps for the implementation 
of the complex were taken immediately. 
The chronogram included the 
development of the project, the process 
of importing equipment from other 
factories around the world, and choosing 
and hiring a working team.

The project was developed by a German 
architecture group, which had already 
done the same job in other factories in 
the world, and did their best to adapt it to 
the local peculiarities, carefully complying 
with all the legal standards of the Country 
as to licenses and other topics, a step 
that required serious efforts. at the 
implementation of the factory, a major 
concern consisted in finding the right 
people to execute the work in compliance 
with expectations, and the option was for 
following the same international line of the 
German factory, while in the future the 
idea is to develop local suppliers with the 
same quality standard.

When it came to hiring the work team, 
Timur emphasizes, our philosophy 
consisted in “attracting the best of the best”, 
after a strict selection process. Besides 
qualification, the idea was to bring in people 
ready to be a part of the project, “Seriously 
committed to the activation and growth of 
the first cigarette factory of the company in 
South america”. lots of interested people 
showed up: the selected ones were 
immediately sent to the training centers 
of the company in the world. The effective 
operation of the factory requires a group 
of 100 highly trained employees. a similar 
group was involved in the construction 
operations, “under the same conditions of 
the company’s permanent staff”.

Tobacco Capital of the 
World, Santa Cruz do Sul 
is the location of 
the new industry n

Se a fumicultura sul-brasileira é, atual-
mente, um dos mais importantes 
esteios da economia brasileira, deve 
isso às muitas mãos que acreditam na 
força da cultura e na união de todos 
que fazem parte da cadeia produtiva 
do tabaco.

 

Nossos cumprimentos à JTI pelo inves-
timento realizado e con�ança deposi-
tada no Brasil. Que a sua jornada aqui 
continue contribuindo para o desen-
volvimento da fumicultura brasileira.

 

Afubra e seus fumicultores associados.

www.afubra.com.br

Integration
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CONCEITOS MUNDIAIS
a nova unidade industrial segue os 
mesmos conceitos rigorosos de 
eficiência e de responsabilidade de 
outras fábricas da JTI no mundo. 
“Dentre eles sobressai o controle 
de qualidade, que acompanha o 
mesmo padrão das melhores plantas 
da empresa em nível mundial”, 
destaca edson Silva. os modernos 
equipamentos utilizados permitem 
resultados imediatos na aferição dos 
parâmetros de qualidade adotados, 
de maneira a garantir igual padrão. 
localmente, funciona uma estrutura 
de análise, mas todas as amostras 
da produção ainda são enviadas ao 
principal laboratório da empresa, na 
alemanha, que preserva o histórico 
de seus produtos e zela pela sua 
uniformidade.

a fábrica de cigarros da JTI em Santa 
Cruz do Sul vai ocupar cerca de 10 mil 
metros quadrados, em pavilhões que 
já eram de propriedade da empresa no 
Distrito Industrial da cidade, em direção 
à localidade de Cerro alegre Baixo, e 
que receberam todas e as melhores 
adequações necessárias. no local, foram 
instaladas quatro linhas de produção, que 
deverão atuar na fase inicial em três turnos 
de trabalho, de segunda a sábado. Uma das 
linhas já começou a operar em abril de 2018, 
quando no dia 20 daquele mês foi produzida 
a primeira carteira do cigarro Camel. 

ao todo, sem considerar outras 
aplicações financeiras em curso na 
área de processamento e de vendas, 
o investimento da JTI na fábrica chega 
a R$ 85 milhões, informa o diretor de 
operações, Timur Mutaev. as máquinas 
instaladas no local procedem de outras 
afiliadas na Suíça, na Malásia e na 
alemanha, originárias deste último país, 
com maior know-how na concepção 
do fabrico de cigarros, enquanto as de 
embalagem são italianas. “São todos 
equipamentos de ponta, com potencial 
de atingir excelentes resultados em 

produtividade e, acima de tudo, qualidade, 
a partir da supervisão qualificada dos 
colaboradores”, destaca edson Silva, 
gerente de Produção.

“o maquinário instalado tem condições 
de produzir até 8 mil cigarros (ou 400 
carteiras) por minuto, com produto 
à altura da expectativa dos clientes”, 
assegura o gerente. o tabaco utilizado 
na produção, desfiado e já com blends 
apropriados, por decisão estratégica 
inicial, virá da alemanha, mas há 
projeção de trazer o processo primário 

do cigarro para Santa Cruz do Sul, 
após correspondente crescimento 
dos negócios no País e adequação do 
sistema tributário que possibilite  
mais este passo.

os dirigentes da nova fábrica da JTI 
salientam que foram atendidos todos 
os aspectos legais e técnicos exigidos 
para o empreendimento, como os 
relacionados às questões ambientais, 
em que se inclui a devida reciclagem dos 
resíduos. assim também a segurança 
no trabalho, já nas obras, recebeu 
toda atenção, considerada questão 
prioritária na empresa, que está na 
busca constante de zero acidente. 
além disso, outros pontos são focados, 
como a adesão ao mercado livre de 
venda de energia, com a compra junto a 
fornecedores que atuam na linha verde.

no seguimento de toda a legislação 
do País, foi implementado também 

Edson Silva 
Gerente de Produção da JTI
JTI Production Manager

Investimento 
da empresa na 
fábrica de cigarros 
totaliza R$ 85 milhões n

Com a melhor 
tecnologia
Nova fábrica da JTI segue avançados modelos mundiais de qualidade e 
produtividade, além de todos os aspectos técnicos e legais exigidos no País

Perfil

o sistema Scorpios, de controle e de 
rastreabilidade da Receita Federal, 
que acompanha em tempo real toda 
a produção. Por ser a primeira fábrica 
de cigarros da empresa no País, este 
registro requereu maiores exigências 
e esforços, mas com o devido suporte 
recebido em nível federal (da Receita e 
da Casa da Moeda) foi possível alcançar 
as soluções. Da mesma forma, a direção 
sublinha a boa receptividade obtida tanto 
no Município (de parte do prefeito Telmo 
Kirst) quanto no estado (do governador 
José Ivo Sartori), “com todo o apoio 
necessário para a implementação do 
projeto, sem percalços”.
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Parabenizamos o grupo JTI 
pelo grandioso empreendimento 
em Santa Cruz do Sul.

We congratulate the JTI group 
for the enormous undertaking 
in Santa Cruz do Sul.

Desejamos sucesso.

Success is our wish.

Parabenizamos o Grupo JTI
por este importante empreendimento 
para Santa Cruz do Sul.
Desejamos sucesso.

We congratulate the JTI Group
for this important undertaking
for Santa Cruz do Sul.
Success is our wish.

JTI cigarette factory in Santa Cruz do Sul 
covers a surface of about 10 thousand 
square meters, in pavilions owned by 
the company itself in the city’s industrial 
park, located on the surroundings of the 
district known as Cerro alegre Baixo, and 
were appropriately adjusted an adapted. 
Four production lines were set up in the 
location, which will initially comprise three 
work shifts, Monday through Saturday. 
one of the lines started operating in april 
2018, and the first Camel cigarette of the 
Brazilian factory was produced on the 20th 
of that month.

In all, without taking into consideration 
other financial applications now underway 
in such areas as processing and sales, 
JTI’s investment in the factory reaches R$ 
85 million, says Timur Mutaev, Director 
of operations. The machines installed 
in the plant come from other affiliates 
in Switzerland, Malaysia and from their 
country of origin, Germany, with a better 
know-how of the cigarette manufacturing 
conception, while packaging machines 
come from Italy. “These are all state-of-the-
art equipment pieces, with the potential to 
achieve excellent productivity results and, 

above all, quality stemming from qualified 
supervision by the collaborators”, stresses 
edson Silva, Production Manager.

The capacity of the machinery reaches 
8 thousand cigarettes (400 packets) per 
minute, a product that satisfies client 
expectations, the manager assures. The 
tobacco used for the production, stripped 
and with appropriate blends, will come 
from Germany, in line with the initial 
strategic decision, but future projections 
include a primary cigarette process in the 
local unit, once corresponding business 
growth in Brazil has been achieved, along 
with an adjustment to the tax system 
making this step possible.

The officials of the new JTI factory make 
a point of saying that all legal and technical 
requirements of the enterprise were 
complied with, such as the ones related 
to environmental questions, where waste 
recycling is included. The same holds true 
for workplace safety, which was also highly 
considered in the construction works, 
once it is seen as a priority question at 
the company, which is constantly trying 
to achieve a zero accident standard. 

Furthermore, other questions considered, 
like the adhesion to the free energy 
market, whereby energy is purchased from 
green line suppliers.

In compliance with the entire legislation 
of the Country, the Scorpios system was 
installed, making it possible for the Federal 
Revenue Service to control and trace 
the entire production in real time. as it 
is the first factory of the company in the 
Country, this registration required stricter 
requisitions and great efforts, but what 
should be mentioned is federal support 
(Revenue Service and Mint) towards 
the achievement of solutions.  likewise, 
the officials underline the fact that the 
Municipality (mayor Telmo Kirst) and State 
(governor José Ivo Sartori) were very 
receptive the company’s intention “with 
full support to the implementation of the 
project, without failures”.

GLOBAL CONCEPTIONS
JTI officials also reiterate that the new 
industrial plant is in line with the strictest 
concepts of efficiency and responsibility 
of all other factories of the company in 
the world. “The concept that stands out 
over the others is quality control, which 
is on a par with all the other plants of 
the company in the world”, says edson 
Silva. The company’s modern equipment 
shows immediate results in terms of 
quality parameters, and ensures equal 
patterns. at local level, there is an analysis 
structure, but all production samples are 
still sent to the main laboratory of the 
company in Germany, which preserves 
the historical background of its products 
and excels in uniformity. 

Best technology
New JTI factory is in compliance with advanced global quality and 
productivity models, besides all technical and legal requirements of the Country

Profile

4 linhas de produção 
em três turnos de trabalho

1.100 colaboradores efetivos
na equipe da JTI Brasil

10.000 metros quadrados
de área para nova indústria

100 colaboradores qualificados
só na fábrica de cigarros

R$ 85 milhões 
investidos só na fábrica

Máquinas para 8 mil cigarros  

e 400 carteiras por minuto

DESTAQUES

Company 
investments in the 
cigarette factory 
reached R$ 85 million n
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levando-se em conta o início das 
operações no plano doméstico há pouco 
tempo, o Brasil por ora ainda representa 
uma fatia pequena no volume global de 
cigarros da JTI. Mas a empresa acredita 
no potencial do mercado brasileiro e 
das suas marcas Camel e Winston para 
conquistar participação crescente neste 
espaço, a partir da instalação da fábrica 
de cigarros no País e de diversas ações 
mercadológicas.

“o investimento no desenvolvimento 
do nosso sistema de vendas e de 
distribuição, nas nossas marcas e, 
em especial, na nossa equipe no 
Brasil, que já conta com mais de 1.100 
colaboradores efetivos, é exemplo 
dessa confiança”, diz Claudio Ferreira, 
general manager da JTI Brasil. “estamos 
registrando crescimento consistente 
em todas as regiões do País nas quais 
atuamos”, complementa.

o executivo lembra que a escolha da 
JTI pelo Brasil leva em consideração 
a força do País em relação ao tabaco, 
como líder em exportação e segundo 
maior produtor no mundo. “a empresa 
já investe nessa área há algum tempo, 
com uma operação consolidada e de 
importância crucial para os demais 

mercados da empresa”, comenta 
Ferreira. em relação à nova fábrica, 
afirma que “sem dúvida vai permitir mais 
flexibilidade e uma maior velocidade 
de resposta às demandas de mercado, 
algo absolutamente essencial em um 
ambiente altamente competitivo como o 
mercado brasileiro de cigarros”.

Conforme Ferreira, a nova unidade fabril 
foi desenvolvida para atender de forma 
primordial ao mercado brasileiro, “dado 
que vemos possibilidades muito claras 
de crescimento na nossa atuação”. 
e, com o tempo, a empresa deve 
ampliar sua presença em todo o sul do 
continente. “Vamos explorar também as 
oportunidades de exportação para outros 
países da américa latina”, diz. Para tanto, 
observa que a localização em Santa Cruz 
do Sul, no Rio Grande do Sul, “permite 
o acesso rápido e eficiente a diversos 
mercados no Cone Sul, nos quais a JTI já 
atua por meio de importações originadas 
em outras fábricas ao redor do mundo”.

Fé no potencial 
brasileiro
JTI acredita no mercado de cigarros do Brasil e projeta participação 
crescente com suas destacadas marcas e sua preparada equipe

Claudio Ferreira 
General Manager da JTI no Brasil
General Manager at JTI in Brazil

Fábrica em 
Santa Cruz do Sul ainda 
permite acesso rápido 
ao Cone Sul n

Confiança
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Uma grande conquista para a JTI – e para o Brasil

A Infotec Telecom é referência em serviços de internet, operando com 
telecomunicações há mais de 15 anos, possui equipe especializada e 
equipamentos de ponta, oferecendo o que há de melhor no mercado. 

Atua em redes de internet via rádio e fibra óptica, e possui os melhores planos 
de internet banda larga para você e sua empresa.

A Infotec Telecom parabeniza a JTI por seu grande investimento na região e 
pela confiança demonstrada no desenvolvimento regional e nacional.

Infotec Telecom, conexão que gera confiança.

