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UMA ATUALIZAÇÃO SOBRE OS ACONTECIMENTOS   E PREVISÕES MAIS RECENTES
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A mais recente produção de burley no 
Kentucky, EUA, é provável que seja 
pequena. De acordo com estimativas 
recentes, a temporada de 2020 acabará 
com cerca de 41-42 milhões de libras. 
Como resultado, alguns produtores estão 
a desistir desta variedade de tabaco. As 
chuvas são uma das principais razões para 
rendimentos mais baixos, juntamente com 
a estagnação dos preços. É provável que a 
produção de FCV no estado seja cerca de 
10% mais baixa em comparação com as 
expectativas iniciais.

Crop 
Monitor
De acordo com um recente relatório global 
da OMS, durante o período de 2012 a 2018 
a produção de tabaco tem continuado 
a sua mudança histórica de mercados 
de alto rendimento para mercados em 
desenvolvimento. Ao longo deste tempo, 
a área global cultivada diminuiu 15,7%, 
enquanto que em África o crescimento 
registado é de 3,4%. Relativamente à 
produção de folhas, o declínio global é de 
13,9%, enquanto em África o crescimento 
é de 10,6%. O estudo também destaca os 
maiores países produtores de tabaco do 
continente: Zimbabué, Zâmbia, Tanzânia, 
Maláui e Moçambique.

Devido à precipitação adequada, o 
Conselho da Indústria e Comercialização do 
Tabaco no Zimbabué (TIMB) está à espera 
de uma safra maior e de melhor qualidade 
na próxima temporada, que deverá começar 
em março se os protocolos da OMS para 
controlar o COVID-19 estiverem a ser 
seguidos. Entretanto, os produtores estão 
a insistir em novos limiares de retenção de 
moeda estrangeira do Banco de Reserva 
do Zimbabué. Questões relacionadas com 
pagamentos, inconvenientes logísticos e 
relações com compradores estrangeiros 
continuam a estar entre as principais 
questões para os produtores locais. Outra 
preocupação premente é o facto de que 
quase todo o processamento de folhas 
acontece no estrangeiro. A fim de reter uma 
parte maior do rendimento gerado pelo 
setor, o país tem uma necessidade urgente 
de desenvolver capacidades locais extra. 
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A Associação dos Fumicultores do Brasil 
(Afubra) iniciou os pagamentos de seguros 
relacionados com as perdas de granizo na 
temporada de 2020/2021. O valor inicial 
devido é de R$ 42,5 milhões, ou 40% do 
pagamento total. Os fundos restantes serão 
transferidos semanalmente. Noutras partes 
do país, a comercialização no rio Grande 
do Sul está atualmente a avançar. Segundo 
os produtores locais, a qualidade das safras 
é melhor em relação ao ano passado. 

Em Salta, Argentina, os produtores e 
empresas realizaram uma reunião para 
discutir a produção para a temporada 
seguinte e, especificamente, as 
expectativas de preços para o tabaco da 
Virgínia. As reuniões continuarão durante 
todo o mês de março.

As autoridades indonésias emitiram novos 
regulamentos que se aplicam às plantações 
no país, atribuindo áreas máximas para 
o crescimento de certos produtos. Como 
resultado, as plantações de tabaco serão 
limitadas a 5.000 hectares. Notavelmente, 
estes aspetos do negócio não foram 
regulamentados no passado.

De acordo com a Tobacco Board indiana, 
os leilões em Andhra pradesh, Índia, estão 
programados para abrir a 15 de março. No 
total, 115 milhões de kg de folhas douradas 
foram autorizados para a região na 
temporada de 2020/2021. Os produtores 
esperam preços mais elevados, uma vez 
que os oferecidos em Karnataka atingiram 
um valor recorde de 2,43 USD por kg, 
para além de esperarem uma produção de 
qualidade mais elevada. Até ao momento, a 
Tobacco Board registou mais de 60 milhões 
de kg vendidos em Karnataka, resultando 
em mais de 110 milhões de dólares em 
receitas.
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Regula-
MEntoS
O novo “Plano Europeu contra o Cancro” 
da União Europeia (UE) de 4 mil milhões 
de euros, anunciado no início de fevereiro, 
baseia-se num objetivo ambicioso de 
criar uma geração livre de tabaco até 
2040, o que significa que menos de 5% 
da população consumiria tabaco em 20 
anos. Para atingir este objetivo, a UE 
pretende aplicar rigorosamente o quadro 
de controlo do tabaco e adaptá-lo aos 
novos desenvolvimentos e tendências do 
mercado. As políticas futuras poderiam 
incluir: 

• Ambientes livres de fumo para estender a 
cigarros eletrónicos e tabaco aquecido.

• Uma proibição total de produtos aromatizados.

• Embalagem simples para novos produtos.

