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UMA ATUALIZAÇÃO SOBRE OS ACONTECIMENTOS   E PREVISÕES MAIS RECENTES
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O presidente do Maláui exortou os produtores 
de tabaco a mudarem para outras culturas de 
rendimento, incluindo a canábis, pois não vê 
futuro na folha de ouro devido aos lobbies 
antitabagistas que estão a levar a um declínio 
no comércio do tabaco. Em preparação para o 
cultivo de canábis, o país criou uma Autoridade 
Reguladora da Canábis. O tabaco contribui 
em mais de 60% das receitas de exportação 
do Maláui. Alguns críticos advertiram que a 
mudança para a canábis seria difícil devido à 
falta de competências e condições climáticas 
inadequadas.

CROP 
MONITOR
O Ministro da Agricultura do Zimbabué quer 
criar uma indústria tabaqueira que valha 5 
mil milhões de dólares até 2025. Durante o 
evento de abertura da temporada, as partes 
interessadas foram informadas de que o 
governo aumentaria o financiamento tanto 
para os grandes como para os pequenos 
produtores de tabaco, a fim de estimular a 
produção. Como parte dos planos mais amplos, 
a intenção é aumentar a produção de tabaco 
para 300 milhões de kg por ano e aumentar 
o financiamento local de 30% para 70% 
por hectare. Como referência, a cultura da 
temporada passada atingiu 184 milhões de 
kg. Além disso, a TIMB prevê igualmente uma 
adição e beneficiação aceleradas do atual 1% 
para 30% até 2025.

Entretanto, no final de abril, os produtores do 
Zimbabué ganharam 90,4 milhões de dólares 
com as vendas de tabaco, ou um total de 35,3 
milhões de kg, uma melhoria significativa 
em comparação com o ano passado. O preço 
médio atual de 2,56  dólares por kg é também 
consideravelmente mais elevado, contra 
2,25  dólares durante o mesmo período em 
2020. A maior parte da cultura foi vendida 
através de contratos, o que se está a tornar 
o novo normal no mercado. Os produtores 
contratados venderam 32,6 milhões de kg no 
valor de 783,6 milhões de  dólares, enquanto 
2,6 milhões de kg no valor de 6,8 milhões de  
dólares foram vendidos através de leilões. As 
taxas de rejeição permanecem baixas em cerca 
de 3%, ligeiramente piores numa base anual. 
Além disso, o novo sistema de pagamento em 
vigor permite a realização de transações em 
minutos e não em dias.
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O Ministro da Agricultura do Maláui chamou 
todas as partes interessadas do tabaco para 
discutir a elevada taxa de rejeição desde o 
início da temporada. Mais de 70% dos fardos 
comprados através de leilão foram rejeitados. 
O Ministro também encorajou os produtores a 
diversificar, entrando em culturas alternativas, 
tais como soja, amendoim e algodão para 
reduzir a sua dependência do tabaco.

A Tobacco Board da Índia autorizou 97 
milhões de kg para Karnataka na temporada 
de 2021-2022, um aumento de 9 milhões de 
kg em comparação com a temporada anterior. 
Os produtores de tabaco que passaram a 
produzir outras culturas, como o gengibre, 
após a redução do tamanho da cultura em 
2020-2021, terão sofrido pesadas perdas, o 
que intensificou a pressão sobre a Board para 
aumentar a orientação para 2021-2022. Existe 
também um problema contínuo com uma 
percentagem significativa de tabaco de baixa 
qualidade na região.

Ao mesmo tempo, os produtores de Andhra 
Pradesh ameaçaram empatar os leilões se 
não se verificasse uma melhoria nos preços 
do tabaco. No final de abril, os agricultores 
em Andhra Pradesh tinham comercializado 
apenas 12,5 milhões de kg da sua cultura de 
70 milhões de kg.
No geral, a segunda vaga de Covid-19 que 
atingiu o país está a ter um efeito negativo 
sobre o setor.

O último inquérito da DAEU aos produtores 
de tabaco nos EUA mostrou as seguintes 
projeções para próxima a cultura do tabaco:

• Flue-cured: 127.500 acres, sem alterações em 
relação ao ano passado.

• Burley: 40.850 acres, menos 6% do que no ano 
passado.

• Fire-cured: 15.050 acres, mais 5% do que no ano 
passado.