Rua Manoel Antônio de Barros, 290
Bairro Centro – 96.810-380

Santa Cruz do Sul (RS)

@infotecrs
/infotectelecom
www.infotecrs.net.br

(51) 3056 8251

Trust

Firm belief in 
Brazil’s potential 
JTI believes in the cigarette market in 
Brazil and projects a gradual market increase 
of its renowned brands, and its competent team

Taking into consideration the beginning 
of the operations in the domestic 
plan over the past years, Brazil still 
represents a small share in the global 
volume of JTI cigarettes. however, the 
company believes in the potential of the 
Brazilian market and of its brands Camel 
and Winston in their growing share 
throughout the Country, on the grounds 
of its factory in this territory and several 
market-oriented campaigns.

“Investments in the development of our 
sales and distribution systems, our brands 
and, especially, in our team in Brazil, 
where the company counts on upwards 
of 1,100 permanent collaborators, attest 
to this confidence”, says Claudio Ferreira, 
general manager at JTI in Brazil. “We are 
recording consistent growth in all regions 
in the Country where we operate”, he 
complements.

The administrator recalls that JTI’s choice 
for Brazil takes into consideration the 
power of the Country relative to tobacco, 
as leader in exports and second largest 
producer in the world. “For some time 
now, the company has been investing in 
this area, with a consolidated operation 
and of crucial importance for all the other 
markets of the company”, comments 
Ferreira. With regard to the new 
factory, he has it that “it will, without 
any doubt, result into more flexibility 
and speed in replies to the market, 
absolutely essential in a high competitive 
environment as the Brazilian cigarette 
market”.

according to Ferreira, the new factory 
was created to meet the needs of the 
Brazilian market, in the first place, “given 
that we spot clear chances for growth 
in our operation”. as time goes by, the 

company should expand its presence in 
the Southern portion of the continent. 
“We will also explore   opportunities for 
sales to other countries in latin america”, 
he comments. To this end, he notes that 
the location in Santa Cruz do Sul, in Rio 
Grande do Sul, “allows for speedy and 
efficient access to several markets in the 
Southern Cone countries, where JTI has 
operations through imports from other 
factories around the world”.

Factory in 
Santa Cruz do Sul allows 
for speedy access to the 
Southern Cone n
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Além da satisfação
Qualidade é compromisso de todos, 
desde o campo até o ponto de venda

Comprometimento com a qualidade é 
valor básico da JTI no mundo, aplicado 
com rigor em todas as fases de 
desenvolvimento das atividades com o 
tabaco. “Para nós, a qualidade é um dos 
fatores principais para a sobrevivência 
e a continuidade do negócio. É um 
diferencial perante um mercado tão 
competitivo”, afirma alcindo luiz Glesse, 
diretor de Qualidade.

Conforme o executivo, a qualidade não 
se refere apenas ao produto em si, 
mas a todas as atividades da empresa, 
valorizando o conceito de que dentro 
da caixa de tabaco existe muito mais 
do que tabaco; existem uma série de 
iniciativas que visam à qualidade  
e à boa reputação da JTI. 

Glesse explica que os procedimentos 
para essa finalidade ocorrem desde o 
cultivo do tabaco ao preparo do solo, 
época de plantio, desponte e colheita, 
cura e separação qualitativa. o produtor 
tem papel fundamental, junto à 
assistência oferecida pela empresa, para 
zelar por um produto livre de materiais 
estranhos e contaminantes, produção 
sem mão de obra infantil, sem trabalho 
escravo, e sem uso de lenha nativa e 
outros itens não recomendados  
na atividade. 

a preocupação começa já na definição 
de varietais para cada área, com 
trabalho intenso do time de agronomia 
e Centro de Pesquisa e Treinamento 
(aDeT), passa por programas e dias 
de campo, treinamentos focados 

em qualidade e estilos de tabacos 
desejados, envolvendo produtores, 
transportadores e colaboradores, 
sustentabilidade e valorização da base 
produtiva com preços diferenciados de 
acordo com a qualidade, e culmina com 
rigorosos controles internos durante 
todo o processo, desde a contratação 
até o embarque do produto final. 
assim, no próprio meio produtivo a 
JTI é reconhecida como referência em 
tabacos de qualidade. 

existe em todos departamentos 
da empresa uma padronização de 
conceitos de qualidade, conforme 
requisitos globais adotados, em que 
se inserem a classificação interna, 
o time de Blend, o atendimento às 
descrições nas diversas etapas do 
processamento e a aplicação dos 
feedbacks dos clientes internos (leaf 
Purchasing Implementation – lPI). 
no final de todo o processo, seguido 
com máximo cuidado por todas as 
pessoas envolvidas, enfatiza Glesse, 
“a maior satisfação é ver o consumidor 
escolhendo nosso produto”. Indo além, 
conclui: “a instalação da fábrica de 
cigarros da JTI no Brasil é a certeza de 
que confiamos em nossa matéria-prima 
produzida com qualidade para fazer  
esse investimento”.

Rigorosos controles 
são adotados em 
todas as atividades 
com o tabaco n

Alcindo Luiz Glesse 
Diretor de Qualidade JTI
JTI Quality Director

Comprometimento
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Commitment

Beyond satisfaction
Quality is everyone’s business at the company, 
including all steps from field to finished product

Committed to furnishing the best 
product is one of JTI’s basic values 
in the world, strictly applied to all 
development stages of the activities 
that involve tobacco. “We trust the 
people and values of the company, 
which views quality as a major factor 
for the survival and continuity of the 
business, as a differential in light of such 
a competitive market”, says alcindo luiz 
Glesse, Quality Director.

according to the official, quality is not 
only related to the product itself, but to 
all activities of the company, insisting on 
the concept that inside a tobacco box 
there is much more than tobacco; there 
is a series of initiatives with an eye on 
quality and the good reputation of JTI.

Glesse explains that all procedures 
towards this endoccur from soil 
preparation to planting time, topping, 
harvesting, curing and qualitative 
selection. The farmer plays a 
fundamental role, along with technical 

assistance offered by the company, for 
the purpose of a clean product, free 
of foreign matter and contaminants, 
produced without the use of child labor 
or slave work, and without the use of 
wood from native forests and other 
items not recommended for the activity.

The concern starts at the definition 
of the varietal species for each 
area,  requiring intensive work from 
the agronomy Team  and from the 
Training and Research Center (adet), 
including programs and field days, 
training sessions focused on quality 
and desired tobacco styles, involving 
farmers, transporters and collaborators, 
sustainability and high esteem of the 
supply chain, with prices in line with 
quality standards, ending up with strict 
internal controls during the entire 
process, from orders to shipment of the 
finished product. Within this context, 
in its productive environment JTI is 
acknowledged as a reference  
in quality tobaccos.

In all departments of the company 
there is a pattern of quality concepts, in 
accordance with global requisites, which 
include internal grading, the Blend 
team, compliance with the several 
processing steps and the applications 
of internal clients Feedbacks (leaf 
Purchasing Implementation – lPI). at 
the end of the entire process, strictly 
complied with by all people involved, 
says Glesse, “the greatest satisfaction 
is witnessing consumers opting for 
our product”. Besides, he concludes: 
“JTI’s investment in the establishment 
of a cigarette factory in Brazil attests 
to our belief in the raw material for this 
investment”.

Strict controls 
are enacted in 
all activities that 
involve tobacco n
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O futuro à espera
de um start
Logic Pro juntou-se ao sucesso do Ploom TECH 
em 2018 na Europa, fortalecendo a linha de e-cigarros

em um mundo no qual os recursos 
tecnológicos são cada vez mais 
acessíveis e integrados à vida e à rotina 
das pessoas, o prazer de fumar também 
ganhou o suporte das inovações em 
versões eletrônicas de cigarros que não 
geram fumaça ou cinzas. Caracterizados 
como produto de risco reduzido (PRR), 
os cigarros eletrônicos (e-cigarros) 
e produtos de tabaco aquecido são 
apontados como tendência irreversível  
do mercado mundial. 

a alternativa tem conquistado 
consumidores adultos com o perfil jovem 
e adepto das inovações tecnológicas, 
que migram da versão tradicional, em 
diversos países, em especial na europa 
e na Ásia. a demanda é crescente. 
no Brasil, a comercialização ainda 
precisa ser regulamentada, por isso 
não é permitida. em diversos países do 
mundo a JTI tem efetiva participação 
na fabricação e na venda destes 
dispositivos.

o lançamento mais recente é o logic 
Pro, um e-cigarette que contém nicotina, 
o primeiro lançado na Suíça desde que, 
em abril, houve a regularização deste 
comércio. ele soma-se ao portfólio 
mundial da JTI que já tem o Ploom 
TeCh, produto de tabaco por vapor 
com infusão que aquece o tabaco em 
temperaturas baixas e sem combustão.

Pesquisas realizadas pelas indústrias 
indicam que é justamente na combustão 
que a maior parte dos componentes 
tóxicos do cigarro são liberados. ao 
eliminar esse processo, os riscos seriam 
reduzidos. Sem gerar fumaça, o impacto 
sobre a qualidade do ar em lugares 

fechados também é menor e o usuário 
deixa de ser um gerador de fumantes 
passivos. o modelo preserva o ritual 
de fumar, já que a experiência é muito 
semelhante ao modelo tradicional.

o logic Pro é um dispositivo de tanque 
fechado que aquece um líquido que 
contém nicotina e gera vapor inalável. 
Suas cápsulas são substituíveis e 
vendidas em cinco sabores (convencional, 
mentol, cereja, menta e baunilha), e com 
duas intensidades diferentes. elas são 
fabricadas na europa, em conformidade 
com rigorosos padrões internacionais de 
qualidade, e usam agentes aromatizantes 
de alimentos. assim, oferecem aos 
usuários um vapor de qualidade com 
sabor agradável.

a logic é uma marca norte-americana de 
cigarros eletrônicos adquirida em 2015 
pela JTI, líder neste mercado na Irlanda, 
na França, na Itália e no Reino Unido, 
onde foi eleito em 2018 o e-cigarro do 
ano. alcança os 11 grandes mercados 
desta modalidade. as tecnologias 
aplicadas nos dois tipos de cigarros 
eletrônicos e cápsulas são exclusivas da 
JTI. em ambos os casos, o consumidor 
percebe um sabor límpido, sem fumaça, 
cheiro de fumaça ou cinzas, portanto, 
sem impacto negativo à qualidade  
do ar circundante.

Flavio Goulart, diretor de assuntos 
Corporativos e Comunicação da JTI 
Brasil, explica que, apesar de estes não 
serem produtos regulamentados para 
comercialização no mercado nacional, 
integram o portfólio internacional da 
empresa. numa eventual discussão 
e em novo ambiente regulatório, a 

JTI terá condições de rapidamente 
adequar-se para atender à demanda 
dos consumidores brasileiros. “nosso 
papel é atender ao consumidor conforme 
suas condições. enquanto queiram o 
cigarro tradicional, vamos atendê-los. 
e, sob regulamentação e demanda, 
também poderemos, no futuro, oferecer 
cigarros eletrônicos com o mesmo nível 
tecnológico com que atendemos os 
grandes mercados internacionais,  
se for o caso”, resume.

Flavio Goulart 
Diretor de assuntos Corporativos 
e Comunicação da JTI
JTI Director of Corporate affairs 
and Communication

Dispositivo conquista 
consumidores com perfil 
jovem adulto e adepto das 
inovações tecnológicas n

Inovação
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Inovation

In a world where technological resources 
are more available than ever, and are 
an integral part of people’s life and 
routine, the pleasure of smoking has 
also gained support from innovations 
in e-cigarette versions that do not 
generate smoke or ash. Characterized as 
reduced-risk products (RRP), or heated 
tobacco products, they have become an 
irreversible trend in the global market.

The alternative has conquered 
consumers with a younger profile and 
technology innovation aficionados, who 
migrate from the traditional version, in 
several countries, especially in europe 
and asia. Demand is on the rise. In 
Brazil, sales still need to be regulated, 
that is why they are not allowed. In 
several countries in the world Japan 
Tobacco International (JTI) has an 
effective participation in the manufacture 
and sale of these devices.

The most recent launch is logic Pro, an 
e-cigarette that contains nicotine, the 
first to be launched in Switzerland since 
sales were regulated in that country, in 
april. It adds to JTI’s global profile, along 
with the company’s Ploom TeCh, a vapor 
cigarette with an infusion that heats the 
tobacco at low temperatures and without 
combustion.

Research conducted by the industries 
indicates that it is at combustion that 
most toxic components are liberated. 
Upon eliminating this process, risks are 
reduced. Without generating any smoke, 
the impact upon the quality of the air 
in closed environments is less intense 
and users are no longer generators 
of secondhand smoke. The model 
preserves the smoking ritual, seeing 

that the experience is very similar to the 
traditional model.

logic Pro is a device with a closed 
tank with pre-filled capsules that 
heat up a liquid that contains nicotine 
and generates inhalable vapor. Its 
capsules can be replaced and are 
sold in five flavors: conventional, 
menthol, cherry, mint and vanilla, in 
two different intensities. They are made 
in europe, in compliance with strict 
international quality standards, and 

contain aromatizing food agents. Users 
are rewarded with quality vapor with a 
pleasant flavor.

logic is a north-american e-cigarette 
brand acquired by JTI in 2015, leader in 
this market in Ireland, France, Italy and 
in the United Kingdom, where it was 
elected cigarette of the year, in 2018. 
It covers the 11 big markets of this 
modality. The technologies of the two 
types of e-cigarettes belong exclusively 
to JTI. In both cases, consumers 
experience a clean flavor, with no smoke 
or smell of smoke or ashes, therefore, 
with no negative impact upon the quality 
of the air.

