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UMA ATUALIZAÇÃO SOBRE OS ACONTECIMENTOS   E PREVISÕES MAIS RECENTES
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O governo do Maláui assinou um acordo com 
os compradores de folhas, comprometendo-
os a comprar a um preço igual ou superior 
ao preço mínimo para a temporada. No 
entanto, este montante ainda não foi fixado. 
Independentemente disso, a perspetiva é de 
preços mais elevados devido a uma safra mais 
curta. Os compradores têm como objetivo 
obter 132 milhões de kg de folhas de tabaco, 
mas a produção é inferior em 10 milhões de kg.

A JTI Leaf Maláui disponibilizou cerca de 
1 milhão de dólares de garantias aos seus 
produtores contratados para os ajudar durante 
a temporada e ajudar a lidar com o impacto da 
pandemia. Isto faz parte de um programa que 
devolve dinheiro aos produtores como garantia 
para celebrar um contrato com a empresa.

A Kanengo Tobacco Processors Ltd anunciou 
o encerramento das suas instalações de 
processamento de tabaco em Lilongwe, 
Maláui. Inaugurada em 2009, atingiu um pico 
de processamento de 32 milhões de kg. Isto 
é o resultado de uma redução da cultura, de 
uma menor procura e de sanções ao tabaco do 
Malauí. 179 trabalhadores serão afeitados.

CROP 
MONITOR
A nova temporada do tabaco no Zimbabué 
começa em abril (para informações sobre os 
preparativos da TIMB, consulte a 80ª edição 
do Tobacco Courier do ITGA). Os produtores 
esperam uma boa colheita com base no clima 
e no fornecimento satisfatório de insumos. 
Durante a temporada de 2020, foi entregue 
um total de 180,8 milhões de kg, avaliados em 
452,3 milhões de dólares, através de contratos 
e leilões. As expectativas para 2021 são de 200 
milhões de kg e 500 milhões de dólares com um 
preço médio estimado de 2,50 dólares por kg. 
Todos os trabalhadores estavam programados 
para a vacinação antes do início da temporada.

O Sindicato de Produtores de Tabaco do 
Zimbabué elogiou a decisão do governo de 
aumentar o limite de retenção da moeda 
estrangeira do país de 50% para 60% antes da 
safra de 2021. No entanto, a aspiração inicial 
dos produtores era de cerca de 70%-80%, o 
nível apropriado para permitir a cobertura dos 
custos de produção.

No entanto, a Associação de Produtores de 
Tabaco do Zimbabué advertiu que a maioria 
dos produtores locais se encontra numa 
armadilha de dívidas viciosa. O sistema de 
pagamento governamental assegura que os 
produtores recebem apenas parte dos seus 
rendimentos em dólares americanos, sendo a 
parte restante paga em dólares zimbabueanos 
a uma taxa de câmbio inflacionada. Uma vez 
que os agricultores contraem empréstimos 
em dólares americanos, têm problemas a 
reembolsar os seus empréstimos. Isto também 
significa que apenas um quarto do rendimento 
total acaba no país. 

As partes interessadas no setor do tabaco 
do Zimbabué também estão a debater se os 
preços mínimos de leilão devem continuar a 
determinar os preços do tabaco contratual. 
Como o equilíbrio do mercado se alterou, em 
comparação com quando o sistema inicial 
foi estabelecido, alguns receiam que tais 
condições estejam a colocar muitos produtores 
em desvantagem. Alternativamente, outros 
estão cautelosos que a eliminação do preço 
mínimo poderia resultar em manipulação de 
preços por parte dos contratantes. 
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A produção de tabaco FCV nos EUA deverá 
recuperar para mais de 300 milhões de libras 
(136 milhões kg) na nova temporada, acima 
de uma expectativa anterior de 234 milhões 
de libras (106 milhões kg). Os potenciais 
contratos chineses estão a desempenhar um 
papel central neste desenvolvimento, embora 
a confirmação final ainda não tenha sido 
anunciada.

Não se chegou a acordo sobre os preços do 
tabaco em Misiones, Argentina, durante uma 
importante reunião entre funcionários locais, 
empresas e líderes da indústria em meados 
de março. Parece certo que as taxas para a 
temporada de entrada serão mais de 40% mais 
altas numa base anual. No entanto, o país está 
a sofrer de uma inflação elevada, pelo que o 
aumento real é provável que seja mínimo, se 
houver algum. Entretanto, os produtores de 
Jujuy receberam apoio financeiro do Fundo 
Especial do Tabaco (FET) através de um novo 
procedimento denominado “transferência 
automática”.

