
Tobacco Monitor / Janeiro 2021  / 1 

Tobacco Monitor

J A N E I R O  D E  2 0 2 1

UMA ATUALIZAÇÃO SOBRE OS ACONTECIMENTOS E PREVISÕES MAIS RECENTES
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CROP 
MONITOR
Os preços da próxima colheita de tabaco 
no Brasil serão fixados em Janeiro 
de 2021, quando as negociações da 
indústria estão agendadas para serem 
retomadas

• O processo foi iniciado em dezembro de 2020, 
quando a discussão foi centrada em torno dos 
custos de produção.

• Segundo a Associação dos Fumicultores 
do Brasil (Afubra), serão colhidas 609.952 
toneladas, nos três estados da Região Sul, 
uma redução de 4% em relação à campanha 
anterior (633.021 toneladas).

• Em termos de área, verifica-se um declínio 
anual de 6%, de 290.397 ha para 273.356 ha. 
A produtividade esperada é de 2.220 kg por ha 
em oposição aos 1.850 kg do ano passado, uma 
clara melhoria.

Segundo dados de Afubra, a região do 
Rio Grande do Sul foi atingida por intensa 
chuva e granizo, o que levou a 353 
notificações de danos nas culturas de 
tabaco.

• Venâncio Aires foi o município mais afetado.

• Segundo o presidente da associação, Benício 
Werner, os danos totais causados pelo granizo 
foram 18% maiores em relação a 2019.

De acordo com a Federação das 
Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), 
as exportações do setor do tabaco no 
Estado cresceram 48,4% em novembro 
em comparação com o mesmo período 
do ano passado.

• As vendas para a Bélgica caíram 9%, mas 
houve aumentos significativos nos envios para 
o Egipto (1.620%), China (244%), Emiratos 
Árabes Unidos (242%), Argentina (134%), e 
EUA (31%).

O Ministério do Desenvolvimento 
Económico e da Produção na Argentina 
transferiu 99 milhões de pesos argentinos 
(aproximadamente 1,2 milhões de dólares) 
do Fundo Especial do Tabaco (FET) para os 
produtores de tabaco da província de Jujuy.

• O objetivo é apoiar a abertura de reservas no 
início de 2021.

• Os produtores foram também apoiados 
financeiramente pelo Conselho das Pequenas 
Empresas.
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O Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
(Uatre) da Argentina revelou que 
recentemente conseguiu negociar uma 
nova tabela salarial para aqueles que 
trabalham exclusivamente na colheita de 
tabaco em Jujuy e Salta.

• O salário é válido de 1 de outubro de 2020, até 30 
de setembro de 2021, e vai variar entre 35.029 
pesos (US$ 418) e 38.771 pesos (US$ 462).

Após um período de calor intenso, a 
província de Jujuy, na Argentina, foi 
atingida por uma tempestade que 
danificou mais de 4.600 hectares de 
plantações de tabaco. 

• A área de El Carmen e Monterrico foi o 
epicentro do acontecimento. 

• O número de reclamações ultrapassou os 260, 
apesar da utilização intensiva de foguetes anti-
granizo. De acordo com fontes locais, a cultura 
estava pronta para ser colhida.

Os produtores no Zimbábue com tabaco 
de regadio precoce já começaram a 
colher e a curar o tabaco para a nova 
temporada, enquanto os produtores 
com terras secas ainda estão a cuidar da 
cultura.

• Esta temporada, a área de produção aumentou 
46%, passando de 66.798 para 97.825 ha, 
de acordo com o Conselho da Indústria e 
Comercialização do Tabaco (TIMB).

• As estatísticas do TIMB também revelaram 
que houve um aumento no registo do tabaco 
para a temporada de 2020/21 com 143.690 
produtores até agora, em comparação com 
41.169 no mesmo período do ano passado.

Os produtores contratados constituem 
96% dos que indicaram que iriam 
plantar tabaco nesta temporada.