Conforme discutido anteriormente 
no tobacco Monitor, tais medidas são 
antitéticas ao conceito de redução dos 
danos do tabaco e limitam o potencial de 
crescimento de produtos de risco reduzido 
em todo o mundo.

A UE expressou também a sua preocupação 
relativamente ao uso indevido das 
regras de compras transfronteiriças para 
particulares que adquirem produtos do 
tabaco, o que leva à perda de receitas e 
tem um impacto negativo nas políticas 
nacionais de saúde. Uma das potenciais 
soluções que estão a ser discutidas é que 
os consumidores que compram tabaco 
em outros países paguem os direitos dos 
seus países de origem. A UE está também 
a considerar limites obrigatórios ou mais 
baixos para a quantidade de cigarros que os 
turistas podem trazer dos estados membros 
para uso pessoal. As consultas públicas 
permanecerão abertas até 23 de abril de 
2021. 

Entretanto, o Presidente francês revelou 
também uma estratégia de 10 anos 
para combater o cancro que inclui uma 
forte posição sobre o tabaco. O governo 
fornecerá 1,7 mil milhões de euros para 
a investigação científica, enquanto um 
dos principais objetivos é fazer com que 
a geração que vai fazer 20 anos em 2030 
seja livre de fumo. Consequentemente, os 
preços dos cigarros continuarão a crescer 
enquanto os espaços livres de fumo se 
expandirão ainda mais.

O FDA dos EUA dará prioridade aos 
produtos mais vendidos ao revisar as 
aplicações de produtos de tabaco pré-
comercializados, devido ao seu elevado 
impacto na saúde pública. Até agora, a 
agência aceitou candidaturas para cerca 
de 84.000 produtos, ao mesmo tempo 
que recusou outros 3.100 produtos. Não é 
provável que o processo termine tão cedo.
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As autoridades alemãs estão a propor um 
novo e inédito imposto sobre produtos de 
vaporização contendo nicotina, que entrará 
em vigor em meados de 2022. A taxa 
começaria em 0,02 euros por mg de nicotina 
em e-líquidos com aumentos previstos para 
2026. Espera-se que a medida gere 135 
milhões de euros em 2022 e quase 3 mil 
milhões de euros em 2026. Os defensores 
da vaporização opõem-se fortemente 
a tais políticas, uma vez que poderiam 
desencorajar a troca de utilizadores de 
cigarros. O rumo futuro da categoria será 
provavelmente decidido até ao final do ano.

Independentemente das declarações 
anteriores não projetarem aumentos de 
impostos para as categorias tradicionais, 
haverá também aumentos para os 
combustíveis. Por exemplo, os impostos 
sobre cigarros aumentarão em 0,08 euros 
por maço e 0,15 euros por 40gr de tabaco 
de corte fino a partir de 2022. 

As autoridades da nigéria e do Sri Lanka 
estão a tomar medidas para restringir 
a venda de cigarros individuais. No 
primeiro caso, novas regras exigem que as 
empresas tabaqueiras vendam cigarros em 
embalagens seladas e invioláveis, enquanto 
no segundo, o governo está a elaborar uma 
nova lei restritiva para limitar tais práticas. 

O Azerbaijão está a aplicar novas taxas 
de imposto sobre uma gama de produtos 
de tabaco para incluir todos os tipos 
de tabaco na lista de bens sujeitos a 
impostos especiais de consumo. O tabaco 
destinado a fumar, mascar e cheirar será 
tributado a 30 AZN por kg, enquanto o 
tabaco consumido através do processo de 
aquecimento será tributado a 12,9 AZN por 
1000 unidades.

Os impostos especiais sobre o consumo 
de produtos de tabaco aumentaram 8% na 
última revisão do orçamento sul-africano. 
As partes interessadas da indústria estão 
preocupadas que isto possa intensificar o 
problema do comércio ilícito no país.

As organizações no Quénia estão a insistir 
no aumento da idade mínima legal para 
aceder ao tabaco de 18 para 21 anos. 
tais medidas estão a ser aceleradas em 
diferentes partes do mundo. por exemplo, 
o antigo presidente dos EUA já assinou 
uma regra federal, enquanto outros, 
tais como Singapura, passaram por um 
aumento gradual de ano para ano para 
chegar aos 21 anos.

O Conselho Federal de Receitas do paquistão 
introduzirá um sistema de Track and Trace que 
se estenderá ao tabaco a partir de 1 de julho, 
de acordo com as recomendações da OMS. 
Isto vem na sequência de várias tentativas 
infrutíferas de lançar tal sistema.