Os agricultores de Pinar del Rio em Cuba 
plantaram 16.189 ha de tabaco, excedendo 
a meta inicialmente estabelecida para a 
temporada de cultivo atual. A produção é de 
2.445 toneladas. A maioria destas quantidades 
são utilizadas no fabrico de charutos de 
primeira qualidade para exportação para 
mercados internacionais.

Os leilões de tabaco em Prakasam e Nellore, 
na Índia, estão em curso e mostram sinais 
positivos. O regulador reduziu a dimensão 
da cultura em 15%, o que é suscetível de 
intensificar a procura. Durante o primeiro dia 
dos leilões, os preços do tabaco “bright grade” 
foram de 2,47 dólares por kg.

Além disso, as associações de agricultores na 
Índia exortaram o governo a fixar as taxas de 
tabaco em 300 INR por kg para proporcionar 
alívio aos produtores face à inflação crescente.

Os produtores de tabaco na Hungria colheram 
4,33 milhões de kg de folhas de tabaco 
durante a temporada de 2020, um declínio de 
23% em comparação com 2019. Além disso, 
o rendimento médio atingiu um mínimo de 
30 anos, 1.325 kg/ha. As principais razões 
para isto são o mau tempo e as complicações 
laborais causadas pela pandemia de Covid-19. 
A colheita consistiu em 3.354 toneladas de 
tabaco da Virgínia e 759 toneladas de Burley. 

O Camboja exportou mais de 5,8 milhões de 
kg de folhas de tabaco durante a temporada de 
2020, trazendo mais de 17 milhões de dólares 
em receitas. Estes representam uma diminuição 
anual de 14% e 28%, respetivamente. Em 
2020, a área cultivada no Camboja foi de 
5.175ha, dos quais 4.875 foram colhidos. Os 
principais compradores incluem o Vietname, 
Indonésia e Hungria, entre outros. 
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REGULA-
MENTOS
O Senado dos EUA confirmou Xavier Bacerra 
como Secretário da Saúde e Serviços 
Humanos. Bacerra é conhecido pelo seu apoio 
à introdução de uma tampa de nicotina para 
cigarros e regulamentos mais rigorosos sobre a 
indústria. 

Um juiz do tribunal distrital no Texas, EUA, 
adiou pela terceira vez a data efetiva das 
advertências gráficas de saúde nos maços de 
cigarros nos EUA. O novo prazo é 14 de abril 
de 2022, adiado a partir de 14 de janeiro de 
2022. Novas advertências de saúde de cigarros 
devem aparecer nos maços e nos anúncios, 
ocupando os 50% da área dos painéis frontal e 
posterior dos maços de cigarros e pelo menos 
20% da área no topo dos anúncios de cigarros.

A probabilidade de uma proibição de produtos 
de mentol, incluindo cigarros, nos EUA está a 
aumentar. De acordo com alguns críticos, as 
táticas de comercialização relacionadas com o 
mentol têm visado de forma desproporcionada 
os negros americanos, salientando as 
desigualdades raciais. Os dados mostram que 
85% destas marcas demográficas fumam 
marcas de mentol. É provável que a nova 
administração pressione para uma proibição 
do mentol que pode potencialmente afetar os 
legisladores de outros países. Alguns também 
estão a instar à remoção de todos os produtos 
de vaporização aromatizados para proteger os 
jovens. 

O FDA dos EUA emitiu cartas de advertência 
a quase 70 fabricantes que vendem produtos 
e-líquidos não autorizados no país devido ao 
facto de não terem apresentado pedidos de 
tabaco antes da data limite de setembro de 
2020. 

A Comissão Federal de Comércio dos EUA 
solicitou às cinco principais empresas 
de cigarros eletrónicos que fornecessem 
dados de vendas e publicidade para melhor 
compreender o mercado. Entretanto, a 
chamada proibição do correio nos EUA, 
que acrescenta requisitos e complicações 
adicionais à venda de produtos de vaporização 
online, já forçou alguns participantes mais 
pequenos a saírem do mercado.