• A maior parte da cultura do tabaco foi plantada 
nas tradicionais cinturas de folhas douradas do 
Zimbábue, com a província de Mashonaland 
West a liderar em área plantada com 49%, 
seguida por Mashonaland East- 28%, 
Mashonaland Central- 12,6%, e Manicaland 
province - 10%.

Os comerciantes de tabaco no Zimbábue 
registaram mais produtores do que 
financiaram, enquanto outros declararam 
o valor dos insumos de forma exagerada, 
de acordo com o TIMB.

• O TIMB está atualmente a validar o valor 
dos insumos e das quantidades dadas aos 
produtores nesta temporada para verificar 
se os empreiteiros cumpriram com os níveis 
mínimos de apoio exigidos.
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REGULA-
MENTOS
Um tribunal na África do Sul decidiu 
que a proibição de cinco meses da 
venda de produtos do tabaco durante 
o confinamento do Covid-19 era 
inconstitucional. 
 

• As medidas em questão foram uma das mais 
rigorosas a nível mundial e, sem dúvida, 
trouxeram mais problemas do que os que 
resolveram.

 • Por exemplo, os fabricantes de tabaco 
que operam no país têm manifestado 
repetidamente preocupações sobre o aumento 
relacionado no comércio ilícito de cigarros e 
produtos de vapor.

• Mesmo antes do Covid-19, o comércio ilícito 
de cigarros representava cerca de um terço do 
consumo local de tabaco. 

A venda de produtos de tabaco 
aromatizados na Califórnia irá continuar 
num futuro previsível.

• A proibição estava prevista para entrar em vigor 
a 1 de janeiro de 2021, contudo, os reguladores 
locais atrasaram a sua implementação depois 
de os opositores liderados pelas empresas 
tabaqueiras terem apresentado assinaturas 
suficientes para colocar a nova lei a uma 
votação a nível estatal.

• No entanto, os ataques legais aos produtos 
aromatizados em vários mercados irão afetar 
o potencial de crescimento de categorias 
estabelecidas, bem como de categorias 
emergentes como o vapor.

• É provável que os produtos aromatizados 
sejam uma parte essencial das futuras 
restrições regulamentares     
em todo o mundo.

Os impostos sobre o tabaco no Oregon 
vão aumentar a 1 de janeiro de 2021, 
depois de os eleitores terem apoiado 
esmagadoramente a medida durante a 
votação do ano passado.

• Os impostos sobre os cigarros aumentarão em 
2 dólares por maço de 20 e 2,5 dólares por 
maço de 25.

• Como parte da embalagem, os cigarros 
eletrónicos serão também tributados pela 
primeira vez no Estado. 
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Dez empresas de tabaco foram 
acusadas de fazer pagamentos ilegais 
a supermercados holandeses para 
incentivar estratégias específicas de 
exposição e vendas e serão multadas em 
conformidade.

• A exposição pública de cigarros nos Países 
Baixos foi proibida a partir de 1 de julho de 
2020.

• A venda de tabaco será completamente 
proibida nos supermercados a partir de 2024.

• O país é um dos líderes na aplicação das 
restrições ao tabaco de próxima geração que 
poderiam ser aplicadas noutros locais no 
futuro imediato.

As autoridades fiscais da Turquia 
reduziram o imposto especial de 
consumo aplicável aos cigarros e ao 
tabaco de 67% para 63%.

• A política tem por objetivo aliviar as pressões 
inflacionistas. Os impostos fixos permanecerão 
inalterados pelo menos até julho de 2021.

• Tais medidas, contudo, constituem uma 
exceção e não a regra, sendo pouco provável 
que sejam implementadas noutros locais.

A partir de 1 de outubro de 2021, 
as pessoas que importam líquidos 
eletrónicos contendo nicotina para a 
Austrália precisarão de uma receita 
médica.