Flavio Goulart, director of Corporate 
affairs and Communication at JTI Brasil, 
explains that, although not yet regulated 
in the national market, these products 
are part of the company’s international 
portfolio. In a new debate and in a 
regulatory environment, JTI is in a 
position to, without delay, adjust to all 
the demands of the Brazilian consumers. 
“our role consists in satisfying the 
needs of the consumers in accordance 
with their conditions. as long as they 
want traditional cigarettes, we will do as 
they please. and, under regulation and 
demand, we can also, in the future, offer 
e-cigarettes with the same technological 
standards we offer the international 
markets, should this be the case”, he 
summarizes.

The future 
waiting for a start
Logic Pro joined the success of Ploom TECH 
in Europe, in 2018, strengthening the e-cigarette line

Device wins consumers 
with a younger profile 
and technological 
innovation aficionados n
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Direitos na prática
Conceitos universais de direitos humanos sobre as Práticas de Trabalho 
na Agricultura (ALP) são fundamentais na cadeia de valor da JTI

Cartola

a defesa dos direitos humanos 
e a manutenção de Práticas de 
Trabalho na agricultura (alP) são 
fundamentais para a maneira como 
a JTI faz negócios e fortalece sua 
imagem ao redor do mundo. não por 
acaso, em 33 países a empresa foi 
certificada em 2017 como o melhor 
empregador e alcança padrões globais 
de responsabilidade socioambiental, 
graças ao acompanhamento dos 
processos desde os produtores 
agrícolas até o consumidor. Também 
se destaca por combater o trabalho 
infantil, respeitar os direitos dos 
colaboradores e promover a saúde e a 
segurança nas lavouras e no ambiente 
de trabalho.

a política da empresa nessa área 
segue os Princípios orientadores 
das nações Unidas sobre empresas 
e Direitos humanos, aprovada pelo 
Conselho de administração da Japan 
Tobacco Inc. e ratificada no Código 
de Conduta. as práticas integram um 
programa global e se estendem aos 
cerca de 40 mil empregados de mais 
de 100 nacionalidades e a milhares de 
fornecedores e agricultores integrados, 
uma vez que é preciso trabalhar com 
diferentes características culturais e 
legislações em diversos países. 

o alP impõe um processo sistemático 
de avaliação e identificação de riscos 
aos direitos humanos em toda a cadeia 
de valor. “atuamos no sentido de mitigar 
e prevenir qualquer impacto adverso 
potencial”, diz Ricardo Freire, gerente de 
Produção agrícola. 

a diversidade é considerada uma 
fortaleza do grupo, pois opiniões, 
personalidades e perspectivas 
diferentes inspiram novas ideias 
e inovações criativas. a dedicação 
corporativa ao treinamento e ao 
desenvolvimento dos colaboradores 
obedece um conceito no qual 
quanto mais estes prosperam, mais 
próspera é a empresa. em qualquer 
lugar do mundo há compromisso em 
proporcionar oportunidades iguais 
e nunca discriminar. em 2017, por 
exemplo, mais de 800 funcionários 
cumpriram tarefas internacionais e, 
sempre que possível, as vagas são 
preenchidas com candidatos internos 
conforme suas qualificações e 
experiências.

Garantir saúde, segurança e bem-
estar dos colaboradores é considerado 
essencial ao sucesso e ao crescimento 
profissional de cada um e também da 
empresa. Isso significa não apenas 
cumprir requisitos legais, mas dispor 
de dispositivos eficazes para o 
melhoramento contínuo das relações com 
as pessoas que fazem a empresa, e com 
o mercado. São práticas que traduzem a 
real responsabilidade de gestão de forma 
a beneficiar as sociedades na qual está 
inserida a empresa.

Empresa avalia 
os riscos potenciais 
e reais nas relações 
de trabalho n

Relacionamento
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Relationship

Rights in practice
Universal human rights concepts on Agricultural Labor Practices (ALP) 
play a fundamental role in JTI’s value chain

Respect for human rights and the 
maintenance of agricultural labor 
Practices play a fundamental role in the 
manner Japan Tobacco International 
(JTI) does businesses and reinforces its 
image around the world. not by chance, 
in 33 countries the company was 
certified in 2017 as the best employer, 
and achieves global standards of socio-
environmental responsibility, thanks to a 
close watch on the processes from the 
farmers to the final consumers. It also 
excels in the fight against child labor on 
tobacco farming and in the workplace, in 
addition to respecting the rights of the 
collaborators whilst promoting health and 
safety in the fields and in the workplace.

The company’s policy in this area 
complies with the Un Guiding Principles 
on Business and human Rights, 
approved by the Japan Tobacco Inc. 
administration Council and ratified by 
the Code of Conduct. These practices 
are part of a global program and extend 
to the approximately 40 thousand 

employees in more than 100 nations, and 
to thousands of suppliers and integrated 
farmers, as there is need to work with 
different cultural characteristics and 
legislations in several countries.

alP imposes a systematic evaluation and 
identification process of risks to human 
rights in its entire chain value. “We act 
towards mitigating and preventing any 
potential adverse impact”, says Ricardo 
Freire, agricultural Production manager.

Diversity is taken as a fortress of 
the group, as different opinions, 
personalities and perspectives inspire 
new ideas and creative innovations. 
Corporate dedication to training and to 
the development of the collaborators 
complies with a concept in which the 
more these programs grow, the more 
the company progresses. anywhere 
in the world there is commitment to 
provide for equal opportunities, with no 
discrimination whatsoever. In 2017, for 
example, more than 800 employees 

fulfilled international tasks and, 
whenever possible, vacancies are given 
to internal candidates in accordance with 
their qualifications and experience.

assuring health, safety and well-
being of the collaborators is taken as 
essential to success and professional 
growth of all of them and also to the 
company. It means not just complying 
with legal requisites, but provide for 
efficient arrangements for continued 
improvement in the relationships with 
the people of the company and with the 
market. These are practices that translate 
the real administration responsibility in 
a manner that benefits society in which 
the company operates. 

Company evaluates 
potential and 
real risks relative 
to labor relations n
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Do princípio ao fim
Práticas de Trabalho na Agricultura norteiam as relações da empresa 
com os fornecedores de matéria-prima, os colaboradores e a sociedade

Trabalho

o uso permanente das Práticas do Trabalho 
na agricultura (alP) pela JTI também 
está previsto no Código de Conduta que 
define e incentiva altos padrões em seus 
negócios, envolvendo os agricultores 
que cultivam tabaco e são integrados à 
empresa ao redor do mundo. Desde 2013, 
100% da base produtiva dessa matéria-
prima no Brasil integra o programa. a 
necessidade de estar em acordo com o 
que rege o alP se estende às empresas 
fornecedoras de matéria-prima.

essa política visa a qualidade social, 
ambiental, econômica e cultural ao longo 
da cadeia. É um processo contínuo, que 
envolve um conjunto de programas, 
treinamentos e orientações para 
funcionários, clientes, distribuidores e 

fornecedores. os produtores recebem 
atenção especial em algumas áreas. 
“assegurar uma cadeia de suprimentos 
sustentável, que seja boa para os 
negócios e para as comunidades nas 
quais a JTI opera, é essencial para a 
manutenção da referência qualitativa de 
seu produto, o crescimento contínuo e 
de longo prazo e o reconhecimento no 
mercado”, explica Flavio Goulart, diretor de 
assuntos Corporativos e Comunicação. 

Quando se trata de cultivo de tabaco, 
esse conceito significa mais do que 
apenas proteger o fornecimento de 
folhas e dos lucros e garantir retornos 
justos aos agricultores. Representa 
tomar medidas efetivas em questões 
como trabalho infantil, desmatamento 

e redução de impactos ambientais. Um 
sistema de acompanhamento desde o 
orientador agrícola na propriedade até 
um comitê internacional que desenvolve 
e supervisiona as ações, adequadas à 
realidade de cada país, trata de manter 
as melhores práticas sob aplicação 
permanente. então, não é demais dizer 
que os aspectos sociais e ambientais 
são parte da qualidade intrínseca dos 
produtos da JTI.

Respeito a aspectos sociais, 
ambientais e econômicos 
faz parte da conduta 
profissional da JTI  n

Construindo
Soluções
Tecnologia

com

Work

Permanent adherence to agricultural 
labor Practices (alP) by Japan Tobacco 
International (JTI) is also set forth in the 
Code of Conduct that defines and stimulates 
high patterns in its businesses, involving 
the tobacco farmers integrated with the 
company around the world. Since 2013, 
100% of the supply chain of this raw material 
in Brazil has been part of the program. 
Compliance with these standards extend to 
the companies that supply the raw material.

This policy intends to ensure social, 
environmental, economic and cultural quality 
throughout the entire supply chain. It is an 
uninterrupted process, which involves a 
series of programs, training sessions and 
guidance to employees, clients, distributors 

and suppliers. Farmers receive special 
heed in some areas. “The guarantee of 
a sustainable supply chain, good for the 
businesses and the communities where 
JTI operates, is essential for the qualitative 
reference of its product, along with 
continued and long term growth, and market 
recognition”, explains Flavio Goulart, director 
of Corporate affairs and Communication.

When it comes to cultivating tobacco, this 
concept means more than just protecting 
the supply of leaves and the gains, thus 
guaranteeing fair returns for the farmers. It 
represents effective measures in matters 
related to child labor, deforestation and 
reduction in environmental impacts. a 
follow-up system from technical assistance 

From beginning to end
Agricultural Labor Practices guide the relationships of the c
ompany with the suppliers of the raw material, collaborators and society

Respect for social, 
environmental and 
economic aspects is 
an integral part of JTI 
professional conduct  n

at field level to an international committee 
that develops and supervises these actions, 
adjusted to the reality of every different 
country, thus maintaining the best practices 
permanently. Therefore, it does not 
sound exaggerated to say that social and 
environmental aspects are an integral part 
of the intrinsic quality of JTI’s products.
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Plantando 
o futuro
ARISE transforma vidas, fortalece comunidades e enfatiza que a educação 
é eficiente para ajudar a erradicar o trabalho infantil do meio rural

Colaborar para prevenir e erradicar o 
trabalho infantil das lavouras de tabaco 
nos países em que atua, por meio da 
inclusão; garantir o acesso à educação 
e a geração de renda nas propriedades 
rurais, além do suporte às iniciativas 
públicas e privadas, é um dos pilares 
da agenda social da Japan Tobbaco 
International (JTI). Por isso, a empresa 
desenvolve o programa alcançando 
a Redução do Trabalho Infantil pelo 
Suporte à educação (aRISe, na sigla 
em inglês para “achieving Reduction of 
Child labor in Support of education”).

o programa tem parceria da 
Winrock International, instituição 
não governamental que atua em 
projetos voltados ao atendimento 
das necessidades de populações 
rurais, em especial nos países em 
desenvolvimento. o aRISe acontece  
no Brasil, no Malawi, na Tanzânia  
e na Zâmbia por uma Parceria  
Público-Privada (PPP). 

a JTI possui uma visão inclusiva 
dos aspectos ambientais, sociais e 
econômicos do cultivo de tabaco e 
está comprometida com a atuação 
responsável e com o incentivo às 
melhores práticas. 

“Temos fornecedores e unidades de 
processamento em diversos países, o que 

nos coloca em contato direto com milhares 
de produtores de tabaco e comunidades”, 
afirma Flavio Goulart, diretor de 
assuntos Corporativos e Comunicação 
da JTI Brasil. “É importante melhorar 
a sustentabilidade dessas populações 
e, por extensão, de nossa cadeia de 
fornecedores. Canalizar esforços para 
eliminar o trabalho infantil, incentivar a 
educação e ações públicas e privadas que 
revertam em melhor qualidade de vida 
e desenvolvimento é algo que podemos 
fazer por essas sociedades”. 

no País desde fevereiro de 2012, 
o programa aRISe contempla os 
municípios de arroio do Tigre, Ibarama, 
lagoa Bonita do Sul e Sobradinho, na 
região Centro-Serra do Rio Grande do 
Sul, onde o tabaco é a principal renda 
de pequenas propriedades. “É um 
laboratório social que permite uma base 
comparativa, operações concentradas, 
acompanhamento detalhado das ações 
e seus resultados, cujas melhores 
práticas poderão ser aplicadas em 
outras regiões na etapa de expansão”.

Projeto é desenvolvido 
no Sul do Brasil 
em conjunto por 
JTI e Winrock n

Educação
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“We have distributors and processing 
plants in several countries, which put 
us in direct contact with thousands of 
tobacco farmers and communities”, says 
Flavio Goulart, director of Corporate 
affairs and Communication at JTI 
Brasil. “It is important to improve the 
sustainability of these populations and, 
by extension, of our supply chains. 
Sparing no efforts when it comes to 
eradicating child labor, whilst stimulating 
education, along with public and private 
initiatives that result into improved 
quality of life and development is 
something we can do for these 
communities.”

In the Country, since 2012 the 
arise program contemplates the 

municipalities of arroio do Tigre, 
Ibarama, lagoa Bonita do Sul and 
Sobradinho, in the Center-Sierra region 
in Rio Grande do Sul, where tobacco is 
the leading income source in small-scale 
farms. “It is a social laboratory that 
allows for comparisons, concentrated 
operations, a close watch on the actions 
and their results, whose best practices 
could be adopted in other regions in 
their expansion stage”.

Education

one of the pillars of the social agenda of 
Japan Tobacco International (JTI) consists 
in preventing and eradicating child labor 
from tobacco farming activities in the 
countries where the company operates, 
through inclusion, access to education 
and the generation of income in the rural 

properties, besides support to private 
and public initiatives. To this end, the 
company runs the Program “achieving 
Reduction of Child labor in Support of 
education” (aRISe).