O governo britânico está a considerar um 
plano para forçar os grandes fabricantes de 
tabaco a pagar o custo anual da limpeza das 
pontas de cigarro. De acordo com estudos, esta 
é a forma mais prevalecente de lixo no país. 
Ao mesmo tempo, os impostos sobre cigarros 
no orçamento da primavera de 2021 foram 
deixados intocados.
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A Comissão Europeia lançou uma consulta 
pública sobre a revisão da tributação dos 
produtos de tabaco, como parte do plano 
europeu para derrotar o cancro, apresentado 
na edição anterior do Tobacco Monitor. 
Entre os problemas a resolver, de acordo 
com a Comissão, encontram-se as diferentes 
taxas que provocam vendas transfronteiriças 
excessivas e atividades fraudulentas e a 
desatualização geral das medidas que ignoram 
o aparecimento de produtos alternativos. As 
consultas permanecerão abertas até 22 de 
junho de 2021.

Um tribunal superior alemão decidiu que é 
legal promover que os cigarros eletrónicos são 
alternativas menos prejudiciais aos cigarros, 
anulando uma decisão anterior.

A Suíça está a considerar novas restrições mais 
rigorosas à publicidade e comercialização de 
produtos de tabaco. Atualmente, o quadro 
regulamentar do país está entre os mais 
permissivos a nível mundial. De acordo com 
o Gabinete Federal Suíço de Saúde Pública, 
27% das pessoas acima dos 15 anos fumam. 
A Suíça alberga, nomeadamente, as sedes 
internacionais da PMI e da JTI.

Os fabricantes de cigarros que operam nas 
zonas económicas especiais das Filipinas 
(SEZ) terão de se registar junto da Agência 
das Receitas Internas para ajudar a limitar o 
comércio ilícito de tabaco. Os analistas locais 
acreditam que a SEZ é uma fonte de atividades 
ilegais que causam uma perda significativa 
de receitas para o governo. Outra medida 
no combate ao comércio ilícito é a criação 
de “selos virtuais” para a exportação de 
cigarros, que estão atualmente isentos de tais 
regulamentos.

A Autoridade Nacional de Combate à Droga 
do Camboja deu instruções a todas as partes 
locais para pararem a venda de tabaco 
aquecido. O país já restringiu a maioria dos 
produtos emergentes, mas a orientação não 
abrangia o tabaco aquecido. 

A China quer atualizar as regras que regem o 
mercado de cigarros eletrónicos. Os projetos 
de regulamento sugerem o tratamento de tais 
produtos como cigarros. A notícia fez com que 
o preço das ações da RELX, a maior marca de 
vaporização da China, baixasse. Ao contrário 
do mercado de tabaco tradicional, dominado 
pelo monopólio estatal CNTC, a vaporização 
permanece em grande parte em mãos privadas.

Os legisladores chineses apelaram à 
introdução de uma proibição nacional de 
fumar em recintos públicos fechados, a fim 
de alcançar os objetivos do Plano de Ação 
para uma China Saudável. De acordo com 
inquéritos, o apoio a tais medidas excede os 
90%.
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ATUALI-
ZAÇÕES DA
INDÚSTRIA
O Altria Group pediu ao FDA dos EUA para 
ajudar a convencer os americanos de que a 
nicotina não está ligada ao cancro. A empresa 
referiu-se a investigações governamentais 
que mostram que três quartos da população 
acredita incorretamente que a nicotina causa 
cancro. Embora existam 60 carcinogéneos 
conhecidos no fumo dos cigarros, a nicotina 
não é uma causa direta de muitas doenças 
relacionadas com o tabagismo. A proposta 
inclui uma campanha publicitária de 100 
milhões de dólares. Altria está atualmente a 
tentar passar dos cigarros para a vaporização 
e outras alternativas. A empresa tem uma 
participação no fabricante de vaporização 
eletrónica Juul Labs e vende IQOS nos EUA.

Os defensores da vaporização exprimiram 
preocupações relativamente às recomendações 
feitas pelo Grupo de Estudo da OMS sobre 
Regulamentos de Produtos de Tabaco. Entre 
estas estão a proibição de produtos de 
vapor onde o utilizador pode controlar as 
características do dispositivo e os ingredientes 
líquidos e a proibição de sistemas de 
vaporização que tenham um “risco de abuso” 
mais elevado do que os cigarros convencionais, 
tais como o controlo do fluxo de nicotina. A 
Associação da Indústria de Vaporização do 
Reino Unido acredita que a opinião da OMS 
sobre a indústria da vaporização está fora de 
alcance e ignora as provas sobre o potencial 
da vaporização para a saúde pública. A 
divisão do Reino Unido com a UE cria uma 
janela de oportunidade para uma abordagem 
reguladora diferenciada para produtos 
alternativos no mercado. A Coligação de 
Defensores da Redução dos Danos do Tabaco 
na Ásia-Pacífico adverte que uma potencial 
proibição dos sistemas abertos poderia resultar 
em que os usuários de vaporização voltassem 
a fumar. Durante a COP9 no final deste ano, a 
OMS está agendada para realizar uma cimeira 
sobre a vaporização. 