• Dark-air cured: 10.000 acres, mais 2% do que no 
ano passado.
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REGULA-
MENTOS
A OMS publicou um novo manual técnico sobre 
a política fiscal do tabaco que mostra aos países 
formas de reduzir mais de 1,4 biliões de dólares 
em despesas de saúde. De acordo com a agência, 
a melhoria da tributação do tabaco poderia ser 
a componente chave para “reconstruir melhor” 
após a pandemia de Covid-19. A OMS acredita 
que apenas 14% da população mundial está 
coberta por impostos suficientes sobre os 
produtos do tabaco, ou seja, pelo menos 75% do 
preço de venda a retalho.

O FDA dos EUA anunciou que está a trabalhar no 
sentido de emitir normas de produtos propostas 
no próximo ano para proibir o mentol como 
aroma característico nos cigarros e proibir todos 
os aromas, incluindo o mentol, nos charutos. 
O FDA acredita haver fortes evidências de que 
uma proibição do mentol ajudaria as pessoas a 
deixar de fumar. É provável que a indústria traga 
desafios legais contra a decisão. Atualmente, 
os cigarros de mentol representam um terço 
do mercado dos EUA. Notavelmente, o aroma 
a mentol nos cigarros eletrónicos não faz parte 
desta decisão. 

O novo governo americano está também 
a considerar a possibilidade de exigir aos 
fabricantes de tabaco que baixem a nicotina 
em todos os cigarros para níveis que já não 
sejam viciantes. Se forem promulgadas, 
estas políticas são suscetíveis de alterar 
radicalmente a dinâmica da indústria num dos 
mercados de tabaco mais rentáveis do mundo. 
Além disso, os legisladores introduziram um 
projeto de lei que estabeleceria um imposto 
federal sobre produtos de vaporização e 
aumentaria o imposto sobre o tabaco pela 
primeira vez numa década.

O parlamento da Estónia votou a favor da 
suspensão da tributação dos e-líquidos até 
ao final de 2022. O objetivo é tornar possível 
redução dos preços e das pressões comerciais 
ilícitas. Segundo os peritos, mais de metade 
da utilização dos e-líquidos no país provém 
de produtos misturados manualmente, de 
contrabando ou contrabandeados. A decisão 
foi elogiada pelos defensores da redução dos 
danos causados pelo tabaco.

Após uma decisão do Tribunal de Justiça 
da União Europeia, a Hungria foi forçada a 
aumentar as taxas dos impostos especiais 
de consumo sobre os produtos do tabaco. 
No início deste ano, o tribunal advertiu que 
a Hungria está a violar a orientação da UE 
que estipula que o imposto especial de 
consumo sobre os produtos do tabaco deve 
atingir 60% do preço médio de retalho 
e ser de pelo menos 90 euros por 1.000 
cigarros. Como resultado, após o aumento 
de 7% dos impostos em janeiro de 2021, 
houve um aumento adicional de 5% em 
abril de 2021. Alguns especialistas temem 
que isto torne o mercado cada vez mais 
vulnerável a produtos ilícitos provenientes 
das fronteiras orientais do mercado.
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O Ministério dos Assuntos Sociais da Finlândia 
propôs novos regulamentos sobre o tabaco 
que poderiam abrir caminho a embalagens 
simples e restrições adicionais aos aromas. 
Se forem promulgadas, as alterações poderão 
entrar em vigor entre 2022 e 2024.

De acordo com o Ministério da Saúde russo, as 
empresas de tabaco que operam nos estados 
membros da União Económica Eurasiática 
deveriam ser obrigadas a fabricar cigarros 
autoextinguíeis. A medida visa influenciar a 
prevenção de surtos de incêndio, diminuindo 
as mortes e lesões causadas pelo tabagismo 
negligente. 

Um Supremo Tribunal na Índia está a 
considerar uma proibição temporária das 
vendas de cigarros e bidis no meio do 
agravamento da situação com a pandemia.

A Arábia Saudita proibiu a venda de produtos 
de tabaco a menores de 18 anos e o tabagismo 
em locais onde se encontram crianças. Nos 
últimos anos, o país aumentou a tributação 
sobre o narguilé e introduziu restrições 
adicionais ao tabaco.

Taiwan poderia proibir os cigarros eletrónicos 
na segunda metade de 2021. O governo local 
preparou, alegadamente, um projeto com 
emendas que foi enviado ao Parlamento para 
aprovação. Isto poderia resultar na proibição 
do fabrico, importação, venda, fornecimento, 
exposição e publicidade de dispositivos de 
vaporização e de novos produtos de tabaco, 
incluindo tabaco aquecido.