• Além disso, os novos regulamentos tornam 
obrigatório o uso de tampas de segurança 
para crianças. Atualmente, a posse de cigarros 
eletrónicos contendo nicotina é ilegal no país, 
exceto no Sul da Austrália.

• Esta abordagem é antitética ao conceito de 
redução de danos que é promovido pelos 
grandes fabricantes, uma vez que coloca 
barreiras significativas ao acesso a novos 
produtos. 

O governo canadiano pretende reduzir 
a concentração de nicotina em produtos 
de moldagem para 20ml/mg para reduzir 
o seu apelo.

• O limite atual é de 66mg/ml. As consultas 
públicas serão encerradas em março de 2021.

• O Ministério da Saúde do Canadá também 
considera outros limites aos produtos 
aromatizados e exige que as empresas 
forneçam informações adicionais para os seus 
produtos, incluindo vendas e ingredientes.

• A Canadian Vaping Association apelou ao 
equilíbrio entre a prevenção da juventude e 
a redução dos danos dos adultos. Grandes 
concentrações de nicotina desempenharam um 
papel fundamental no sucesso inicial de Juul 
na categoria de e-vapor dos EUA.
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A Coreia do Sul alterou as advertências 
gráficas sobre a saúde dos produtos do 
tabaco em dezembro de 2020.

• As novas imagens têm por objetivo aumentar a 
eficácia das medidas de prevenção do tabaco.

• De acordo com fontes locais, a prevalência 
do tabagismo tem diminuído constantemente 
desde a introdução do primeiro conjunto de 
advertências em 2016.

• A embalagem simples, que é outra 
regulamentação chave do tabaco de próxima 
geração, também está a ser considerada no 
país.

A partir de 1 de janeiro de 2020, os 
produtos de tabaco shisha e vapor nos 
Emirados Árabes Unidos são obrigados 
a ter um selo fiscal digital.

• De acordo com a autoridade fiscal local, isto irá 
melhorar a cobrança de impostos e combater o 
comércio ilícito de produtos do tabaco.

• A implementação da medida foi anteriormente 
atrasada devido à pandemia do coronavírus.

Tobacconomics, um programa da 
Universidade de Illinois nos EUA, lançou 
a primeira edição do Cigarette Tax 
Scorecard, avaliando o desempenho das 
políticas fiscais dos cigarros em mais de 
170 países.

• O estudo revelou que a carga fiscal sobre os 
cigarros na Índia está muito abaixo dos padrões 
globais.

• Em alternativa, os países com melhor 
desempenho são a Austrália e a Nova Zelândia, 
seguidos pelo Equador e o Reino Unido. 

O Ministério Federal da Saúde do 
Paquistão procura impor um imposto 
“pecado” sobre o tabaco e as bebidas 
açucaradas para aumentar as receitas e 
prevenir doenças não transmissíveis.

• As medidas propostas incluem Rs10 por 20 
cigarros.

• Para que isto seja implementado, o Ministério 
das Finanças tem de o aprovar e o Parlamento 
tem de o fazer passar.

O Camboja foi instado pelo Estudo das 
Nações Unidas sobre o Investimento 
no Controlo do Tabaco a aumentar os 
impostos sobre os produtos do tabaco 
para 75% do preço de retalho, a fim de 
aumentar as receitas fiscais durante a 
próxima década.

• Neste momento, o Camboja tem uma das taxas 
mais baixas de impostos especiais de consumo 
da Ásia, situando-se nos 25% para os cigarros 
domésticos.

• Para comparação, na Tailândia, o imposto é de 
70% e 67,5% em Singapura.
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ATUALI-
ZAÇÕES DA
INDÚSTRIA
De acordo com a agência global de 
classificação de crédito Moody’s, é ainda 
demasiado cedo para avaliar o impacto a 
longo prazo do Covid-19 no consumo de 
tabaco.

• No entanto, a atual perspetiva da indústria é 
vista como “estável”.