Um tribunal superior no Reino Unido revogou 
duas patentes de cigarros eletrónicos da BAT, 
rejeitando assim a alegação da empresa de 
que a PMI violou patentes com a sua gama 
de produtos de tabaco aquecido IQOS. As 
patentes são atualmente disputadas em outros 
tribunais.

O Gabinete de Estatística dos Países Baixos 
revelou novos dados que mostram que a 
prevalência do tabagismo no país desceu para 
20% em 2020, o que representa uma redução 
de 2% numa base anual. O país pretende 
atingir o estatuto de livre de fumo (prevalência 
do tabagismo abaixo dos 5%) até 2040.
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Vários fabricantes de tabaco - Nakhla 
Tobacco, Imperial Tobacco, BAT e Al-Mansour 
International, exortaram o governo egípcio a 
expandir as condições da possível licença de 
fabrico de cigarros no país. No início deste ano, 
o Egito convidou os participantes tabaqueiros 
a candidatarem-se a tal licença. Atualmente, 
o mercado está dominado pelo monopólio 
estatal da Eastern Co. A proposta vencedora 
deve incluir um plano para iniciar a produção 
dentro de 3 anos a uma taxa de pelo menos 
15 mil milhões de cigarros por ano. O processo 
de licitação termina em abril, enquanto que a 
licença será emitida em julho.

A Eastern Co. está também a estudar os 
cigarros eletrónicos como uma alternativa aos 
produtos combustíveis no Egito. A mudança 
está em linha com a estratégia da empresa 
para expandir e diversificar o seu portfólio de 
produtos.

A KT&G espera gerar metade das suas vendas 
a partir dos mercados internacionais até 2025, 
contra os atuais 40%. A empresa tem filiais 
na Rússia, Indonésia, Turquia, Taiwan e EUA 
que são capazes de produzir 13,6 mil milhões 
de cigarros por ano. A KT&G está também 
de acordo com a PMI para a comercialização 
internacional do seu portfólio de produtos de 
risco reduzido fora da Coreia do Sul.

A BAT pediu um inquérito urgente sobre o 
crescente mercado de comércio ilícito da 
África do Sul. De acordo com um relatório 
recente, três em cada quatro pontos de venda a 
retalho estão a vender cigarros abaixo da taxa 
mínima de imposto coletável. 

De acordo com um estudo da Universidade 
Colombiana, a ansiedade relacionada com a 
pandemia, o tédio e as rotinas irregulares são 
os principais impulsionadores do aumento 
do consumo de nicotina e tabaco durante o 
confinamento inicial do Covid-19 nos EUA. 
Além disso, o acesso ao retalho teve um 
impacto diferente sobre os cigarros e os 
produtos alternativos. Embora os cigarros 
estivessem facilmente disponíveis em negócios 
essenciais, as lojas de vaporização fechavam 
ou operavam em horários limitados. O longo 
tempo de espera para obter vapor online 
levaram alguns utilizadores duplos a aumentar 
o seu consumo de cigarros. 

As autoridades australianas descobriram 40 ha 
de tabaco ilegal. O departamento de receitas 
estima a perda de valor potencial em 84,3 
milhões de AUD. Esta é a maior descoberta 
de culturas locais até à data - 183 toneladas. 
Pouco depois, outras 61 toneladas foram 
destruídas. O tabaco ilícito custa ao país 822 
milhões de AUD por ano em receitas perdidas.
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O 22nd Century Group nos EUA chegou a 
um acordo exclusivo com a CannaMetrix 
para uma tecnologia que pode acelerar 
significativamente a comercialização de 
novas linhas perturbadoras de cânhamo 
e canábis e propriedade intelectual. Isto 
acrescenta um elemento adicional nas 
capacidades a montante da empresa: perfil 
vegetal (CannaMetrix), biotecnologia vegetal 
(KeyGene), cultivo de plantas (Panacea-
Needle Rock Farm) e extração/purificação 
de ingredientes (Panacea). O 22nd Century 
Group está também em discussões finais com 
criadores de plantas de alto nível. 