The program is a partnership with the 

Winrock International, a non-government 
institution which acts in projects 
focused on meeting the needs of rural 
populations, especially in developing 
countries. The aRISe is in force in Brazil, 
Malawi, Tanzania and Zambia, in a Public-
Private Partnership (PPP).

Project is 
developed in South 
Brazil jointly with JTI
and Winrock n

Planting 
the future
ARISE transforms lives, strengthens communities and insists on the role of 
education as an effective means of eradicating child labor in the rural setting
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alguns exemplos de ações que deram 
certo e repercutiram na proposta de 
medidas inclusivas e erradicação do 
trabalho infantil por meio da educação, 
propostas pelo programa aRISe, 
podem ser elencadas. Marines Kittel, 
supervisora de Projetos Sociais, cita 
entre as novas abordagens para essas 
ações a busca de um diagnóstico 

que identifique as causas do trabalho 
infantil e permita seu combate de forma 
colaborativa entre as forças públicas e 
privadas de cada comunidade,  
inclusive às famílias. 

algumas atividades mostram-se muito 
efetivas, como o treinamento de 
conscientização de agentes públicos 

de saúde e de educação para o papel 
que exercem na rede de proteção à 
criança e ao adolescente. outra ação 
importante foi capacitar funcionários 
das prefeituras para captarem recursos 
de programas sociais, educacionais 
e de geração de renda estaduais e 
federais. os municípios desconheciam 
os programas, as formas de acessá-

JTI participa 
ativamente do 
Programa Crescer Legal, 
mantido pelo setor n

los ou como prestar contas, o que foi 
sanado no treinamento. Isso favoreceu 
o acesso e os investimentos nas 
comunidades atendidas. 

Também merece ênfase a proposta 
de ajuste em algumas regras da lei 
da aprendizagem, que têm foco 
muito urbano, para a realidade rural. a 
proposta é alvo de um projeto social 
piloto, que envolve 12 bolsas de estudo 
custeadas pela JTI para alunos da 
escola Família agrícola de Santa Cruz 
do Sul (efasc), que hospeda os jovens 
aprendizes. eles atuam em sistema de 
alternância, uma semana na escola e 
outra na propriedade. 

o objetivo é qualificar os adolescentes 
para atividades agrícolas múltiplas, 
mas também para gestão, sucessão, 
liderança e participação comunitária, 
entre outros fatores. “É uma transição 
segura entre a escola e o trabalho, 
atendendo necessidades e demandas 
dos adolescentes e das suas 
comunidades, mantendo-os ligados à 
sua realidade”, resume Marines.

a JTI ainda integra, como fundadora 
e participante ativa, o Instituto 
Crescer legal, criado pelo Sindicato 
Interestadual da Indústria do Tabaco 
(SindiTabaco), que oferece subsídios 
para que o jovem permaneça e se 
desenvolva no meio rural, por meio de 

Avanços em rede
Empresa custeia 12 bolsas de estudo para alunos da Escola Família Agrícola 
de Santa Cruz do Sul (Efasc), entre outras ações comunitárias

Formação

atividades de aprendizagem levando a 
oportunidades de geração de renda e 
do desenvolvimento das habilidades 
e potencialidades. Uma terceira fase 
do programa deve ser lançada para 
expandir as melhores práticas a outras 
localidades. a escolha acontecerá com 
base num ranking de indicadores sociais 
e de demandas mantido pelo comitê de 
gerenciamento do programa.
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Formation

Some examples of actions that 
succeeded and had repercussions in 
child labor eradication and inclusion-
oriented measures through education, 
suggested by the aRISe program, could 
be listed here. Marines Kittel, supervisor 
of Social Projects, cites among the new 
approaches for these actions the pursuit 
for a diagnosis that identifies the causes 

of child labor, leading to the fight against 
it in a collaborative manner, bringing 
together public and private initiatives in 
each community, including the families.

Some activities have proved very 
effective like awareness training for 
public healthcare agents for the role 
they play in the child and adolescent 

protection network. another relevant 
initiative consisted in training municipal 
clerks in their role of capturing resources 
for social, educational programs and 
the generation of income at state 
and federal level. The municipalities 
did not even know these programs, 
the manner to access them or render 
accounts, deficiencies corrected in the 

training sessions. This favored access 
to, and investments in the assisted 
communities.
What also deserves emphasis is the 
suggestion for adjustments to some 
rules of the learning law, almost 
exclusively focused on urban problems, 
and should be redirected to the rural 
setting. The suggestion is the target of 
a pilot project, involving 12 scholarships, 
provided by JTI for students at 
agricultural Family School Santa Cruz do 
Sul (efasc), which offers accommodation 
to the young apprentices. They act in an 
alternate system, a week at school and  
the other week at home.

The objective consists in qualifying 
the adolescents in multiple agricultural 
activities, but also in management, 
succession, leadership and community 
participation, among other activities. “It 
is transition between school and work, 

meeting the needs and demands of 
adolescents and their communities”,  
summarizes Marines.
JTI is also a member, as founder and 
active participant of the Growing Up 
Right Institute, created by the Interstate 
Tobacco Industry Union (SindiTabaco), 
which offers inputs for the young to 
stay in the rural setting, where they can 
develop their skills and potentialities. a 
third phase of the program is about to be 
launched to expand the best practices to 
other localities. The choice will occur on 
the grounds of a series of social indicators 
and demands, under the supervision of 
the program management committee.

Networking
advances 
Company provides for the payment of 12 scholarships for 
students at Agricultural Family School Santa Cruz do Sul (Efasc), 
just to mention a few community-oriented initiatives

JTI participates 
actively in the Growing 
Up Right Institute, 
run by the sector n
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Suporte 
fundamental
Orientador agrícola tem papel vital no diagnóstico das situações 
para que o ARISE alcance as famílias rurais nas comunidades

Um dos principais meios de contato da 
indústria de tabaco com o produtor rural 
é o orientador agrícola. Visitas periódicas 
são realizadas para informar tecnologias, 
discutir estratégias e acompanhar o 
desempenho da cultura. Mas a partir 
do programa Práticas de Trabalho na 
agricultura (alP), o orientador tornou-
se também um agente da JTI para 
identificar e diagnosticar situações em 
que podem ser implementadas ações 
sociais e educativas de suporte ao 
desenvolvimento da família rural e de 
acompanhamento das práticas laborais.

entre outros aspectos, o técnico da 
empresa avalia a conformidade para com 
os direitos trabalhistas, se há trabalho 
infantil, e as condições de saúde e 
de segurança do agricultor. Quando 
observa algum desvio nos aspectos 
elencados pelo programa e nas regras 
de relacionamento com a empresa, ele 
busca corrigir na hora. Por exemplo, o 
não uso de equipamento de Proteção 
Individual (ePI). 

além disso, cada funcionário de campo 
da JTI tem mecanismos de registro 
de qualquer desses casos e emite 
relatórios das visitas e eventuais casos 
que requeiram medidas corretivas. 
estes relatórios são analisados pelo 
Comitê de Governança do programa, que 
busca desenvolver as melhores e mais 
amplas ações para resolver o problema 
identificado.

Flavio Goulart, diretor de assuntos 
Corporativos e Comunicação, enfatiza 
que, por meio da ação dos orientadores, 
é possível direcionar as iniciativas, 
mapeando e antecipando alguma 
desconformidade. “a partir dessas 
informações, conseguimos identificar 
onde aplicar cada prática, como 
promover treinamentos, campanhas de 
conscientização e formas de dar suporte 
à comunidade e às famílias”, enfatiza.

esses diagnósticos também ajudam na 
formulação de um ranqueamento que 
define municípios e localidades que 
receberão investimentos e atividades do 
programa. São utilizados critérios como 
monitoramento dos índices sociais, 
demandas e iniciativas já adotadas 
pelas comunidades que podem ser 
favorecidas. Discussões internas 
determinam onde investir e qual a 
intervenção possível. “o comitê do 
alP analisa cada cenário para priorizar 
medidas que tenham menor custo e 
maior eficiência e impacto social para 
que a comunidade evolua nos aspectos 
recomendados pelo alP”, resume 
Goulart.

Eventuais distorções 
são corrigidas de 
imediato ou em 
ações específicas n

Campo
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Field

one of the main contacts of the tobacco 
industry with the farmers and their 
environment are the field technicians. 
From time to time, they visit the 
farmers to transfer technology, talk 
about strategies and keep a close watch 
on the crop. after the creation of the 
Child labor Reduction and Support to 
education Program, field technicians have 
also become agents of Japan Tobacco 

International (JTI) to identify and diagnose 
situations in which social actions can be 
implemented, along with support to the 
development of rural families, along with 
supervision on labor practices.

among other aspects, company 
technicians evaluate the degree of 
compliance with labor rights, they verify 
if there is child labor, and farmers’ health 

and safety standards. If any deviations 
from the recommended standards are 
detected, or from the rules that govern the 
relationship with the company, they correct 
these errors immediately. For example, 
farmers who refrain from wearing Personal 
Protective equipment (PPe).

Furthermore, every JTI field employee 
keeps a record of any of these situations 

Occasional distortions 
are immediately 
corrected or in 
specific actions n

and prepares a report of the visits and 
occasional cases that require corrective 
actions. These reports are analyzed by 
the program’s Governance Committee, 
which seeks to develop the best and 
most extensive action to solve the 
identified problems.

Flavio Goulart, director of Corporate 
affairs at JTI, emphasizes that, through 
the work of the field technicians, 
it is possible to direct the actions, 
mapping and anticipating possible 
non-conformities. “Based on this 
information, we are able to identify 
where these practices have to be 
applied, like promoting training, 
awareness campaigns and manners to 
support the communities and families”, 

he stresses.
These diagnoses are equally a good 
aid when it comes to specifying the 
municipalities and localities eligible 
to receive investments and other 
initiatives of the program. Criteria 
to this end include social index 
monitoring, demands and initiatives 
already in force in the communities 
that might be benefited. Internal 
debates where to invest and which 
intervention is possible. “The aRISe 
committee analyzes every different 
scenario in order to give priority to 
measures that cost the least and are 
the most efficient, along with the 
social impact for the community to 
evolve in the aspects recommended 
by the alP”, Goulart summarizes. 

Fundamental support
Field technicians play a vital role in the diagnosis of situations 
for the program to reach out to rural families in the ARISE communities
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Vínculo forte 
com a memória
JTI dá importante suporte ao estudo e à elaboração do projeto de 
Restauração e Readequação de Uso da Casa das Artes Regina Simonis

apoiar ações culturais e sociais é uma 
das diretrizes de relacionamento da 
JTI com as comunidades em que atua. 
em Santa Cruz do Sul, a empresa tem 
consolidado parcerias que contribuem 
para a evolução cultural e artística 
regional. Uma das iniciativas de maior 
impacto comunitário é o projeto técnico 
de Restauração e Readequação de Uso 
da Casa das artes Regina Simonis, 
mantida pela associação Pró-Cultura de 
Santa Cruz do Sul.

Trata-se de um prédio que começou a 
ser construído em 1920 na esquina das 
ruas Marechal Floriano, a principal da 
área central, e Júlio de Castilhos, no 
coração da cidade, e foi concluído em 
1922 para receber o Banco Pelotense, já 
extinto. em estilo eclético, característico 
do final do século xIx e do início do 
século xx, mescla várias correntes 
arquitetônicas.

Ronaldo Wink, arquiteto coordenador 
da equipe técnica, define-o como um 
dos mais significativos prédios neste 
estilo produzido naquele período em 
todo o Rio Grande do Sul e, por isso, 
muito valorizado por estudiosos e 
historiadores da arquitetura. o imóvel 
é tão relevante que foi tombado pelo 
Instituto do Patrimônio histórico e 
artístico do estado do Rio Grande  
do Sul (Iphae). 

Para a JTI, a Casa das artes Regina 
Simonis é uma das maiores referências 
das artes na região, cuja importância 

histórica e sociocultural é incontestável. 
Como não havia formas de elaborar 
o projeto usando verbas dedutíveis 
de impostos ou leis de incentivo, os 
defensores da causa cultural procuraram 
a JTI mencionando esse antigo sonho 
da comunidade.

o vereador Bruno Faller, presidente da 
associação Pró-Cultura e também da 
Câmara Municipal, enfatiza que sem o 
suporte financeiro da empresa, que não 
recebeu nenhum incentivo em troca, 
não seria possível dar o primeiro passo 
para a restauração. “Foi vital”, resume.

a empresa aportou os recursos 
necessários para viabilizar a primeira 
das cinco etapas do restauro com a 
contratação de uma equipe de experts 
que realizou diagnóstico da situação 
do prédio, recuperou informações 
sobre a arquitetura original e propôs 
intervenções para modernizá-lo, 
elaborou o projeto de engenharia e 
ainda orçou os custos da obra. a ideia 
é realizar o mínimo de alterações 
estruturais e transformá-lo em um 
centro multicultural.

a partir do estudo, a associação Pró-
Cultura passou a buscar recursos por 
meio de leis de incentivo para realizar a 
obra, processo que está em andamento.
Restaurado, o prédio terá um amplo 
salão de exposições no primeiro piso, 
com iluminação especial; um auditório 
para 100 pessoas, um memorial, salas 
para atividades multiculturais e um 

café e um novo sistema de segurança. 
além disso, vai destacar suas linhas 
arquitetônicas, uma vez que a casa já é, 
por si, uma obra de arte.