• A Moody’s espera que o setor do tabaco volte 
a registar um crescimento de lucro entre 5% a 
10%, notando que os volumes de combustíveis 
são suscetíveis de diminuir ainda mais, 
especialmente nos EUA.

• Isto ressoa na opinião consensual alcançada 
durante a Reunião Anual (AGM) de 2020 do 
ITGA de que o setor se revelou mais resiliente 
do que muitos pensavam anteriormente.

O mercado de vapor na China tem 
continuado a crescer apesar da proibição 
de vendas online e da pandemia do 
Covid-19.

• Alguns dos maiores atores do condado, 
incluindo a RELX Technology e a Smoore 
International, registaram um crescimento 
recorde que se prevê que continue em 2021.

• Os fabricantes locais são responsáveis por uma 
proporção esmagadora das ferragens a vapor 
vendidas em todo o mundo.

O projeto de lei de alívio do Covid-19 
nos EUA proibiu o Serviço Postal dos 
EUA de entregar pacotes contendo 
cigarros eletrónicos. 

• Além disso, o novo ato legislativo obriga 
os retalhistas online a utilizarem remessas 
privadas que recolhem uma assinatura de um 
adulto, cobram os impostos locais e estatais 
aplicáveis, entre outros.

• Como resultado, espera-se uma maior 
consolidação da indústria, uma vez que os 
atores mais pequenos enfrentarão custos e 
burocracia crescentes.

Um grupo de legisladores americanos 
enviou cartas à British American Tobacco 
e à Philip Morris International alegando 
que tentavam lucrar com pandemia 
global.

• As cartas citam um estudo da Universidade de 
Stanford que descobriu que as empresas de 
tabaco promoveram os seus produtos durante 
a pandemia em plataformas de redes sociais, 
populares entre os jovens adultos, oferecendo 
ofertas gratuitas que tinham sido difíceis de 
encontrar, tais como desinfetante para as mãos, 
papel higiénico, e máscaras.

• Além disso, alguns publicitários afirmaram que 
os produtos eram bons para o alívio do stress 
durante o Covid-19.



Tobacco Monitor / Janeiro 2021  / 8 

• Independentemente disso, os Centros de 
Doenças e Prevenção dos EUA descobriram que 
o consumo de tabaco por menores de idade 
está em declínio.

• Além disso, o Procurador-Geral do Minnesota 
nos EUA acrescentou Altria à ação judicial 
do estado contra os Laboratórios de Juul por 
comercialização enganosa promovendo o 
tabagismo juvenil.

De acordo com o Scandinavian Tobacco 
Group, o Covid-19 induziu mudanças 
nos comportamentos do consumidor 
que levaram a um consumo superior ao 
previsto de charutos artesanais nos EUA.

• De janeiro a novembro de 2020, o crescimento 
orgânico nas vendas líquidas da empresa é de 
7% para o Scandinavian Tobacco Group

• Espera-se que as mudanças nos 
comportamentos dos consumidores continuem 
em 2021.

A FDA dos EUA autorizou a venda do 
IQOS 3 no país.

• Atualmente, os dispositivos IQOS estão 
disponíveis num conjunto limitado de estados, 
mas a empresa espera começar a implementar 
rapidamente o IQOS3 assim que a logística 
regulamentar e de importação estiver satisfeita.

• O sucesso do produto nos EUA é uma fase 
fundamental do plano da PMI para a transição 
dos consumidores adultos para um futuro não 
combustível.

A British American Tobacco anunciou 
que irá encerrar os seus escritórios na 
Geórgia a partir de fevereiro de 2021.

• O setor de distribuição do tabaco foi 
severamente afetado pelas proibições de 
exposição de novos produtos impostas pelo 
Governo e, mais tarde, pela pandemia do 
Covid-19.

• A empresa estabeleceu a sua presença no 
mercado em 2000.

