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UMA ATUALIZAÇÃO SOBRE OS ACONTECIMENTOS     E PREVISÕES MAIS RECENTES
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O Governo da Tanzânia, após reunir-se 
com o Conselho do Tabaco da Tanzânia 
(TTB), anunciou a sua intenção de explorar 
oportunidades em outros mercados de tabaco. 
Como resultado, o Ministro da Agricultura quer 
reanimar as fábricas de processamento em 
Morogoro e Songea o mais depressa possível. 
As autoridades locais estão descontentes com 
o modo de funcionamento dos compradores 
estrangeiros e tencionam adotar uma 
estratégia governo para governo com os países 
vizinhos. O Vice Ministro da Agricultura revelou 
que a produção de tabaco na Tanzânia deverá 
crescer para 67.000 toneladas em 2020/2021, 
contra as 42.000 em 2019/2020. 

 

CROP 
MONITOR
A Associação do Tabaco do Maláui (TAMA) 
revelou que a produção de 2020 fechou 
em 114 milhões de kg, apesar de a procura 
exceder 165 milhões de kg. Prevê-se 
que a safra de 2021 seja também curta, 
provavelmente inferior a 130 milhões de kg, 
inferior às projeções partilhadas durante        
a Reunião Anual de 2020 do ITGA. 
Atualmente, os agricultores estão a colher, 
enquanto os produtores comerciais de FCV 
estão a curar. A segunda vaga de Covid-19 
atingiu duramente o Maláui, afetando as 
atividades de escritório e de campo, o que 
poderá criar mais complicações operacionais. 

Além disso, o AHL Group anunciou um 
despedimento que afetou 40% da mão 
de obra da empresa devido a urgentes 
desafios financeiros. O governo local 
já apoiava a organização e detém uma 
participação de 40% na mesma. 

Segundo o Conselho da Indústria e 
Comercialização do Tabaco (TIMB) no 
Zimbabué, a temporada de 2020 trouxe 
763 milhões de dólares em exportações 
de tabaco. Isto corresponde a 30% do 
total de divisas estrangeiras do país. O 
principal destino das folhas de tabaco do 
Zimbabué é a China, representando um 
terço dos valores globais. 

• O preço médio em 2020 foi de 4,06 USD por 
kg, abaixo dos 4,51 USD por kg em 2019. 

• TIMB também revelou que os produtores 
plantaram 107.000 ha de tabaco em 
comparação com os 114.000 ha do ano 
anterior. 

Independentemente disso, o Conselho 
espera uma maior produtividade. Neste 
momento, existe uma escassez de 
fertilizantes no Zimbabué, mas espera-se 
uma solução nas próximas semanas.
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O 22nd Century Group, um fabricante 
focado no desenvolvimento de cigarros 
com baixo teor de nicotina, está a 
aumentar o seu programa de plantação 
nos EUA com produtores selecionados na 
cintura de tabaco do país. Os produtos 
da empresa contêm, em média, cerca de 
0,5 miligramas de nicotina por grama de 
tabaco, cerca de 50 vezes menos do que 
a concentração em cigarros normais. A 
marca emblemática da empresa VLN está 
na fase final de receber uma designação 
de Produto de Tabaco de Risco Modificado 
(MRTP) por parte do FDA.

O Gabinete do Trabalho do Kentucky 
nos EUA lançou um inquérito online para 
compreender o nível de pagamento aos 
produtores de tabaco na temporada de 
2020. Isto pretende ser um passo em 
frente no estabelecimento de um salário 
predominante para os trabalhadores do 
setor do tabaco no estado.

Apesar da pandemia global, o Brasil 
continua a ser o líder nas exportações 
de tabaco, trazendo 1,64 mil milhões de 
dólares em 2020, um decréscimo em 
relação aos 2,14 mil milhões em 2019. O 
país exportou 514.000 toneladas durante 
o ano, uma redução de 35.000 toneladas 
numa base anual. O tabaco representa 
0,8% de todas as exportações no Brasil e 
9,5% no estado do Rio Grande do Sul, que 
concentra mais de metade da produção 
de tabaco do país. O número total de 
produtores no Rio Grande do Sul na nova 
temporada  será cerca de 71.000 ou 2.000 
menos do que na temporada  anterior. Os 
3 principais mercados de exportação de 
tabaco para o Brasil são:

• Bélgica: 414 milhões de dólares

• China: 153 milhões de dólares

• EUA: 125 milhões de dólares 

Prevê-se que a produtividade do Brasil 
seja 2% mais elevada, apesar das perdas 
causadas pela seca. De acordo com a 
Associação dos Fumicultores do Brasil 
(Afubra), alguns produtores deixaram de 
produzir tabaco, o que levou a uma queda 
de 6% na área plantada. Em janeiro, 
os produtores tanto no Brasil como na 
Argentina reuniram-se com representantes 
da indústria para discutir os preços das 
culturas. Uma preocupação comum é 
o crescimento constante dos custos 
de produção. Na Argentina, a inflação 
coloca uma pressão adicional sobre os 
agricultores.

