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CROP
MONITOR
De acordo com o Sindicato Interestadual da
Indústria do Tabaco, SindiTabaco, espera-se
que as exportações de tabaco registem um
crescimento significativo de ano para ano no
Brasil. A previsão é apoiada por um inquérito
recente que mostra que os carregamentos
poderão aumentar entre 2% e 6% em termos
de volume e entre 6% e 10% em termos de
valor. Durante 2020, as exportações geraram
1,6 mil milhões de dólares em receitas e
ascenderam a 514 milhões de kg no total.
De acordo com o Ministério da Economia
brasileiro, durante os primeiros três meses de
2021, os volumes de carregamento de tabaco
foram de 134 milhões de kg avaliados em
418 milhões de dólares, um aumento de 19%
numa base anual.

A Associação dos Fumicultores
do Brasil , Afubra, prevê que o Sul do Brasil
produza 606.952 toneladas de tabaco numa
área de 273.356 hectares. No entanto, o
número de famílias produtoras de tabaco
diminuiu 6% para 137.618 na temporada
atual. Devido a complicações criadas pelo
Covid-19, as empresas estão a trabalhar
com 75% da sua capacidade operacional,
em conformidade com os decretos
governamentais. Como consequência, a
comercialização está a fluir lentamente e
espera-se que termine apenas em meados de
agosto. Os preços médios de FCV atingiram
1,87 de dólares, contra 1,79 de dólares na
temporada passada. Burley está também a
negociar mais alto - 1,85 de dólares contra
1,62 de dólares no ano anterior. A UE é
o principal destino do tabaco brasileiro,
representando 41%, seguida da Ásia, África e
Médio Oriente.
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A AHL Tobacco Sales Ltd no Maláui partilhou
os últimos números das vendas de tabaco
a partir do final de maio, 6 semanas após o
início da temporada. O volume de vendas é de
40,9 milhões de kg, acima dos 32,6 milhões
de kg do mesmo período do ano passado.
O preço médio é de 1,65 de dólares por kg
em comparação com 1,52 de dólares por kg
em 2020, enquanto as receitas são de 67,6
milhões de dólares, uma melhoria em relação
aos 49,7 de dólares numa base anual. A
elevada taxa de rejeição continua a ser um
problema. A produção total está prevista em
cerca de 120 milhões de kg.
O Parlamento do Uganda aprovou um projeto
de lei sobre o controlo do tabaco, que limita a
tributação do tabaco processado restringindo-o
a folhas não processadas apenas para
exportação. As medidas fiscais destinam-se
a restringir a exportação de folha de tabaco
em rama por empresas estrangeiras que a
processam em países vizinhos e mais tarde
a trazem de volta ao Uganda para venda. É
também uma tentativa de promover a adição
de valor local e melhorar a geração de receitas.

O Conselho da Indústria e Comercialização do
Tabaco (TIMB) no Zimbabué anunciou que no
final de maio as vendas de tabaco atingiram
325 milhões de dólares, um aumento de 54%
em comparação com o mesmo período da
temporada anterior. Em termos de volume,
foram entregues 120,6 milhões de kg de
tabaco, contra 90,7 milhões de kg em 2020. O
preço médio está na faixa dos 2,69 e 2,76 de
dólares, bem acima dos 2,32 de dólares do ano
passado. Alternativamente, embora os novos
registos para agricultores diminuíram 74%,
o número total de produtores aumentou 1%
para 149,274.
O TIMB iniciou uma campanha para expor os
intermediários no mercado ilegal do tabaco.
Estes indivíduos viajam por explorações
agrícolas que oferecem preços baixos em
troca de pagamentos instantâneos. Até agora,
85 operadores ilegais foram multados. Há
também uma investigação em curso sobre
a manipulação de preços por parte de
empreiteiros.

Além disso, os pequenos produtores do
Zimbabué queixam-se de estarem a ser
empobrecidos por comerciantes que os estão
a atrair para armadilhas de dívidas. Oferecem
frequentemente empréstimos, mas obrigam os
produtores a vender o seu tabaco a baixo preço.
A Tobacco Board da Índia suspendeu os
leilões durante uma semana em maio devido
à rápida disseminação do Covid-19. Mais de
60 membros da organização testaram positivo.
Até agora, os produtores de tabaco do país
venderam 27 milhões de kg da colheita
prevista de 100 milhões de kg.
Os produtores de tabaco em Andhra Pradesh,
Índia, estão preocupados com a queda dos
preços do tabaco. Na abertura dos leilões, os
compradores estavam a oferecer 180 INR por
kg, mas este valor caiu para 170 INR por kg. Em
maio, apenas uma pequena quantidade dos
70 milhões de kg foi realizada no mercado. Em
Prakasam e West Godavari, as vendas também
estão a decorrer lentamente, uma vez que
os principais compradores estão a manter-se
afastados dos leilões. A temporada passada foi
seriamente perturbada pelo Covid-19, algo
que está a acontecer de novo agora.
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Durante os primeiros 9 meses do ano
financeiro de 2020-2021, o Paquistão registou
uma queda de 13,9% nas exportações de
tabaco. De acordo com estatísticas locais,
9.368 toneladas de tabaco avaliadas em 24,7
milhões de dólares foram exportadas de julho
a março de 2020-2021 em comparação com as
10.640 toneladas no valor de 28,7 milhões de
dólares durante o mesmo período em 20192020.
Globalmente, 2021 provavelmente será um
ano com mais oferta do que procura de tabaco.
Isto deve-se ao aumento da produção no
Brasil, EUA - onde as restrições à exportação
para a China diminuíram, e em certas regiões
da Índia e Zimbabué.