De acordo com o Conselheiro do 
Primeiro Ministro do Comércio e 
Investimento do Paquistão, a Pakistan 
Tobacco Company, uma subsidiária da 
British American Tobacco, irá criar o seu 
centro regional de subcontratação de 
processamento de negócios na região 
da Ásia-Pacífico e Médio Oriente no 
Paquistão.

• O plano está previsto para criar 3.000 novos 
empregos nos próximos cinco anos e trazer 
aproximadamente 100 milhões de dólares em 
investimento direto estrangeiro por ano.
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SUSTENTA-
BILIDADE
A British American Tobacco tornou-
se a primeira empresa a publicar um 
Relatório de Direitos Humanos, que 
foi lançado durante o Dia dos Direitos 
Humanos das Nações Unidas, em 
dezembro de 2020.

• O relatório destaca o compromisso da BAT em 
apontar para o trabalho infantil zero na sua 
cadeia de abastecimento agrícola até 2025.

• Também destacou as iniciativas da empresa 
relacionadas com a pandemia do Covid-19, 
incluindo uma potencial vacina, produção e 
distribuição de equipamento de proteção, 
e o fornecimento de apoio financeiro aos 
fornecedores.

Além disso, a empresa progrediu nos 
seus esforços para produzir uma vacina 
contra o coronavírus utilizando plantas 
de tabaco, obtendo uma aprovação nos 
EUA para iniciar testes em humanos.

• Uma vantagem potencial do produto da BAT é a 
resistência da vacina à temperatura ambiente.

• Esta é uma rara oportunidade para apresentar 
a indústria de uma forma positiva.

A empresa sul-africana Biopharming 
Research Unit recebeu ZAR 900 milhões 
para desenvolver testes rápidos de 
Covid-19 utilizando plantas de tabaco.

• O teste  rápido de diagnóstico de Covid-19 com 
base em plantas tem como objetivo fornecer 
uma alternativa acessível aos mercados em 
desenvolvimento.

O Governo da Noruega e a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) 
assinaram um acordo de parceria para 
um novo projeto de cooperação para o 
desenvolvimento, denominado “Resolver 
os défices de trabalho decente e 
melhorar o acesso aos direitos no setor 
de tabaco no Maláui”.

• O novo projeto está avaliado em quase 
2 milhões de dólares americanos e será 
implementado ao longo de quatro anos,   
até 2024.
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A Comissão de Florestas do Zimbábue 
iniciou o programa de energia para a 
madeira de tabaco. De acordo com o 
programa, espera-se que os produtores 
de tabaco plantem um hectare de um 
lote de madeira por cada hectare de 
tabaco para cura.

• Isto irá assegurar madeira suficiente para curar 
o tabaco, para outros serviços, e para combater 
as alterações climáticas.

O programa Centro de Cuidados e 
Educação Rural (RENATRE), no âmbito 
do CRECER, dará apoio a 380 crianças 
durante a colheita de tabaco em Salta e 
Jujuy, na Argentina.

• “Num ano caracterizado pela Pandemia 
causada pelo COVID-19 e no qual organizações 
como a OIT e a UNICEF alertaram para os 
impactos negativos que esta crise sanitária 
e económica pode gerar no trabalho infantil, 
é importante continuar a promover, reforçar 
e proteger os direitos de todas as crianças 
do setor rural”, afirmou Orlando Marino, 
Presidente da RENATRE.

A 22nd Century Group, uma fabricante 
de tabaco especializada na produção 
de cigarros de baixo teor de nicotina, 
recebeu uma patente para uma nova 
tecnologia de canábis.

• Diz respeito à modificação genética das plantas 
de cânhamo e canábis para modular os seus 
perfis canabinóides e terpenos.

• Tais métodos são suscetíveis de melhorar 
as experiências dos consumidores e definir 
o futuro da emergente categoria de canábis 
recreativa que a Euromonitor Internacional 
projeta que ultrapasse os 60 mil milhões de 
dólares até 2025.
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FONTES
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OBRIGADO!