O governo da Nova Zelândia está a considerar 
proibir os filtros de cigarros, reduzir os níveis 
de nicotina nos produtos de tabaco, minimizar 
o número de pontos de venda de tabaco e 
proibir a venda de tabaco a novos fumadores, 
entre outras medidas. Os proprietários de 
pequenas empresas estão preocupados que 
isto possa levá-los à falência. O país está na 
vanguarda da próxima geração de medidas de 
controlo do tabaco.

Um estudo recente na Nova Zelândia 
recomendou ao governo local a imposição 
de advertências sanitárias pictóricas sobre 
os produtos de tabaco de enrolar (RYO). De 
acordo com os autores, os fumadores de RYO 
constituem 40% da população de utilizadores 
de tabaco no país. É altamente provável 
que as advertências sanitárias ilustradas 
se estendam a categorias de tabaco mais 
pequenas em múltiplos mercados em todo o 
mundo num futuro próximo.
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ATUALI-
ZAÇÕES DA
INDÚSTRIA
A PMI comunicou os seus resultados do 
primeiro trimestre de 2021:

• As receitas líquidas são de 7,59 mil milhões de 
dólares, contra 7,15 mil milhões de dólares numa 
base anual.

• As receitas operacionais ajustadas são de 3,49 mil 
milhões de dólares, um aumento de 25,2%.

• Os volumes de carregamento de cigarros desceram 
7,3% para 145,51 mil milhões de cigarros 
individuais. 

• Os volumes de carregamento de tabaco aquecido 
aumentaram 29,9% para 21,73 mil milhões de 
unidades.

Os executivos da empresa consideram este 
desempenho como um “forte começo do ano”. 

Altria comunicou os seus resultados do 
primeiro trimestre de 2021:

• As receitas líquidas são de 6,03 mil milhões de 
dólares, 5,1% abaixo do valor anual. 

Isto foi impulsionado principalmente 
por declínios no segmento dos produtos 
defumáveis.

• O volume de remessas nacionais de cigarros 
diminuiu 12% para 22 mil milhões de cigarros 
individuais.

Independentemente disso, os funcionários da 
empresa acreditam ter conseguido um forte 
início do ano e estão no bom caminho para 
cumprir os planos para todo o ano. 

Altria anunciou também a propriedade global 
completa do produto de bolsa de nicotina!, 
após adquirir os restantes 20% de ações que a 
empresa ainda não possuía.

A JTI comunicou os seus resultados do primeiro 
trimestre de 2021:

• As receitas são de 547,4 mil milhões de JPY, um 
aumento de 5,3% numa base anual.

• O lucro operacional ajustado é de 178,1 mil milhões 
de JPY, um aumento de 21,3%. 

•  O volume total das expedições aumentou 5,8%. 

Este desempenho foi alimentado por ganhos 
de quota de mercado em combustíveis, 
principalmente em Taiwan e no Reino Unido. 

Além disso, a JTI está agora a dar prioridade ao 
lançamento do Ploom X, o seu dispositivo de 
tabaco aquecido de próxima geração.
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O Egito adiou a proposta de licença para 
a produção de cigarros e produtos de 
vaporização no país.  A medida estava prestes 
a pôr fim ao monopólio da empresa estatal 
Eastern Co, uma das maiores empresas de 
tabaco do mundo. Tal como discutido em 
edições anteriores do Tobacco Monitor, os 
participantes estrangeiros foram críticos 
vocais das condições do leilão inicial. 
As autoridades locais não prestaram mais 
esclarecimentos relacionados com os futuros 
desenvolvimentos da questão.

De acordo com um relatório da Campaign for 
Tobacco-Free Kids, menos de metade das 483 
fábricas de tabaco sem fumo que operam no 
Bangladesh pagam impostos. A falta de um 
sistema eficaz de rastreio e localização e a 
natureza informal do mercado são assinaladas 
como questões importantes. Atualmente, um 
em cada cinco adultos do Bangladesh utiliza 
tabaco sem fumo. 

RJ Reynolds Vapor Co., uma empresa da 
BAT nos EUA, solicitou ao Instituto de 
Patentes e Marcas Registadas a revisão de 
várias reivindicações relacionadas com a 
funcionalidade de cigarros eletrónicos numa 
patente atribuída à PMI. A empresa solicita o 
cancelamento das reivindicações como não 
patenteáveis. Este é outro exemplo de BAT e 
PMI que contestam a propriedade intelectual. 

A Autoridade de Padrões de Publicidade do 
Reino Unido (ASA) proibiu um anúncio para 
as bolsas de nicotina Nordic Spirit da JTI 
por implicar que o produto tem um efeito 
alterador e estimulante. O anúncio apareceu 
num serviço de streaming e retratava pessoas 
que utilizavam o produto antes de jogarem 
videojogos. 