Um tribunal no Brasil afirmou o poder da 
Agência Nacional de Saúde (ANVISA) para 
proibir o uso de aditivos nos produtos 
de tabaco. Isto é suscetível de pôr fim às 
variantes do tabaco aromatizado no mercado. 
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atuali-
ZAçõES dA
indúStriA
A Philip Morris International (PMI) 
comunicou os seus principais resultados 
para o ano de 2020:
• As receitas baixaram 3,7% para 28,69 mil 

milhões de dólares.
• Os lucros operacionais aumentam 10,8% para 

11,67 mil milhões de dólares.
• O volume de cigarros desceu 11,1% para 

628,52 mil milhões de cigarros.
• O volume de carregamento de tabaco aquecido 

aumentou 27,6% para 76,11 mil milhões de 
unidades. 

A PMI quer que os produtos sem fumo representem 
mais de 50% das receitas até 2025, um aumento 
em relação ao objetivo anterior de 38-42%. IQOS 
ILUMA, um produto de tabaco aquecido, com um 
novo mecanismo de aquecimento, será lançado no 
segundo semestre do ano, enquanto IQOS VEEV, 
o dispositivo de vapor eletrónico da PMI, será 
introduzido em mais de 20 mercados em 2021.

A British American Tobacco (BAT) comunicou 
os seus principais resultados para o ano de 
2020:

• As receitas baixaram 0,4% para 25,78 mil 
milhões de libras.

• O lucro subiu 10,5% para 9,96 mil milhões de 
libras.

• O volume de combustível desceu 4,5%.

A BAT também comunicou 13,5 milhões 
de consumidores dos seus produtos não 
combustíveis, ou seja, mais 3 milhões 
anualmente. A meta da empresa para 
2030 é de 50 milhões. A BAT considera 
2021 como um ano crucial para o seu 
futuro e anunciou um programa chamado 
QUEST que visa transformá-la na “Empresa 
do Futuro”. Os principais ingredientes 
desta abordagem são: impulsionar a 
simplificação e eficiência, desencadear a 
inovação, capacitar a organização, moldar a 
sustentabilidade, tecnologia e digital.

A KT&G comunicou os seus principais 
resultados para o ano de 2020:

• As receitas aumentaram 6,8% para 5.301,6 mil 
milhões de KRW.

• O rendimento líquido aumentou 13,1% para 
1.173,1 mil milhões de KRW.

• O volume de cigarros no mercado nacional  
aumentou 2,5% para 41,6 mil milhões de 
cigarros.

• O volume de cigarros no estrangeiro aumentou 
12,1% para 48 mil milhões de cigarros. 

A Japan Tobacco Group (JT) comunicou os 
seus principais resultados para o ano de 
2020:

• As receitas baixaram 3,8% para 2,09 biliões de 
JPY.

• Os lucros operacionais desceram 6,6% para 
469,1 mil milhões de JPY.

• O volume de cigarros no mercado nacional 
diminuiu 8,2% para 114,9 mil milhões de 
unidades.

• O volume de cigarros no estrangeiro desceu 
2,3% para 435,7 mil milhões de cigarros.
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JT também revelou uma mudança no 
modelo operacional da empresa que inclui 
a consolidação dos negócios nacionais e 
internacionais.  Como resultado, a sede 
será transferida para Genebra, Suíça.  Além 
disso, a JT encerrará duas fábricas no Japão 
e fará cortes na sua força de trabalho ao 
longo do ano. Entre os principais objetivos 
da JTI para o futuro estão o reforço da 
competitividade da categoria de produtos 
de risco reduzido através de investimentos 
priorizados e a manutenção dos 
investimentos em produtos combustíveis. 
Durante o segundo semestre de 2021, 
espera-se que a empresa lance um novo 
dispositivo de tabaco aquecido.

A Swedish Match comunicou os seus 
principais resultados para o ano de 2020:

• As receitas aumentaram 13% para 16,698 
milhões de coroas suecas.

• Os lucros operacionais aumentaram 23% para 
7.160 milhões de coroas suecas.

As bolsas de nicotina ZYN estão a registar 
um recorde de vendas, enquanto os 
produtos sem fumo e os charutos estão 
também a mostrar um crescimento de 
dois dígitos. Notavelmente, os efeitos do 
COVID-19 elevaram os fundamentos da 
empresa durante 2020, principalmente 
devido à dinâmica tradicional dos produtos 
de tabaco nos EUA.

Para 2021, a Swedish Match espera ainda 
mais procura de alternativas menos nocivas 
aos cigarros. Os investimentos serão 
concentrados na expansão das capacidades 
de produção de bolsas de nicotina.