Está a ser debatido um projeto de lei que 
poderia mover a classificação da folha 
de tabaco para técnicos qualificados 
registados no Ministério da Agricultura 
brasileiro. O seu objetivo é assegurar um 
preço mais justo. 

As exportações de tabaco no Paquistão 
registaram um aumento anual de 9,7% 
durante os primeiros cinco meses do 
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REGULA-
MENTOS
A Federação de Todas as Associações 
de Produtores da Índia (FAIFA) instou o 
Primeiro Ministro a retirar uma nova lei que 
regulamenta os cigarros e os produtos do 
tabaco. O objetivo da Lei dos Cigarros e 
Outros Produtos do Tabaco (COPTA) visa:

• Proibir a venda a retalho em palitos soltos. 

• Proibir a venda de produtos do tabaco a 
menores de 21 anos.

• Acrescentar mais regras sobre publicidade e 
promoções.

A FAIFA declarou que as regras propostas 
terão um efeito devastador nos produtores 
e estimularão as organizações criminosas 
nas suas operações comerciais ilícitas. 

O governo de Assam na Índia proibiu 
o fabrico, armazenamento, transporte, 
exposição, distribuição e venda de gutkha, 
pan masala e todos os outros produtos de 
mascar que contenham tabaco ou nicotina. 
A regra de um ano entrou em vigor a 12 de 
janeiro de 2021.

O Governo búlgaro irá fornecer ao setor do 
tabaco 71,6 milhões de BGN em relação à 
campanha de 2020. No entanto, o tabaco 
permanece fora do esquema “de minimis” 
da UE que é utilizado para apoiar as 
empresas durante a pandemia devido à 
natureza do negócio, independentemente 
do pedido bem fundamentado da 
Associação Nacional de Produtores de 
Tabaco (NAT2010).

Os fabricantes que vendem produtos de 
tabaco no Reino Unido devem cumprir os 
novos requisitos de embalagem após Brexit. 
Como resultado, o governo britânico emitiu 
orientações diferentes para as alterações 
relevantes aplicáveis na Grã-Bretanha 
e na Irlanda do Norte, respetivamente. 
As regras dizem respeito às advertências 
sanitárias e não se estendem ao rastreio 
e à rastreabilidade, que serão tratadas em 
separado. 
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O FDA dos EUA finalizou duas regras 
essenciais para as empresas que planeiam 
comercializar novos produtos de tabaco no 
país, que fornecem requisitos mínimos de 
conteúdo, formato e revisão das aplicações 
de produtos de tabaco pré-comercialização 
(PMTAs) e relatórios de equivalência 
substantiva (SE) - as duas vias para a 
autorização de comercialização nos EUA. 

No entanto, a nova administração congelou 
todas as regras introduzidas nos últimos 
dias do governo de Trump. Esta é uma 
prática comum nos EUA, mas as suas 
futuras ramificações não são atualmente 
claras. O projeto de orientação da política 
de aplicação de canabidiol (CBD) do FDA foi 
também retirado.

O Egipto vai realizar um aumento de 
impostos sobre os cigarros em julho de 
2021. A regra plurianual aplica-se tanto a 
marcas locais como internacionais e entrou 
em vigor em 2018. Além disso, a lei dos 
impostos especiais de consumo prevê os 
seguintes aumentos:

• 0,25 EGP por pacote a cada três anos até 2027 
(um total de 1,5 EGP para todo o período)

As reformas fiscais no mercado têm 
conduzido à duplicação das receitas do 
Estado de produtos do tabaco no nos 
últimos 5 anos, excedendo os 70 mil 
milhões de EGP (cerca de 4,5 mil milhões 
de dólares). 

As autoridades do Egipto criaram o 
primeiro observatório no Médio Oriente 
para monitorizar as empresas tabaqueiras 
que operam no mercado. A nova entidade 
irá analisar as despesas dos fabricantes, as 
atividades promocionais e a interação com 
a comunidade científica em geral. 

Fumar em locais públicos em Milão, Itália, 
agora só é permitido se uma distância 
segura de 10 metros entre pessoas puder 
ser garantida. Atualmente, estão a ser 
feitas exceções para salas fechadas, mas a 
proibição total de fumar em locais públicos 
está prevista para entrar em vigor em 2025.

Duas cidades na Califórnia, EUA, retiraram 
os produtos de tabaco de todas as 
prateleiras das lojas a 1 de janeiro de 2021. 