SUSTENTA-
BILIDADE
A Autoridade do Tabaco da Tailândia 
(TOAT), um dos maiores fabricantes de 
tabaco do mundo, espera que as vendas de 
canábis e cânhamo ajudem a compensar 
o declínio do rendimento das categorias 
tradicionais de tabaco.  A TOAT está 
atualmente a elaborar um regulamento 
para dar à organização a autoridade para 
cultivar e produzir tais produtos para serem 
utilizados em medicina e cosmética. Um dos 
principais impulsionadores para o potencial 
desenvolvimento da canábis e do cânhamo 
é a receita fiscal esperada. A TOAT visa 
encorajar 13.500 produtores de tabaco a 
mudarem para o cânhamo ou canábis  para 
aumentar os seus rendimentos. A autoridade 
diminuiu as suas compras de folhas de 
tabaco de 20 milhões de kg por ano para 13 
milhões de kg por ano. 

Os legisladores em Nova Iorque, EUA, 
concordaram em legalizar a marijuana para uso 
recreativo. A lei poderia trazer potencialmente 
350 milhões de dólares em receitas por ano. As 
novas regras permitirão a venda a adultos com 
mais de 21 anos e estabelecer um processo de 
entrega de produtos de canábis aos clientes. 
Os utilizadores poderão cultivar até 3 plantas 
para uso pessoal. O imposto sobre as vendas 
ascenderá a 9% para o estado e outros 
4% divididos entre o condado e o governo 
local. Haverá também uma taxa adicional de 
distribuição de 0,03 dólares por mg de THC. É 
provável que as vendas comecem dentro de 12 
a 18 meses. 

Um partido político em Malta expressou a 
sua opinião de que a canábis deveria ser 
legalmente regulamentada, vendida em lojas 
licenciadas e tributada como o álcool e o 
tabaco. A posse de menos de 3,5 gramas já foi 
tecnicamente descriminalizada no mercado. 
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A BAT anunciou os seus objetivos e realizações 
globais relacionados com o meio ambiente, 
bem como as ambições sociais e de 
governação num relatório de sustentabilidade 
partilhado com o púbico geral. Para além de 
aumentar o número de consumidores que 
utilizam os produtos de risco reduzido da 
empresa, destacados na edição anterior do 
Tobacco Monitor, a empresa também enfatizou 
as suas ambições de ser neutra em carbono 
para as emissões resultantes das suas próprias 
atividades comerciais até 2030.  Além disso, 
até 2025, a BAT pretende também ter 100% 
dos seus locais de fabrico certificados pela 
Alliance for Water Stewardship.

A BAT assinou um acordo de colaboração 
estratégica com a Organigam centrado na 
investigação e desenvolvimento de produtos 
de canábis para adultos com um foco inicial 
na CBD. Esta ação surge pouco depois do 
lançamento do Vuse CBD Zone no Reino Unido. 
A abordagem multicategoria e a aspiração da 
empresa de ir “para além da nicotina” está no 
centro do objetivo de construir “Um Amanhã 
Melhor”. 

A BAT anunciou também um investimento de 
30 milhões de euros na sua fábrica grega. O 
projeto irá criar 200 novos postos de trabalho e 
concentrar-se no fabrico de produtos de tabaco 
aquecido Glo Hyper.  A BAT está a investir 
fortemente em capacidades de investigação 
e desenvolvimento e especificamente em 
novos produtos de nicotina. De acordo com a 
empresa, emprega mais de 1.500 cientistas em 
vários centros de I&D.

A JTI dedicará 60 milhões de euros à 
melhoria das suas capacidades de produção 
na Roménia. O programa de investimento 
será levado a cabo ao longo dos próximos 
3 anos. Quando concluído, espera-se que a 
instalação desempenhe um papel central no 
aprovisionamento para os mercados da UE. 
A Roménia é o terceiro maior fabricante de 
cigarros da Europa, depois da Alemanha e da 
Polónia. A empresa emprega 1.200 pessoas 
e investiu mais de 250 milhões de euros na 
Roménia desde que aí começou a operar em 
1993.
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Obrigado!