A filial da PMI nas Filipinas eliminará cerca 
de 300 postos de trabalho na fábrica de 
Marikina. Isto faz parte de um processo 
de racionalização em resposta à pandemia 
global e às condições de mercado nos 
últimos anos. Os representantes da 
empresa comentaram que o pessoal 
despedido receberá generosos pacotes 
de separação. Este é outro exemplo de 
redução de efetivos que o tobacco Monitor 
está a seguir de perto em todo o mundo.
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O 22nd Century Group lançou uma nova 
plataforma tecnológica que permitirá à 
empresa e aos seus parceiros identificar 
rapidamente e incorporar características 
comercialmente viáveis de plantas de 
cânhamo e canábis para criar novas linhas 
de produtos. Tais ferramentas podem 
reduzir significativamente o tempo de 
desenvolvimento de novas variedades de 
plantas.  A oportunidade de engendrar 
perfis específicos de canabinóides poderá 
ser uma parte fundamental do mercado 
global de maconha recreativa que se 
avizinha.

SuStenta-
BiLidAdE
O Sindicato de Produtores de Tabaco no 
Zimbabué exortou o governo a fazer com 
que as empresas contratantes tratassem os 
pequenos agricultores como parceiros em 
pé de igualdade. O Sindicato acredita que o 
interesse dos produtores na cultura está a 
diminuir devido a distribuições injustas de 
rendimentos.

Um estudo recente abrangendo o Maláui 
descobriu que a cultura do tabaco ajuda 
a alcançar pelo menos oito dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, 
incluindo fome zero, educação de 
qualidade, igualdade de género, entre 
outros. Um dos principais problemas que 
o mercado enfrenta é a falta de culturas 
complementares. A parte do tabaco no PIB 
do Maláui está estimada em 15%.

A BAT está a considerar vender produtos 
relacionados com canábis, especialmente 
CBD, numa tentativa de diversificar as 
suas fontes de receitas de acordo com o 
Diretor de Comercialização da empresa. A 
BAT reconhece o ambiente regulamentar 
desafiante do setor emergente mas está, 
no entanto, a construir um portfólio do 
futuro. A pandemia global levou a empresa 
a sacudir o modelo de negócio existente.

Marrocos poderia permitir a produção, a 
exportação e a venda interna de canábis 
para uso medicinal. A medida destina-se 
a ajudar os agricultores nas montanhas 
do Rife. Isto é agora possível porque os 
críticos abandonaram a sua oposição após 
a ONU ter retirado a planta da sua lista de 
estupefacientes rigorosamente controlados. 
Contudo, o uso recreativo continuaria a ser 
proibido
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Public Health England, a agência executiva 
do o Departamento de Saúde e Assistência 
Social do reino Unido, divulgou um 
relatório afirmando que a vaporização é 
melhor do que a terapia de substituição de 
nicotina para deixar de fumar. As evidências 
ao longo dos anos sugerem que à medida 
que aumenta a utilização de produtos 
de vaporização nas tentativas de deixar 
de fumar, aumenta também o número de 
desistências bem sucedidas na inglaterra. 
No entanto, a vaporização tem um patamar, 
uma vez que as perceções incorretas dos 
seus riscos relativos em comparação com o 
fumo podem desencorajar os fumadores de 
utilizar a vaporização para deixar de fumar. 
Além disso, a percentagem de jovens (de 11 
a 18 anos de idade) que nunca fumaram e 
que atualmente consomem a vaporização 
permanecem abaixo de 1%.

A irlanda é o país com a maior percentagem 
de consumidores de canábis na UE (medida 
como o consumo durante os últimos 12 
meses)- 17%, seguido pelo Luxemburgo e 
letónia. A média da UE é de 7%. Entre os 
mais baixos nesta métrica estão a Grécia, 
Malta e Chipre com 2% ou menos.

O Quénia pretende classificar as bolsas 
de nicotina não derivadas do tabaco como 
produtos de tabaco ao abrigo de uma nova 
lei de controlo do tabaco. Isto introduziria 
as mesmas restrições de comercialização, 
promoção, publicidade, e uso público 
que outros produtos do tabaco. A BAT é a 
pioneira na comercialização do produto 
em África. nairobi foi escolhida como local 
para a produção de bolsas de nicotina 
sem tabaco, visando a região africana em 
geral. O investimento está avaliado em 2,5 
mil milhões de KES. No entanto, disputas 
judiciais levaram à suspensão temporal das 
vendas.

Um negócio de arranque baseado na Índia 
tem-se concentrado na reciclagem de 
resíduos de cigarros para produzir uma 
grande variedade de produtos úteis, tais 
como brinquedos e estrume. De acordo com 
a equipa por detrás da iniciativa, mais de 
100 mil milhões de cigarros são lançados 
todos os anos nas ruas da Índia, criando um 
sério desafio de poluição. O novo método 
é utilizado para limpar e transformar o 
acetato de celulose em novos produtos. 
O projeto distribui contentores especiais 
a vendedores de rua e oferece uma taxa 
de 250 INR por kg. Até agora, a iniciativa 
estende-se a 250 distritos em toda a Índia 
com a ambição de cobrir todo o país nos 
próximos 5 a 10 anos.
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FontES
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Obrigado!