Prédio é referência 
cultural e do patrimônio 
histórico e arquitetônico 
no Estado n

Bruno Faller 
Presidente da associação Pró-Cultura  
e da Câmara Municipal
President of the Pro-Culture association
and of the City Council

Cultura
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Culture

lending support to cultural and social 
initiatives is one of the relationship 
guidelines of Japan Tobacco International 
(JTI) with the communities where it 
operates. In Santa Cruz do Sul, the 
company has consolidated partnerships 
that contribute towards regional artistic and 
cultural evolution. one of the initiatives of 
great community impact is the Restoration 
and Readjustment of Regina Simonis arts 
house, maintained by the Pro-Culture 
association of Santa Cruz do Sul.

It is a building whose construction 

started in 1920, on the corner of Marechal 
Floriano street, main street in the central 
area, and Júlio de Castilhos street, in the 
heart of the city, and was concluded in 
1922 to accommodate a bank known as 
Banco Pelotense, which no longer exists. 
In a very eclectic style, a characteristic 
of the final years of the 19th century and 
beginning of the 20th century, it mingles 
several architecture styles.

Ronaldo Wink, architect and coordinator 
of the technical team, defines it as one 
of the most significant buildings of 

that period in Rio Grande do Sul and, 
therefore, highly valued by scholars and 
architecture historians. The building has 
such a relevance that it was declared a 
heritage and artistic asset by the State 
of Rio Grande do Sul (Iphae).

For JTI, Regina Simonis arts house is 
one of the most relevant art references 
in the region, whose socio-cultural and 
historical importance is uncontestable. 
as there was no way devising a project 
with grants deductible from taxes or 
incentive laws, the advocates of this 

cultural cause contacted JTI, hinting at 
this old community dream.

City councilor Bruno Faller, president of the 
Pro-Culture association and also president 
of the City Council, stresses that without 
the financial support from the company, 
which did not receive any incentive on its 
part, it would not be possible to take the 
first restoring step. “It was vital”, he admits.

The company offered the financial grants 
that made it viable to conclude the first 
of the five restoring steps, with a team of 
experts that came up with a diagnosis of 
the building, they recovered information 
on the original architecture and suggested 
interventions intended to modernize the 
building, devised the engineering project, 
and budgeted the work. The idea is to 
carry out as few structural alterations 
as possible, thus transforming it into a 
multicultural center.

Based on the study, the national 
Program for Strengthening Family 
agriculture (Pronaf)-Culture association 
began to seek resources through 
incentive laws in order to carry out the 
work, a process that is now underway.

once restored, the building will have 
a vast exhibition hall on the first floor, 
with special lighting; an auditorium 
for 100 people, a memorial, rooms for 
multicultural activities and a café and a 
new security system. Furthermore, its 
architectonic lines will be highlighted, as 
the house is, by itself, an art work.

Memory links 
JTI lends relevant support to a study and project intended to 
Restore and Readjust the city’s Regina Simonis Arts House

Building is a cultural 
reference, historical 
and architecture 
asset in the State n
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Espírito comunitário
Algumas ações culturais que receberam apoio da JTI

n apoio à Feira do livro de Santa Cruz do Sul

n apoio ao I Festival de Cinema de Santa Cruz do Sul

n Promoção do Festival alusivo aos 110 anos da Imigração Japonesa no Brasil  
em Maringá (PR) e em Porto alegre (RS)

n Restauro do órgão da Igreja evangélica de Confissão luterana de Santa Cruz do Sul

n apoio ao Círculo Bela Itália, em Santa Cruz do Sul

n apoio à orquestra Jovem da Universidade de Santa Cruz do Sul

n apoio a atividades da melhor idade em cidades da região

n Preservação da Cultura Japonesa no Brasil, em eventos

n ações de inserção da mulher no mercado de trabalho

n Patrocínio a iniciativas literárias, como a coletânea de contos nem te Conto II,  
com lançamento em Porto alegre e Santa Cruz do Sul, que contou com a presença do 
escritor chileno antanio Skármeta, autor, dentre outros, da novela o carteiro e o poeta.

Fonte: JTI.

Community spirit
Some cultural actions that were supported by JTI

n Support to the Book Fair in Santa Cruz do Sul

n Support to the First Cinema Festival in Santa Cruz do Sul

n Promotion of the Festival Relative to the 110 Years of Japanese Immigration to Brazil 
in Maringá (PR) and in Porto alegre (RS)

n Restoration of the organ in the evangelical lutheran Church in Santa Cruz do Sul

n Support to Círculo Bela Itália, in Santa Cruz do Sul

n Support to the Youth orchestra of the University of Santa Cruz do Sul

n Support to the activities of the best age in cities around the region

n Preservation of Japanese Culture in Brazil - events

n Insertion of the women in the labor market

n Sponsorship for literary initiatives, like the collection of nem te Conto II shortstories, 
launched in Porto alegre and Santa Cruz do Sul, attended by Chilean writer antanio 
Skármeta, author, among other books, of the novel o carteiro e o poeta.

Source: JTI.

Ações Actions

Igreja evangélica luterana da 
IeClB de Santa Cruz do Sul
evangelical lutheran Church 

in Santa Cruz do SulFeira do livro de Santa Cruz do Sul,
na Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade,
com a Catedral São João Batista ao fundo
Book Fair in Santa Cruz do Sul, at Plazza Getúlio 
Vargas, in front of Saint John’s Cathedral
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Entre os melhores
Profissionais contratados para a nova fábrica da JTI passaram por testes e 
treinamentos técnicos nas unidades situadas em outros países e no Brasil

Among the best
Professionals selected for the new JTI factory were submitted 
to tests and training sessions in plants located in other countries

Equipe

a JTI já contratou 78 profissionais para 
compor o time de trabalho da nova 
fábrica de cigarros de Santa Cruz do 
Sul. o número poderá chegar a 100 
pessoas quando a fábrica entrar em 
pleno funcionamento. “Desde o início, 
buscamos selecionar e contratar as 
pessoas mais capacitadas e, assim, 
garantir a fabricação e a oferta dos 
nossos produtos com o nível excelente 
de qualidade, já reconhecido pelos 
nossos consumidores “, destaca edvaldo 
Moreira, diretor de Recursos humanos. 

“Independentemente do nível hierárquico, 
tivemos todo um cuidado com o processo 
de seleção de todos os profissionais 
“, observa. a média de inscritos foi de 
70 candidatos por vaga de trabalho 
anunciada. a maioria dos colaboradores 
da nova fábrica possui uma grande 
bagagem profissional. o processo de 
seleção ocorreu ao longo do ano passado 
e também incluiu a realização de testes 
técnicos aplicados por profissionais JTI 
de outros países, como Rússia e Polônia, 
e do Brasil. a atitude e o comportamento 
são fatores muito importantes, além do 
conhecimento técnico de cada candidato. 
a maioria dos colaboradores contratados 
é de Santa Cruz do Sul e de municípios 
 da região.

o envolvimento do departamento de 
Recursos humanos com cada um 
da equipe profissional da fábrica de 
cigarros não terminou com o início das 
atividades no local. Por exemplo, dos 
78 colaboradores, 50 participaram de 
treinamentos específicos em outras 
plantas da JTI no exterior. Desses, 44 

Japan Tobacco International (JTI) hired 
78 professionals for its work team at the 
cigarette factory in Santa Cruz do Sul. 
The number could reach 100 people once 
the factory is fully operating. “Since the 
beginning we tried to select and hire the 
most qualified people and, therefore, 
guarantee the manufacture and supply 
of our products with an excellent quality 
standard, already acknowledged by 
our consumers”, says edvaldo Moreira, 
human Resources director.

“We were very careful when it came 
to selecting professionals, from the 
lowest to the highest hierarchical level”, 
he observes. average applications 
reached 70 per vacancy available. Most 
collaborators of the new factory are very 
qualified professionally. The selection 
process took place last year and also 
included technical tests applied by 
professionals of the companies of the 
group in other countries, like Russia, 
Poland and Brazil. attitude and behavior 
are important factors besides the 
technical knowledge of each applicant. 
Most collaborators are from  
Santa Cruz do Sul.

The involvement of the hR sector with 

each one of the professional teams of the 
cigarette factory does not end with the 
beginning of the activities. For example, 
from the 78 employees, 50 took part in 
specific training stints in JTI factories 
abroad. of these, 44 collaborators had 
never traveled abroad. During three 
months, they stayed in countries like 
Russia, Switzerland, Ukraine and Poland. 
“The investment in personal development 
amounted to R$ 2.3 million”, says Moreira.

Furthermore, the qualification of our 
collaborators can be corroborated in 
other JTI plants in the world. a group of 
27 employees stayed for two months 
in Poland, and four collaborators stayed 
50 days in “experiences like these ones 
also add to everyone’s personal and 
professional development. The work team 
of Santa Cruz do Sul is viewed as one of 
the best at JTI”, edvaldo commemorates.

COMMITMENT 
The collaborators are evaluated in 
performance, with periodical revisions and 
at the end of the year they receive the 
results of their performance and behavior 
against the accorded objectives. according 
to the hR director, “The objectives of 
the business and expected behavior are 
debated and established, and they are 
the models of our administration based 
on performance”, he says. Based on this 
evaluation, it is possible to give guidance 
on how to improve even further individually 
and as a team throughout the year.

The administrators perform their role 
that consists in developing the teams, 
based on knowledge provided by the hR 
sector. “We follow the concept that 70% 
is learned during the daily activities, their 
challenges, routine and responsibilities, 
20% from interaction like coaching, 
collaboration, feedback providing 
for the alignment of competences, 
evaluation of typical points and 
effective communication with the other 
employees, and 10% from traditional 
training.”, Moreira comments.

COMPROMISSO 
os colaboradores possuem avaliação de desempenho, as quais são revisadas 
periodicamente, e no final de cada ano recebem o resultado pelo desempenho e pelo 
comportamento frente aos objetivos acordados. De acordo com o diretor de Rh, edvaldo 
Moreira, “os objetivos de negócio e de comportamentos esperados são discutidos e 
estabelecidos, sendo estes os balizadores de nossa gestão por desempenho”. a partir dessa 
avaliação, é possível prestar orientações sobre como melhorar ainda mais os resultados 
individuais e da equipe ao longo do ano. 

os gestores desempenham papel fundamental no desenvolvimento das equipes a partir 
do conhecimento adquirido na prática e das ferramentas oferecidas pelo departamento de Rh. 
“Seguimos o conceito de que 70% de aprendizado são provenientes de sua vivência como 
profissional, seus desafios, sua experiência, sua rotina e suas responsabilidades; 20% são 
adquiridos por meio de interação, como coaching, colaboração e feedback, proporcionando 
alinhamento de competências, avaliação dos pontos de melhoria e comunicação eficaz com as 
demais pessoas; e 10% com treinamentos tradicionais”, comenta Moreira.

Edvaldo Moreira 
Diretor de Recursos humanos da JTI
JTI human Resources Director

colaboradores nunca haviam viajado 
para o exterior. Durante três meses, 
eles permaneceram em países 
como Rússia, Turquia, Suíça, Ucrânia, 
Romênia e Polônia. “o investimento no 
desenvolvimento de pessoal ultrapassa a 
R$ 2 milhões”, destaca Moreira. 

além disso, a qualificação dos 
colaboradores já pode ser comprovada 

em outras plantas da JTI no mundo. Um 
grupo de 27 colaboradores ficou durante 
dois meses de 2018 colaborando com a 
nova unidade da JTI na Polônia e outros 
quatro colaboradores ficaram durante 
50 dias na etiópia. experiências como 
essas contribuem para o crescimento 
pessoal e profissional de cada um. “o 
time de Santa Cruz do Sul está entre os 
melhores da JTI”, comemora o diretor.

O desenvolvimento 
pessoal e profissional 
é uma constante 
na empresa n

Personal and 
professional 
development is a  
never-ending process
at the company n

Team
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Estímulo e orgulho
Trabalho na nova fábrica de cigarros da JTI proporciona inúmeras 
experiências ao mecânico de embalagem que já embarcou para três países 

Aprendizagens

Desde que chegou na JTI, em janeiro 
de 2018, Rafael Fabis, técnico em 
Mecatrônica e estudante de engenharia 
Mecânica, já realizou viagens para a 
Rússia, a Romênia e a Polônia. antes, 
só tinha ido por 15 dias para a argentina. 
na empresa, atua como mecânico 
de embalagem, respondendo pela 
manutenção corretiva e preventiva dos 
equipamentos. “acompanho direto os 
equipamentos e presto auxílio para a 
equipe. Juntos, mantemos tudo em 
segurança e em condição de gerar os 
melhores resultados e, desta maneira, 
oferecermos produto com a melhor 
qualidade possível para os nossos 
clientes”, destaca.  

“Trabalhar na JTI me proporciona 
satisfação diariamente, pois, aqui, 
independentemente do cargo, somos 
ouvidos e novas ideias são sempre bem 
recebidas”, enfatiza Rafael. Inclusive, 
mesmo exercendo a profissão há alguns 
anos, nunca havia experimentado a 
sensação de ter o seu desempenho 
reconhecido e valorizado como na JTI. 

a oportunidade de frequentar 
treinamentos na Rússia e na Romênia 
e de prestar suporte técnico na Polônia 
foi marcante para Rafael. “essas 
experiências me deram a chance de 
conhecer lugares incríveis. a convivência 
com diferentes culturas e a troca de 
conhecimentos me proporcionaram 
crescimento profissional e pessoal 
imensurável”, define.

Por tudo isso, Rafael considera a 

Rafael Fabis 
realizou viagens de 
aperfeiçoamento 
para diversos países n

Learning

Rafael Fabis, técnico em Mecatrônica e estudante de engenharia Mecânica
Rafael Fabis, Mechatronics Technician and Mechanical engineering student

empresa diferenciada. “Com toda a sua 
grandeza, ela consegue fazer com que 
cada colaborador se sinta realizado e 
reconhecido pelo que faz. Isso faz com 
que a cada dia tenhamos mais vontade 
de vestir a camisa e de correr atrás dos 
nossos objetivos”, enfatiza. além disso, 
conforme ele, poder fazer parte da 
história que está sendo escrita  
na JTI é motivo de orgulho. 