Além disso, o Gabinete de Jornalismo 
Investigativo acusou a JTI de colocar 
furtivamente anúncios dos seus produtos 
de tabaco nas redes sociais na Alemanha. A 
empresa acredita que as suas atividades estão 
em conformidade com a lei.
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A PMI começou a explorar a indústria da  
canábis pelas suas possibilidades de mercado. 
No entanto, o foco da empresa mantém-se 
firmemente nos produtos livres de fumo. Ao 
contrário de outros fabricantes líderes, que já 
investiram na canábis, tais como Altria, BAT 
e Imperial Brands, a PMI tem sido até agora 
mais conservadora nesta avenida.

A Organigram Holdings, uma empresa onde 
a BAT detém uma participação minoritária, 
adquiriu a The Edibles & Infusions Corp no 
Canadá por 35 milhões de dólares canadianos. 
A entidade é especializada em comestíveis de 
erva, tais como gomas, brownies e bebidas. 
A mudança foi motivada pelo aumento da 
procura de tais produtos durante os recentes 
confinamentos. Esta é mais uma ilustração do 
potencial dos produtos de canábis e do nível 
de envolvimento dos grandes fabricantes de 
tabaco no negócio emergente.

SUSTENTA-
BILIDADE
Uma universidade na Turquia desenvolveu 
um candidato a medicamento e vacina anti-
Covid-19 utilizando uma proteína produzida 
pela planta do tabaco Nicotiana Benthamiana. 
O futuro tratamento potencial poderia ser 
aplicado através de injeção ou spray. A BAT 
está também em vias de testar uma vacina à 
base de tabaco para o Covid-19. 

O Governador da província de Jujuy na 
Argentina propôs aos produtores de tabaco 
que começassem a cultivar canábis em 
vez de tabaco. No entanto, algumas partes 
interessadas do setor argumentaram que a 
cultura continuará a ser a principal fonte de 
rendimento para os próximos anos, pelo que 
os agricultores devem lutar para continuar 
a cultivar tabaco. A Argentina é um dos 
mercados que tem uma atitude mais favorável 
à categoria de canábis emergente do ponto de 
vista regulamentar.

A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou 
uma legislação que permitiria aos bancos 
servir empresas de canábis em estados onde o 
produto é legal.  Este é um marco significativo 
no desenvolvimento da categoria de 
canábis no país. Neste momento 36 estados 
legalizaram a canábis medicinal, enquanto 17 
permitem o seu uso recreativo.

MG Health, o primeiro produtor africano de 
canábis, recebeu uma autorização ao abrigo do 
protocolo de Boas Práticas de Fabrico da UE, 
permitindo-lhe exportar o produto para países 
da UE para fins medicinais. A empresa Lesotho 
produz atualmente cerca de 250 kg de flor 
de canábis embalada por mês. A exportação 
poderia começar já em junho de 2021.
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As comunidades de saúde pública e ambiental 
precisam de se unir nos seus esforços para 
proibir os filtros de cigarros em benefício 
das pessoas e do planeta, de acordo com um 
estudo universitário recente no Reino Unido. 
O Tobacco Monitor já apresentou algumas 
das prováveis regulamentações sobre tabaco 
de próxima geração relacionadas com a 
poluição das pontas de cigarro em edições 
anteriores.  Estima-se que 4,5 biliões de filtros 
de cigarro são depositados anualmente no 
ambiente. Os autores são céticos quanto aos 
esforços da indústria para desenvolver filtros 
biodegradáveis, que, segundo eles, ainda 
emitiriam químicos nocivos para o ambiente se 
fossem descartados de forma imprópria.

A KT&G prestou um serviço de plantação 
de tabaco em folha na Coreia do Sul para 
ajudar os agricultores em dificuldades devido 
à escassez de trabalhadores no meio da 
pandemia de Covid-19. A empresa é o único 
comprador de tabaco em folha nacional. Como 
parte do acordo da KT&G com os produtores, é 
feito um pré-pagamento de 30% do preço de 
venda a cada agricultor em dinheiro. A empresa 
também se encarrega dos exames de saúde 
dos produtores e das bolsas de estudo para os 
seus filhos.

A Federação dos Empregados da Indústria 
do Tabaco da Grécia e a Federação Helénica 
de Empresas chegaram a um acordo para 
um aumento salarial que abrange todas as 
empresas de tabaco no mercado e prevê novas 
especializações. De acordo com o Serviço de 
Estatística da Grécia, o setor dá emprego a 
mais de 2500 pessoas.
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FONTES
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Obrigado!