Isto faz parte de um esforço maior para 
eliminar gradualmente as vendas de 
tabaco em todo o mundo. Tais iniciativas 
ilustram os prováveis próximos passos 
na tentativa de restringir ainda mais a 
indústria.
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ATUALI-
ZAÇÕES DA
INDÚSTRIA
O Instituto Federal de Estatística da 
Alemanha publicou que um total de 28,8 
mil milhões de euros de produtos do tabaco 
foram tributados durante 2020, o que 
representa um aumento anual de 5%. Os 
maiores contribuintes para o crescimento são:

• Tabaco de corte fino - até 10,6%

• Tabaco para cachimbo (incluindo tabaco para 
shisha e cigarros eletrónicos)- até 44,3%

Estas mudanças foram explicadas pela 
alteração dos padrões de consumo devido  
à pandemia global. O aumento da procura 
de cortes finos é também impulsionado 
pelo encerramento das fronteiras e pela 
procura interna de produtos mais baratos.  
A tendência foi destacada durante a Reunião 
Anual do ano passado. Em termos de 
volume, os cigarros registaram um declínio 
de 1,1% em comparação a 2019.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) no Brasil adiou mais uma vez a 
decisão de autorizar no mercado os cigarros 
eletrónicos e os produtos de tabaco 
aquecido. Uma possível resolução poderia 
ser esperada para o final de 2021.

A venda de cigarros eletrónicos nas lojas 
de conveniência dos EUA registou um 
declínio de dois dígitos em relação ao 
ano anterior. A tendência começou com a 
restrição do FDA aos sabores e intensificou-
se com dinâmica de redução para cigarros 
económicos devido à pandemia.

Os cigarros ilícitos representam mais de 
metade do valor total das mercadorias 
contrabandeadas nas Filipinas, ou 5,22 
mil milhões de PHP. O Covid-19 foi um 
catalisador chave na procura de produtos 
mais baratos. Além disso, os impostos sobre 
o tabaco também foram aumentados.

Os consumidores da Coreia do Sul gastaram 
uma quantia recorde de dinheiro em tabaco 
e álcool no terceiro trimestre de 2020. 
Notavelmente, o crescimento de 6,2% é 
o mais elevado registado desde o início 
dos registos. Fontes locais têm apontado a 
pandemia e as correspondentes medidas 
de distanciamento social mais rigorosas 
como os principais fatores determinantes 
desta tendência. 

Um estudo recente que investigou o 
consumo de tabaco durante o confinamento 
do Covid-19 na Nova Zelândia mostrou um 
aumento do consumo diário de cigarros 
devido aos elevados níveis de stress, 
solidão e isolamento.
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A British American Tobacco está a tentar 
bloquear as importações da gama IQOS 
da Philip Morris International nos EUA, 
alegando que esta infringe as patentes 
da empresa. A Comissão de Comércio 
Internacional dos EUA divulgará as 
suas conclusões em maio, delineando a 
possibilidade de uma proibição, que poderá 
chegar já em novembro de 2021. 

Isto poderia dificultar significativamente 
a comercialização de tabaco aquecido 
no mercado e reduzir o potencial de 
crescimento do produto em todo o mundo.

A Imperial Brands anunciou uma nova 
estratégia global baseada em 3 pilares com 
um horizonte temporal de 5 anos: 

• Foco nos mercados de combustíveis prioritários 
- (EUA, Alemanha, Reino Unido, Austrália e 
Espanha).

• Impulsionar o valor da ampla carteira da 
empresa - dando prioridade aos países onde a 
empresa tem posições de liderança e aos que 
saem com posições mais fracas.

• Construir um negócio direcionado de Produtos 
da Próxima Geração - centrado no tabaco 
aquecido na Europa, Vapor nos EUA, e tabaco 
de bolsa em mercados europeus selecionados.

O valor das ações da empresa chinesa 
RLX Technology, um fabricante focado em 
produtos de vapor, aumentou 86% na sua 
estreia na bolsa de valores americana, 
dando à empresa uma capitalização de 
mercado de quase 35 mil milhões de 
dólares.

As marcas Nat Sherman International foram 
vendidas pela Altria a investidores privados 
nos EUA. Como resultado, as marcas serão 
vendidas por uma nova empresa - Ferio 
Tego. Os mais recentes proprietários 
anunciaram a sua intenção de começar 
a vender uma nova linha de charutos na 
primavera de 2021. A Ferio Tego é também 
proprietária da gama de tabaco para 
cachimbo Nat Sherman, mas não há planos 
imediatos para a sua continuação.