Para ele, graças ao incentivo e à 
valorização do colaborador e à equipe 
qualificada e disposta a dar o seu 
melhor, os frutos desse empenho e 
dessa dedicação de cada um já estão 
sendo colhidos. “Isso só nos mostra 
que estamos no caminho certo. Tenho 
certeza de que esse nosso time de 
Santa Cruz do Sul conquistará ainda 
muito mais. Isso é só o começo”, prevê.

ever since he joined JTI, in January 
2018, Mechatronics Technician and 
Mechanical engineering student Rafael 
Fabis has already traveled to Russia, 
Romania and Poland. Before this, he had 
only spent 15 days in argentina. at the 
company, he is a packaging mechanic, 
and is responsible for corrective and 
preventive equipment maintenance. “I 

keep a close watch on the equipment 
and help the team. Together, we keep 
everything in a safe condition with an 
eye on the best results and thus we 
offer the products with the best quality 
possible to our clients”, he says.

“Working for JTI gives me satisfaction 
every day, because here, regardless 

Rafael Fabis 
took part in 
learning tours to 
several countries n

Stimulus and pride
Working at the new JTI cigarette factory translates 
into a lot of experience for a packaging mechanic 
who has already shipped cigarettes to three countries

of the job position, they listen to us 
and new ideas are always welcome”, 
Rafael stresses. although having been 
at his job for some years, he had never 
experienced the feeling of having his 
work recognized and highly valued  
at JTI.

The opportunity to attend training stints 
in Russia and Romania, and lending 
technical support in Poland, were 
marking experiences for Rafael. “These 
experiences provided me with the 
opportunity to know incredible places. 
living with different cultures and the 
exchange of knowledge added a lot to 
my professional and personal growth”, 
he comments.

In this respect, Rafael views the 
company as a discerning Corporation. 
“Despite all its grandeur, it manages to 
make each collaborator feel recognized 
and accomplished. This convinces us 
to assume our responsibilities and 
fight for our objectives”, he stresses. 
Furthermore, according to him, being a 
part of the history now unfolding at JTI 
is reason enough for pride.

To him, thanks to the incentive and 
high esteem of the collaborator and the 
qualified team, always willing to do their 
best, the fruits of this endeavor and 
dedication are now being reaped. “It 
shows us that we are on the right track. 
I am sure that our team in Santa Cruz do 
Sul will conquer much more. This is just 
the beginning”.
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Integração

INESQUECÍvEL 
Dentre as diversas experiências 
proporcionadas pela companhia 
nestes quase três anos de trabalho, 
Beckenkamp considera que as mais 
marcantes e desafiadoras foram as 
viagens feitas para prestar suporte 
técnico nas filiais da JTI na etiópia e na 
Polônia. Mais três colegas embarcaram 
com ele para a etiópia. “encontramos 
uma fábrica antiga, antes pertencente 
ao governo do país, e que havia sido 
adquirida há poucos meses pela JTI”, 
frisa. “estava com sérios problemas 
operacionais, de infraestrutura e de não 
cumprimento de procedimentos-padrão 
da empresa, bem como deficiência 
grande em segurança industrial”. 

Segundo ele, o cenário da fábrica na 
etiópia mudou após dois meses de 
muito trabalho, manutenção, orientação, 
treinamentos e extenso levantamento 
de oportunidades e necessidades de 
melhoria, com o apoio da diretoria local e 
com o suporte do Brasil. “os resultados 
começaram a melhorar de maneira 
significativa, recordes começaram a 
ser batidos dia a dia e foram feitos 
investimentos em infraestrutura, 
segurança e padronização, para 
adequação ao sistema operacional  
padrão da JTI”, aponta. 

na Polônia, onde permaneceu até o início 
de setembro de 2018, ele e 26 colegas 
encontraram outra realidade. apesar de 
ser uma das maiores fábricas da JTI no 
mundo, com excelente infraestrutura, os 
resultados precisavam ser equiparados 
aos do Brasil, mas necessitavam de 
profissionais mais experientes. “nosso 
time encarou o desafio de alavancar os 
números e, por meio de orientação e 
de interação com as equipes locais e 
de outras afiliadas, foram obtidos novos 
recordes de produção e significativas 
melhoras nos resultados operacionais”, 
ressalta.

Disso tudo, de acordo com Beckenkamp, 
o mais marcante foi a receptividade e a 
vontade de aprender dos colegas etíopes, 
contrastando com a resistência inicial dos 

poloneses. esse obstáculo foi vencido 
após um período de adaptação e de 
conhecimento mútuo. “Tudo isso nos traz 
rica e edificante experiência profissional, 
cultural e crescimento enorme como 
pessoa”.

Para o supervisor, a JTI é uma empresa 
que fornece muitas oportunidades, pois 
trabalha focada no crescimento do seu 
negócio, sem esquecer de suas origens 
e de quem faz as coisas acontecerem. 
a diversidade de culturas está presente 
no dia a dia da empresa, por meio do 
intercâmbio de seus funcionários, que 
viajam tanto para treinamento quanto 
prestação de suporte e compartilhamento 
de conhecimento com colegas de 
diversos países. “Graças à JTI, hoje tenho 
amigos espalhados por cinco continentes”, 
diz.

o engenheiro de produção mecânica 
Fernando Beckenkamp foi promovido a 
supervisor de produção da nova fábrica 
de cigarros da JTI no início de 2018, 
após passar por uma seleção interna. 
Iniciou na empresa como coordenador 
de manutenção industrial em 2015. 
ainda atuou na área de manutenção de 
compra de tabaco da matriz e em filiais. 
É graduado em engenharia de Produção-
Mecânica pela Universidade de Santa Cruz 
do Sul (Unisc). Também cursou o técnico 
em Manutenção Industrial, em Pelotas, no 
Rio Grande do Sul. 

“Meu trabalho consiste basicamente 
em manter a interação entre o setor 
produtivo e as demais áreas de suporte 
e de planejamento de produção. Sempre 

alinhado às diretrizes da empresa, 
reportando e suportando as decisões 
da gerência e da diretoria”, explica. ele 
e os outros supervisores também são 
responsáveis pela identificação dos melhores 
talentos em cada área e a correta colocação 
dos identificados em determinadas 
funções, procurando contribuir para o 
desenvolvimento pessoal e profissional dos 
colegas e para o crescimento da empresa.  

“a preocupação demonstrada pelas 
pessoas é um dos principais diferenciais 
da JTI”, aponta Beckenkamp. Dentre eles, 
cita a valorização dos colaboradores, 
o engajamento na melhoria e no 
desenvolvimento das comunidades nas 
quais a empresa está inserida, o apoio a 
causas sociais, a erradicação do trabalho 

infantil e o ambiente empreendedor, 
aberto e desafiador que proporciona. “ao 
mesmo tempo em que temos metas e 
somos incentivados a atingi-las, existe 
toda uma preocupação com o bem-estar 
dos funcionários. Isso está no Dna da 
empresa”, destaca. 

o pessoal que compõe o time, com o 
apoio da direção, torna o ambiente de 
trabalho muito leve. “existe incentivo ao 
desenvolvimento e, mais do que isso, 
muitas oportunidades são oferecidas, 
tudo concomitantemente à constante 
busca por melhorias, norteados por metas 
desafiadoras. É isto que motiva não 
somente a mim, mas a toda a equipe.  
a JTI é uma empresa que se move  
para a frente”, define.

Sempre valorizados 
Preocupação com o bem-estar dos 
profissionais é destaque da cultura JTI

Interação entre 
equipes de diferentes 
países proporciona 
aprendizagens n

Fernando Beckenkamp
Supervisor de Produção da 
nova fábrica de cigarros da JTI
Production Supervisor at the new 
JTI Cigarette Factory
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Integration

UNFORGETTABLE 
Considering all the experiences provided 
by the company during these nearly 
three years, Beckenkamp has it that 
the most remarkable and challenging 
were his trips to ethiopia and Poland 
where he gave technical support to JTI 
subsidiaries. Three colleagues traveled 
with him to ethiopia. “What we saw 
there was an old factory, which used 
to belong to the government of that 
country and had been acquired by JTI 
some months before”, he explains. 
“It had serious operational problems, 
infrastructure deficiencies, and did not 
comply with the standard procedures 
of the company, as well as very poor 
industrial security”.

according to him, the scenario of the 
factory in ethiopia changed considerably 
after two months of hard work, 
maintenance, guidance, training and 
a complete survey of opportunities 
and improvement needs, with support 
from the local board of directors and 
from Brazil. “The results began to 
improve significantly, records were 
hit day after day, and investments 
were made in infrastructure, safety 
and standardization, in order to adjust 
everything to JTI’s operational pattern”, 
he concludes.

In Poland, where he stayed until early 
September 2018, he and 26 colleagues 
found another reality. although being 
one of the biggest JTI factories in the 
world, with an excellent infrastructure, 
results had to be equated with Brazil, 
but they needed more experienced 
professionals. “our team faced the 
challenge of leveraging the numbers 
and, through guidance and interaction 
with the local teams and teams from 

Mechanical production engineer Fernando 
Beckenkamp was promoted to production 
supervisor in the new JTI cigarette factory, 
in early 2018, following an internal selection 
process. he joined the company as 
industrial maintenance coordinator, in 2015. 
he also worked in the tobacco purchasing 
department at the headquarters and 
in subsidiaries. he has a Mechanical 
Production engineering degree from the 
University of de Santa Cruz do Sul (Unisc). 
he also attended a technical course on 

Industrial Maintenance, in Pelotas, state of 
Rio Grande do Sul.

“My work basically consists in keeping 
an interacting process between the 
productive sector and all other support 
and production planning areas. always in 
line with the guidelines of the company, 
reporting and supporting the decisions 
made by management and the board of 
directors”, he explains. all supervisors, 
including himself, are responsible for 

identifying the best talents in each 
area and for correctly positioning them 
for specific jobs, thus contributing 
towards their personal and professional 
accomplishments and towards the growth 
of the company.

“Concern for people is what really makes a 
difference at JTI”, comments Beckenkamp. 
It includes collaborators held in high 
esteem, efforts to improve and develop 
the communities where the company 

Interaction between 
teams of different 
countries improves 
the learning process  n

other subsidiaries, new records were 
hit in production, including significant 
operational results”, he comments.

on top of all this, according to 
Fernando, the most remarkable 
trait was the receptiveness and the 
interest in learning showed by the 
colleagues in ethiopia, contrary to the 
initial resistance shown by the Polish 
employees. This obstacle was overcome 
after a period of adaptation and mutual 
acquaintance. “It was a wonderful 
professional and cultural experience and 
an accomplishment as people”.

The supervisor has it that JTI 
is a company that offers lots of 
opportunities, as it acts focused on 
the growth of its business, without 
overlooking its origins and the people 
who make things happen. Culture 
diversity is present in the everyday life 
of the company, through the employee 
interchanging system, whereby they 
travel to other countries for training 
purposes or for giving support or 
sharing knowledge with colleagues 
from different countries. “Thanks to JTI, 
now I have friends scattered across five 
continents”, he admits. the employee 
interchanging system, whereby they 
travel to other countries for training 
purposes or for giving support or 
sharing knowledge with colleagues 
from different countries. “Thanks to JTI, 
now I have friends scattered across five 
continents”, he admits. 

Highly valued
JTI’s concern with the well-being of its professionals 
is the highlight of the company’s culture

operates, support to social causes, child 
labor eradication and an entrepreneurial 
environment, open and challenging. “While 
we have targets and are stimulated to 
achieve them, there is high concern for the 
well-being of the employees. This is in the 
Dna of the company”, he says.

The members of the team, supported 
by the board of directors, keep the work 
environment light. “There is incentive to 
development and, more than that, many 
opportunities are offered, everything 
concomitantly with the pursuit of 
improvements, guided by challenging 
targets. It not only motivates me, but the 
entire team, as well. JTI is a company that 
is moving forward”, he defines.
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Santa Cruz do Sul 
comemora
Santa Cruz é o maior “cluster” de processamento de tabaco do mundo  
e tem forte tradição na produção de cigarros, lembra o prefeito Telmo Kirst

A cidade-sede

a concretização da fábrica da JTI é motivo 
de muita comemoração para o município 
de Santa Cruz do Sul e a região central 
do Rio Grande do Sul. “a JTI já é uma das 
principais empresas do nosso município 
e agora, agregando a produção cigarreira, 
ocupará destacada posição em geração 
de impostos e postos de trabalho”, enfatiza 
o prefeito Telmo Kirst. “a nova fábrica 
também traz para nosso município novas 
tecnologias, processos e equipamentos 
modernos”. ele lembra que, além de 
consolidar a presença de uma empresa 
diferenciada, este grande investimento 
traz para a produção na cidade duas das 
principais marcas mundiais para adultos 
fumantes, Camel e Winston.

Kirst assegura que o município está atento 
às atuais e às futuras necessidades da JTI, 
implementando-as, principalmente aquelas 
relativas à mobilidade viária e também ao 

conforto e à segurança dos colaboradores 
de todo o complexo produtivo. “Todas as 
possibilidades de incentivos às atividades 
produtivas, previstas em nossa legislação, 
estão ao alcance e à disposição da 
empresa”, acrescenta.

o prefeito frisa ainda a projeção nacional 
e internacional que Santa Cruz do Sul 
alcançou ao longo das últimas décadas, 
em especial graças à cadeia produtiva 
e industrial do tabaco. Santa Cruz 
do Sul é hoje o maior “cluster” de 
processamento de tabaco do mundo, e 
também tem forte tradição na produção 
de cigarros. “Possuímos uma mão de 
obra muito qualificada, que, aliada a 
uma infraestrutura de boa qualidade e 
à posição logística privilegiada, torna a 
cidade muito atrativa para sediar uma 
planta desta envergadura”, comenta. 
“além disso, Santa Cruz do Sul possui 

uma excelente qualidade de vida, o que 
faz com que executivos do mundo todo 
apreciem trabalhar e criar seus filhos aqui”.

Por todas essas razões, Kirst assinala a 
satisfação que esse novo empreendimento 
traz para toda a comunidade. “o anúncio 
da instalação e do início dos trabalhos 
da nova fábrica foi recebido com imensa 
alegria pela administração municipal e pela 
população santa-cruzense, pois, além da 
geração de emprego, renda e também 
de tributos, essa boa notícia demonstra a 
confiança da JTI na cidade e no País”.

Cidade passa a 
produzir duas das 
principais marcas 
mundiais de cigarro n

Telmo kirst
Prefeito de Santa Cruz do Sul
Mayor of Santa Cruz do Sul

The host-city

The newly established JTI cigarette 
factory is reason for celebration in 
the city of Santa Cruz do Sul and 
in the central region of Rio Grande 
do Sul. “JTI is a major factory in 
our municipality and now, with the 
production of cigarettes, it will occupy 
a relevant position in the generation of 
taxes and jobs”, Telmo Kist stresses. 
“The new factory also introduces in 
the municipality new technologies, 
processes and modern equipment”. 
he recalls that, besides consolidating 
the presence of a discerning company, 
this huge investment translates into 
the production of two global cigarette 
brands, specific for adult smokers, 
Camel and Winston.
 
Kirst maintains that the municipality 
remains focused on the present and 
future needs of JTI, implementing 
particularly the ones relative to urban 
mobility and comfort and safety of the 
collaborators in the entire production 
complex. “all chances of incentive 
to productive activities, set forth in 
our legislation, area available for the 
company”, he adds. 
The mayor also insists on the national 
and international projection achieved 
by Santa Cruz do Sul over the past 
decades, especially thanks to the 
tobacco supply and industrial chain. 
Santa Cruz do Sul is now the biggest 
tobacco processing cluster in the 
world, and has Strong tradition in the 
production of cigarettes. “We have 
skilled labor, which, along with an 
infrastructure of good quality, and 
privileged logistic location, makes the 
city very attractive for accommodating a 
factory of this relevance”, he comments. 
“Furthermore, Santa Cruz do Sul boasts 
an excellent quality of life, appreciated 

by company staffs from other countries 
who live and bring up their children 
here.”

For these reasons, Kirst expresses 
the great satisfaction that this new 
enterprise brings to the entire 
community. “The announcement of 
the new factory and the beginning of 
the work brought great satisfaction to 
the municipal administration and to the 
people in Santa Cruz do Sul, after all, it 
means more jobs, income and taxes. 
The good news translates into the 
confidence of JTI in the city and in the 
Country”.

City now 
produces two of the 
leading cigarette 
brands in the world n

Santa Cruz do Sul 
commemorates
Santa Cruz is home to the biggest cluster of tobacco processing plants in the world, 
and has a strong tradition in the production of cigarettes, recalls mayor Telmo Kirst
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Exemplo 
empreendedor 
Para a Abifumo, a nova fábrica da JTI representa uma aposta no 
potencial do Vale do Rio Pardo e no desenvolvimento do setor do tabaco

Setor

Carlos Galant, diretor executivo da 
associação Brasileira da Indústria do 
Fumo (abifumo), salienta a importância da 
inauguração da nova fábrica de cigarros 
da JTI diante do que essa iniciativa sinaliza 
para toda a cadeia produtiva do tabaco. ele 
destaca os principais pleitos do setor que 
estão sendo defendidos pela entidade, 
relacionados ao tratamento de parte do 
governo para questões do mercado desse 
produto. o consumo de cigarros no Brasil 
chegou a 2,660 bilhões de maços de 20 
unidades em 2016, de acordo com os 
dados da Receita Federal. 

há mais de 15 anos na abifumo, o gestor 
acompanha os temas da cadeia produtiva 
a partir de Brasília. “no momento de 
reversão do quadro de dificuldades 
econômicas pelo qual atravessa o País, 
este é um exemplo de investimento 
empreendedor, que aposta no potencial 
da região do Vale do Rio Pardo, no 

estado do Rio Grande do Sul e no 
desenvolvimento da cadeia produtiva do 
tabaco no Brasil”, observa.

Conforme Galant, a abifumo encabeça 
importantes debates sobre questões 
cruciais para o setor. entre eles estão 
a excessiva carga tributária que incide 
sobre o setor, a ampliação e a melhoria 
dos modais logísticos para escoamento 
da produção – rodovias, ferrovias, 
hidrovias e portos (tendo em vista que 
o Brasil é o maior exportador de tabaco 
desde 1993 e o segundo maior produtor 
no mundo) –, além da ampliação de 
políticas de combate ao mercado ilegal 
de cigarros no País, crime que atinge 
níveis alarmantes, chegando a mais de 
50% em algumas capitais.

Galant acredita que o Protocolo para 
eliminação do Mercado Ilegal de Produtos 
de Tabaco da organização Mundial da 

Saúde (oMS) pode contribuir para a 
redução do problema se os países vizinhos 
também o ratificarem, como registrado 
na Declaração Interpretativa aprovada 
pelo Senado Federal recentemente. outra 
questão fundamental é a Convenção-
Quadro para o Controle do Tabaco da 
oMS. “esperamos o cumprimento do 
compromisso assumido pelo governo 
brasileiro em outubro de 2005 de que não 
seriam apoiadas medidas discriminatórias 
à produção e ao livre comércio do tabaco 
ou de restrições a políticas nacionais de 
apoio aos agricultores que atualmente se 
dedicam à atividade”, recorda. ELETRÔNICOS 

Com relação às novas tecnologias, um pleito fundamental do setor diz respeito aos 
produtos considerados de “nova geração” pela agência nacional de Vigilância Sanitária 
(anvisa). a agência realizou debate em abril de 2018 a respeito de cigarros eletrônicos, 
vaporizadores e produtos de tabaco aquecido, ouvindo a indústria e entidades 
nacionais e internacionais de controle do tabaco. “o setor defende a importância de dar 
continuidade ao debate na anvisa, de forma transparente, aberta, e com a participação 
da indústria, da comunidade científica e da sociedade civil, para regulamentar 
vaporizadores e dispositivos eletrônicos de tabaco aquecido no País”, frisa.

Abifumo tem 
defendido junto ao 
governo federal os 
pleitos do setor n

Sector

The chief executive officer of the Brazilian 
Tobacco Industry association (abifumo), 
Carlos Galant, stresses the importance of 
the inauguration of the new JTI cigarette 
factory, in light of what this initiative has in 
store for the entire tobacco supply chain. 
he takes the opportunity to stress the main 
pleas of the sector now being supported by 
the entity, relative to government initiatives 
regarding market questions of this product. 
Cigarette consumption in Brazil reached 
2.660 billion 20-ciagrette packets in 2016, 
according to data released by the Federal 
Revenue Service.

For 15 years with abifumo, in Brasília, the 
administrator, with a Master Degree in 
administration and Planning, has been 
keeping a close watch on all matters 
related to the supply chain. “at the moment 
of a reversal in the picture of economic 
difficulties experienced by the Country, this 
is an entrepreneurship example, betting 
on the potential of the Rio Pardo Valley 
region in Rio Grande do Sul and on the 
development of the tobacco supply chain in 
Brazil “, he observes.

according to Galant, abifumo leads relevant 
debates on crucial questions that affect 
the sector. They include excessive taxation 
incurred by the sector, expansion and 
improvement of the logistic modals for 

transporting the production – roadways, 
railways, waterways and ports (seeing that 
Brazil is the largest tobacco exporter since 
1993 and the second-largest producer in 
the world) -, besides an intensification of 
the fight against illicit cigarette trade in the 
Country, a crime that has reached alarming 
proportions, achieving a total of 50% in 
some capital cities

Galant believes that the Protocol to 
eliminate Illicit Trade in Tobacco Products of 
the World health organization (Who) could 
contribute towards reducing the problem, 
provided the neighboring countries also 
ratify this protocol, as registered in the 
Interpretative Declaration approved by 
the Federal Senate recently. another 
fundamental question lies in the Who. 
“We expect Brazil to comply with the 
commitment assumed in october 2005, 
whereby there would be no approval of 
measures that discriminate the production 
and trade of tobacco, nor restrictions to 
national policies that support the farmers 
devoted to the activity”, he recalls.

Entrepreneurship
example
Abifumo officials take it that the new JTI factory 
comes as a bet on the potential of the Rio Pardo V
alley region in the development of the tobacco sector

Carlos Galant
Diretor executivo da associação 
Brasileira da Indústria do Fumo (abifumo)
executive Director of the Brazilian 
Tobacco Industry association (abifumo)

ELECTRONIC CIGARETTES 
With regard to new technologies, a 
fundamental plea of the sector has 
to do with the products known as 
“new generation” by the national 
health Surveillance agency (anvisa). 
The agency held a debate in april 2018 
about electronic cigarettes, vapor 
cigarettes and heated tobacco, where 
industries, national and international 
entities expressed their opinion on 
tobacco control. “The sector is in favor 
or a continuity to the anvisa debates, 
in transparent form, open, and with the 
participation of the industry, scientific 
community and society, to regulate 
e-cigarettes and electronic devices 
of heated tobacco in the Country”, he 
concludes.

Abifumo has always 
urged the federal 
government to protect 
the tobacco sector n
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O motor da 
prosperidade
Nova fábrica da JTI é sinal de mais prosperidade para a região de 
Santa Cruz do Sul e para a cadeia produtiva do tabaco, entende Schünke 

“Investimentos como o da JTI são 
sempre vistos com bons olhos, pois 
sinalizam que devemos seguir no 
caminho da prosperidade e da qualidade 
de vida na região, com mais empregos 
e renda”, avalia Iro Schünke, presidente 
do Sindicato Interestadual da Indústria 
do Tabaco (Sinditabaco). a entidade 
reúne 15 empresas processadoras e 
cigarreiras, entre as quais a JTI. Formado 
em agronomia e com mais 40 anos de 
experiência no segmento, está à frente 
do Sinditabaco desde 2006. Mais recente, 
em 2015, assumiu ainda como diretor-
presidente do Instituto Crescer legal.

Schünke ressalta que a nova fábrica 
da JTI insere-se e reforça ainda mais a 
envergadura do setor e a sua importância 
para os 566 municípios produtores de 
tabaco da região Sul do Brasil. Também 

para as mais de 2 milhões de pessoas 
que vivem direta ou indiretamente 
da receita advinda da produção e da 
exportação do produto brasileiro. o Brasil 
é o segundo maior produtor e o primeiro 
no ranking mundial de exportações de 
tabaco há 25 anos. 

Conforme o presidente, o setor tem 
servido de modelo para o agronegócio, 
sendo peça econômica e social relevante, 
em especial para a região Sul, que 
responde por 99% da produção brasileira. 
no ranking agrícola nacional, o tabaco 
ocupa a sexta posição na exportação, 
com divisas que ultrapassam os US$ 2 
bilhões, e a décima colocação em receita, 
com rendimentos que superaram  
a R$ 6 bilhões na última safra.

Schünke salienta que a entidade está 

trabalhando muito na sustentabilidade 
da cadeia, dando maior visibilidade à 
importância econômica e social do setor. 
além disso, acompanha de perto os 
assuntos regulatórios, em especial aqueles 
relacionados à Convenção-Quadro para 
Controle do Tabaco (CQCT). “Sempre que 
possível, tomamos medidas para evitar a 
perda de empregos e de renda. Também 
estamos fortemente engajados em busca 
de solução para um problema que tem 
afetado enormemente as indústrias de 
cigarro brasileiras: o contrabando”, aponta.

O setor do tabaco 
destaca-se em 
relevância econômica 
e social no País n

Organização

ILEGAL 
na atualidade, o Instituto Brasileiro de 
opinião Pública e estatística (Ibope) 
estima que quase metade dos cigarros 
consumidos no País sejam oriundos do 
mercado ilegal. “a alta tributação e o 
difícil controle das fronteiras têm sido 
empecilhos para a competitividade do 
nosso produto no mercado interno, o que 
prejudica não somente as empresas, mas 
também afeta de forma significativa as 
oportunidades de emprego e os tributos 
recolhidos”, esclarece. ao mesmo tempo, 
os produtos contrabandeados não 
possuem qualquer controle fitossanitário.

ILLICIT 
nowadays, the Brazilian Institute of Public 
opinion and Statistics (Ibope) estimates 
that almost 50% of the cigarettes 
consumed in Brazil come from illicit 
trade. “high taxation and poor control of 
the borders have been jeopardizing the 
competitiveness of our cigarettes in the 
domestic market, a fact that does not 
only harm the companies, but also affects 
job opportunities and tax collections”, 
he clarifies. at the same time, illicit 
cigarettes have no phytosanitary controls.