Uma antiga funcionária da Fundação para 
um Mundo Sem Fumo (FSFW) entrou com 
uma ação judicial contra a organização, 
alegando que tinha sido despedida por 
ter levantado preocupações relativamente 
aos laços da empresa com a indústria do 
tabaco. A Organização Mundial de Saúde 
recusou-se anteriormente a interagir com a 
FSFW, citando o conflito de interesses entre 
a indústria e a saúde pública.
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SUSTENTA-
BILIDADE
A British American Tobacco lançou o seu 
primeiro produto CBD, o VUSE CBD Zone. A 
gama vem em três sabores e-líquidos e dois 
pontos fortes de nicotina.  A fase piloto do 
projeto será levada a cabo em Manchester, 
Reino Unido, com novos planos de 
lançamento programados para o final de 
2021.

A maioria obtida pelos Democratas no 
Senado dos EUA deu um impulso a vários 
stocks de canábis. As expectativas do setor 
emergente são de uma reforma nacional de 
canábis que possa abrir mais oportunidades 
de negócio.

As autoridades no México aprovaram novas 
regras que regulamentam o uso de canábis 
para fins medicinais, permitindo às empresas 
farmacêuticas iniciar a investigação. De 
acordo com os regulamentos, as empresas 
precisam de fazer:

• Obter autorização do regulador de saúde local 
COFEPRIS.

• Cumprir a regulamentação rigorosa relativa à 
sementeira, cultivo e colheita de canábis.

• Conduzir investigação em laboratórios 
controlados e independentes.

Neste momento, a exportação de canábis 
cultivada no México continua proibida mas 
a legalização do uso recreativo está na fase 
final de desenvolvimento regulamentar.

A Pyxus International planeia desfazer 
as suas operações de canábis a fim de se 
concentrar no negócio principal do tabaco 
e dos e-líquidos. Além disso, a empresa 
já está a reestruturar as suas operações 
industriais de cânhamo e de CDB para 
minimizar a sua participação no negócio. 
Como resultado, três filiais canadianas 
de canábis da Pyxus candidataram-se e 
receberam proteção dos seus credores ao 
abrigo da lei CCA no Canadá.
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A Essentra Filters lançou três novas soluções 
de filtros sem plástico e 100% biodegradáveis. 
Isto é em grande parte impulsionado pelo 
debate em curso em torno dos plásticos 
descartáveis e da sustentabilidade. 

A UE está atualmente a desenvolver uma 
Diretiva para regulamentar tais produtos. As 
beatas de cigarros foram apontadas como um 
dos principais poluentes marinhos e serão 
um ponto de enfoque fundamental para 
regulamentos futuros. 

A Comissão do Fundo Fiduciário do Tabaco 
da Carolina do Norte nos EUA está agora a 
aceitar pedidos de subsídios para 2021. O 
objetivo da campanha é apoiar a indústria 
agrícola, as comunidades rurais e estimular o 
desenvolvimento económico. Os fundos serão 
concedidos no outono de 2021 a projetos 
inovadores selecionados.

O Departamento de Agricultura dos 
EUA fornecerá ajuda adicional através 
do programa de Assistência Alimentar 
Coronavírus. Notavelmente, a elegibilidade 
estende-se agora para incluir os 
produtores de tabaco. No entanto, a nova 
administração da Casa Branca suspendeu 
o programa até novo aviso. Os escritórios 
locais continuarão a aceitar candidaturas 
durante o período de avaliação até 26 de 
fevereiro.

Mais de 620 bombas de água com motor a 
gasolina foram fornecidas aos produtores 
de tabaco na cidade de Batac, nas Filipinas. 
Isto faz parte do compromisso do governo 
de apoiar os trabalhadores do setor 
do tabaco, fornecendo o equipamento 
necessário para aumentar a produtividade e 
os rendimentos durante a pandemia.

O Ministro da Agricultura da Argentina 
encontrou-se com o Ministro da Agricultura 
e Produção de Misiones para avançar com 
uma agenda para a implementação de 
projetos de assistência aos agricultores 
locais. Entre os investidores discutidos 
estavam o Fundo Nacional do Tabaco e o 
programa de gestão de risco - GIRSAR.

A Cooperativa Agroindustrial em Misiones 
(CTM), o principal exportador de folha de 
tabaco na Argentina, juntou-se a outras 
empresas num programa de valorização 
da água. Como parte dela, a organização 
paga mensalmente de acordo com as 
quantidades extraídas e consequentemente 
utilizadas no processo industrial. 

Um projeto interinstitucional desenvolvido 
pela Escola Agrotécnica de Perico, 
Argentina, avançou um método para 
recuperar o solo após o cultivo do tabaco 
com alternativas ecológicas. Como 
resultado, o Fundo Especial do Tabaco (FET) 
está agora em vias de apoiar a iniciativa. 
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FONTES
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Obrigado!