Iro Schünke 
Presidente do Sindicato Interestadual da 
Indústria do Tabaco (Sinditabaco)
President of the Interestate Tobacco 
Industry Union (Sinditabaco)

Organization

“Investments like the ones made by JTI 
are always welcome, as they signal the 
path of prosperity and quality of life in the 
entire region, with more jobs and income 
“, comments Iro Schünke, president of 
the Interstate Tobacco Industry Union 
(SindiTabaco). The entity comprises 15 
companies, either tobacco processors 
or cigarette manufacturers, and JTI is 
one of them. With a degree in agronomy 
and with an experience of more than 40 
years in the sector, he has presided over 
the entity since 2006. Recently, in 2015, 
he also became president-director of the 
Growing Up Right Institute.

Schünke stresses that the new JTI factory 
joins the sector and further strengthens 
the scope and the importance of the 
sector for the 566 tobacco growing 
municipalities in South Brazil. It also 
holds true for the 2 million people that 
either directly or indirectly derive a 
livelihood from the production or exports 
of tobacco. Brazil is the second largest 
producer and leading exporter of tobacco 
in the world, for 25 years  
in a row, now. 

according to the president, the sector has 
set an example for agribusiness, where 
it is a relevant social and economic tool, 
especially in the Southern Region, which 
accounts for 99% of the total tobacco crop 
in Brazil. as far as agriculture goes, tobacco 
ranks 6th in exports, with revenue of 
upwards of US$ 2 billion, and ranks 10th in 
revenue, with dividends in excess of R$ 6 
billion in the past crop year.

Schünke stresses that the entity is 
devoted to the supply chain’s sustainable 
status, clearly displaying the economic 

and social importance of the sector. 
Furthermore, it keeps a close watch on all 
regulatory matters, especially on the ones 
relative to the Framework Convention 
of Tobacco Control (FCTC). “Whenever 
possible, we take all the necessary 
steps to prevent people from losing their 
jobs and income source. We are also 
deeply involved with a problem that has 
adversely affected the Brazilian cigarette 
industries: contraband”, he mentions.

The tobacco sector 
is relevant in social 
and economic terms 
in the Country n

The engine
of prosperity
New JTI cigarette factory signals more 
prosperity for the region of Santa Cruz do Sul and 
for the tobacco supply chain, Iro Schünke says
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Um bom sinal 
para o setor
Presidente da Afubra, Benício Werner, considera que a produção de cigarros 
da JTI será benéfica tanto para o meio urbano quanto para o meio rural

Produção

"o investimento da JTI na nova fábrica 
de cigarros trará reflexos positivos 
para o município de Santa Cruz do 
Sul e para a região, com a geração 
de tributos e de empregos", ressalta 
Benício albano Werner, presidente da 
associação dos Fumicultores do Brasil 
(afubra). o desenvolvimento econômico 
e social do município também vai 
ganhar com a presença de profissionais 
especializados, que a automatização 
da estrutura de produção de cigarros 
demanda, observa. 

"Santa Cruz do Sul já é conhecida como 
a capital mundial do tabaco, levando-se 
em conta a concentração de empresas 
processadoras do produto”, frisa. “agora, 
vem se somar mais uma fábrica de 
cigarros, o que comprova cada vez mais 

o merecimento do título". a decisão da 
JTI, em seu entender, sinaliza que a 
cultura continuará sendo demandada e 
envolvendo grande número de famílias 
produtoras de tabaco, que se aproxima 
de 150 mil no Sul do Brasil. 

"Como produtores e lideranças, 
estamos atentos à demanda de cigarros 
no País e no mundo",  afirma. no Brasil, 
o consumo de 55 bilhões de cigarros 
legais apresentou leve recuperação, de 
5,16%, em 2017. "Contribuiu para esse 
resultado o combate ao contrabando por 
parte da polícia e da Receita Federal e o 
pequeno avanço no poder de compra do 
consumidor nacional ", avalia.

Por outro lado, conforme Werner, os 
produtores de tabaco precisam de 

crédito para efetivar a diversificação no 
meio rural que a organização Mundial 
da Saúde prega em sua Convenção-
Quadro para Controle do Tabaco. essa 
é uma das principais reivindicações 
da afubra, em parceria com outras 
entidades representativas do setor. 
"o acesso ao financiamento é muito 
restrito para o produtor de tabaco", diz. 
a diversificação está sendo estimulada 
e promovida pelas entidades ligadas ao 
agricultores.

DEFESA 
a afubra desenvolve e presta assistência técnica aos produtores. Inclusive, conforme o 
presidente Benício albano Werner, pela experiência e pelos técnicos que mantém em 24 
filiais nos três estados do Sul, a associação teria condições de fazer excelente trabalho 
de diversificação junto aos produtores. ainda poderia ser indicada como uma entidade de 
assistência Técnica e extensão Rural (ater). “exemplo da nossa atuação é a realização da 
expoagro afubra há 18 anos. a feira repercute o trabalho de estímulo à diversificação que a 
entidade já vinha fazendo”, explica.

além disso, cita que o produtor de tabaco também não pode acessar o  Programa nacional de 
Fortalecimento da agricultura Familiar (Pronaf) para investimentos de uso múltiplo. Isso significa 
que não é possível financiar, por exemplo, projetos de irrigação para cultivo de milho após o 
plantio de tabaco na mesma lavoura. “Por esse motivo, muitos estão deixando de plantar feijão 
na mesma área de tabaco porque a leguminosa é muito sensível  à estiagem”, esclarece.

DEFENSE
afubra provides for technical assistance to 
the farmers. This, according to president 
Benício albano Werner, is owed to its 
experience and to the technicians in the 24 
subsidiaries in the three Southern States, 
attesting to the association’s conditions 
in promoting crop diversification. afubra 
could also be viewed as a Technical 
assistance and Rural extension entity. 
“What exemplifies our operations is the 
rural fair, known as expoagro afubra, which 
has been held for 18 years in a row. The fair 
is focused on crop diversification, which 
has always been a priority at afubra”, he 
explains. 

Furthermore, he recalls that tobacco 
farmers are not allowed to resort to the 
national Program for Strengthening Family 
Farming (Pronaf) for multiple purpose 
investments. It means that it is not possible 
to finance, for example, irrigation projects 
for the cultivation of corn after tobacco 
harvest. “For this reason, many farmers 
are no longer growing beans after tobacco 
because this leguminous crop is very 
susceptible to drought conditions”, he 
clarifies. 

Principal pleito 
é o acesso ao crédito 
para a diversificação 
da produção n

Benício Albano Werner 
Presidente da associação dos 
Fumicultores do Brasil (afubra)
President of the Tobacco Growers’ 
association of Brazil (afubra)

Production

“JTI’s investment in the new cigarette 
factory will have positive reflections for 
the municipality of Santa Cruz do Sul and 
for the region, with the generation of 
taxes and jobs”, stresses Benício albano 
Werner, president of the Tobacco Growers’ 
association of Brazil (afubra). The social and 
economic development of the municipality 
will also benefit more from the presence 
of specialized professionals, compared to 
the automation of the  cigarette production 
structure , he observes.

“Santa Cruz do Sul is acknowledged as the 
world capital of tobacco, if the concentration 
of processing plants is taken into 
consideration”, he says. “now, a new factory 
starts operating, a fact that increasingly 
corroborates this distinction”. The decision 
taken by JTI, in his view, signals that demand 
for the crop will continue on the rise, whilst 
involving a huge number of tobacco growing 
families, now about to reach 150 thousand 
people in Brazil.

“as producers and leaders, we remain 
focused on the demand for cigarettes in 
the Country and the world. In Brazil the 

consumption of 55 billion legal cigarettes 
attested to a slight recovery, 5.16%, in 
2017. “What contributed to this result was 
the fight against contraband waged by 
the Police and Federal Revenue, besides a 
small increase in the purchasing power of 
the consumers in the nation”, he argues.

on the other hand, according to Werner, 
tobacco farmers need credit lines for 
their crop diversification purposes, 
strongly recommended by the Framework 
Convention on Tobacco Control of the 
World health organization. This is a major 
plea by afubra, in partnership with other 
representative entities of the sector. 
“access to credit lines is very limited for 
tobacco farmers”, he says. Diversification 
is stimulated and promoted by entities 
that have links with the farmers.

Major plea 
involves access to 
credit lines for crop 
diversification n

A good sign 
for the sector 
President of Afubra, Benício Werner, 
maintains that JTI’s cigarette factory 
will benefit the city and the countryside
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Ganhos para todos
Interesse da JTI em produzir cigarros no Rio Grande do Sul foi bem recebido 
e contou com o apoio da Sala do Investidor e com incentivo público 

a instalação da nova fábrica da Japan 
Tobacco International (JTI) vai significar 
a geração de mais tributos, empregos e 
renda no Rio Grande do Sul. até então, 
o tabaco processado pela JTI no estado 
era transformado em cigarro na alemanha 
e importado novamente pelo País. “os 
empregos e a maior parte da tributação 
ficavam lá”, frisa adriano Boff, diretor 
da Sala do Investidor, da Secretaria do 
Desenvolvimento econômico, Ciência e 
Tecnologia (SDeCT). além da arrecadação 
para o estado e para o município, ele 
destaca a importância da geração de 
empregos qualificados em uma indústria 
moderna e automatizada.

o governador José Ivo Sartori 
encaminhou a JTI para a Sala do 
Investidor após a empresa ter 
comunicado interesse de instalar 
a fábrica de cigarros no País.                     

“a partir disso, agilizamos o processo 
e estruturamos as demandas da 
companhia”, conta Boff. o estado, 
segundo ele, colocou à disposição 
da JTI o Fundo operação empresa 
do Rio Grande do Sul (Fundopem-
RS) e o Programa de harmonização 
do Desenvolvimento Industrial do Rio 
Grande do Sul (Integrar-RS). Também 
disponibilizou um gerente de projetos 
desde o início de 2017, quando a 
empresa confirmou que iria investir 
no estado. “o gerente intermediou 
as demandas da JTI junto às diversas 
secretarias, até que o empreendimento 
estivesse pronto e funcionando”, relata. 

a Sala do Investidor é espaço aberto a 
empresários que desejam obter suporte 
para execução de projetos. lançada em 
2011, a estrutura serve de conexão entre 
a iniciativa privada e diversos órgãos 

do estado. entre as atribuições está a 
tentativa de atrair investimentos ao Rio 
Grande do Sul e acelerar a criação de 
projetos. as informações repassadas 
aos empresários são orientações sobre 
incentivos fiscais (Fundopem, Integrar-
RS, lei do Bem e Pró-Inovação), 
financiamento em bancos públicos, 
distritos industriais do estado ou de 
municípios, licenciamento ambiental, 
infraestrutura e logística, educação 
profissional, universidades e parque 
tecnológico, e perfil econômico  
do estado.

A geração de tributos 
e de empregos é 
aspecto comemorado 
no Estado  n

Apoio Support

The construction of the new Japan 
Tobacco International (JTI) factory 
translates into the generation of more 
taxes, jobs and income in Rio Grande 
do Sul. Up until now, tobacco processed 
by JTI in the State was transformed 
into cigarettes in Germany, and again 
imported by Brazil. “Jobs and the 
big tax amounts remained in that 
country”, says adriano Boff, director of 
the Investor office, of the economic 
Development, Science and Technology 
Secretariat (SDeCT). Besides state 
and municipal taxes, he highlights the 
importance of qualified jobs in a modern 
and automated industry.

Governor José Ivo Sartori directed 
JTI to the Investor office as soon as 
the company revealed its interest in 
establishing a cigarette factory in the 
Country. “after this we did everything 
to speed up the process and structured 
the company’s demands”, says Boff. 
The State, according to him, put at the 
disposal of JTI the Rio Grande do Sul 
Company operation Fund (Fundopem-
RS) and the Rio Grande do Sul 

Development harmonization Program 
(Integrar-RS). The State also nominated a 
projects manager in early 2017, as soon 
as the company confirmed its intention 
to invest in the State. “The manager 
acted as a go-between for the company 
and the different secretariats, during 
the time it took for the company to start 
operating”, he says. 

The Investor office is open to 
entrepreneurs who wish to get support 
for the execution of their projects. 
launched in 2011, the structure connects 
private initiative with several State 
organs. Its attributions include attempts 
to attract investments to Rio Grande 
do Sul and speed up the creation of 
projects. Information passed on to 
entrepreneurs includes directives on 
fiscal incentives (Fundopem, Integrarion-
RS, law of the Good and Pro-Innovation), 
financing in public banks, industrial 
districts in the State,  or in municipalities, 
environmental licenses, infrastructure 
and logistics, professional education, 
universities and technological parks, and 
the economic profile of the State.

The generation 
of taxes and jobs is 
reason for celebration 
in the State n

Gains for all
JTI’s interest in producing cigarettes in 
Rio Grande do Sul was well-accepted 
and relied on support from the 
Investor Office and public incentive

Adriano Boff 
Diretor da Sala do Investidor, da 
Secretaria do Desenvolvimento 
econômico, Ciência e Tecnologia (SDeCT)
Director of the Investor’s office of the 
Secretariat for the Development of the 
economy, Science and Technology (SDeCT)
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Parabéns, JTI!
A nova fábrica que a empresa inaugura em 2018

é motivo de muito orgulho para todo o Brasil.

Congratulations, JTI!
The new factory the company inaugurates in 2018

is reason for much pride in Brazil.



Escolhemos Santa Cruz do Sul para receber a nossa primeira fábrica de cigarros 
na América Latina. É aqui que, desde 2009, investimos para promover 

o desenvolvimento sustentável da empresa e da comunidade. 
Agora, mais um capítulo dessa história será escrito.

São investimentos assim que nos fazem crescer juntos.

N O V A  F Á B R I C A  E M  S A N T A  C R U Z  D O  S U L

Começa aqui
uma nova história