REGULAMENTOS
A Organização Mundial da Saúde (OMS)
publicou uma declaração reafirmando a sua
abordagem de abstinência apenas no período
que antecede o Dia Mundial Sem Tabaco, a
31 de maio. A agência insistiu que as provas
científicas sobre os cigarros eletrónicos como
auxiliares de cessação eram inconclusivas e
que “a mudança dos produtos convencionais
de tabaco para os cigarros eletrónicos não é
deixar de fumar”. O organismo mundial de
saúde também reiterou o seu compromisso de
excluir a indústria do tabaco do debate através
do artigo 5.3 da Convenção-Quadro para o
Controlo do Tabaco.

A Comissão de Comércio Internacional dos EUA
anunciou que o dispositivo de tabaco aquecido
IQOS da Philip Morris International (PMI)
viola duas patentes pertencentes à British
American Tobacco (BAT). Uma consequência
provável imediata é uma revisão por parte de
toda a comissão, que tem o poder de parar os
produtos nas fronteiras do país. A investigação
tem de estar concluída em meados de
setembro de 2021.
As duas empresas estão envolvidas em
outras disputas legais relativas a produtos
alternativos de tabaco em todo o mundo.

Alternativamente, a Fundação para um Mundo
Sem Fumo (FSFW) aproveitou a mesma ocasião
para exortar os fumadores a deixarem de fumar
ou mudarem para produtos de redução de
danos, listando exemplos de todo o mundo.
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A BAT e a Imperial Brands vão pedir ao
Supremo Tribunal do Reino Unido que lance
um processo contra as empresas que as alegam
por exploração de agricultores malauianos
e seus filhos. De acordo com a defesa das
multinacionais, as famílias de agricultores não
podem provar que o tabaco que cultivaram
acabou nos seus cigarros e produtos
associados. Alternativamente, os outros
advogados argumentam que as condições de
trabalho dos agricultores violam a definição de
trabalho forçado, trabalho ilegal obrigatório,
exploração ao abrigo da lei malauiana e violam
a Lei da Escravatura Moderna do Reino Unido, a
convenção europeia sobre direitos humanos e
a definição de trabalho forçado da Organização
Internacional do Trabalho (OIT).

A Alfândega dos EUA modificou uma “Ordem
de Retenção Aduaneira” existente sobre as
importações de tabaco do Maláui. A partir do
final de maio, as importações de tabaco colhido
pelo Club Growers da Premium Tobacco Malawi
Limited serão admissíveis nos EUA. A Alfândega
proibiu anteriormente a entrada de tabaco no
país, com base na suspeita de que o tabaco
era produzido utilizando trabalho forçado.
A Alliance One International e a Limbe Leaf
Tobacco Co também receberam autorizações
em 2020.

A Comissão da UE publicou um relatório de
avaliação da Diretiva da UE sobre Produtos
de Tabaco - a legislação que orienta os
regulamentos sobre o tabaco na região.
Embora elogie a diminuição da prevalência
do tabagismo desde que a versão atual do
documento foi aplicada, a Comissão apela
a uma aplicação mais forte a nível nacional
e a uma melhor consideração dos novos
desenvolvimentos do mercado. O relatório
destaca as possibilidades de melhoria na
rotulagem, avaliação dos ingredientes, vendas
transfronteiriças e produtos emergentes.
A próxima revisão da Diretiva dos Produtos
de Tabaco será uma parte importante na
realização dos objetivos de não fumar do
plano europeu contra o cancro, apresentado
numa edição anterior do Tobacco Monitor.

Os grupos antitabagismo e a Pfizer exortaram
o Governo holandês a expandir as proibições
de fumar e a restringir produtos alternativos
como os cigarros eletrónicos antes da COP9,
que terá lugar nos Países Baixos em novembro.
Isto também faz parte do esforço do país para
criar uma geração livre de fumo até 2040.
Durante os últimos cinco anos, a prevalência
do tabagismo nos Países Baixos diminuiu de
25% para 20%.
Os lucros dos dois maiores fabricantes
de tabaco da Indonésia, Gudang Garam e
Sampoerna, registaram mais de 20% de
queda durante o 1º trimestre de 2021. Isto é o
resultado do aumento dos impostos especiais
de consumo e da fraca procura de cigarros.
Os impostos sobre os cigarros cresceram
12,5% em fevereiro de 2021. Isto afeta
principalmente os cigarros feitos à máquina,
enquanto que os impostos sobre os cigarros
enrolados à mão permaneceram inalterados.
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ATUALIZAÇÕES DA
INDÚSTRIA
A Associação da Indústria de Vaporização do
Reino Unido (UKVIA) condenou a OMS pelas
suas recomendações aos países no sentido de
tomarem fortes posições contra a vaporização
antes da cimeira da COP9. A Associação tem
argumentado que a vaporização já ajudou 3,2
milhões de adultos na Grã-Bretanha a deixar
de fumar. Além disso, a UKVIA pôs em causa
o financiamento que o governo britânico
concede à OMS, que se eleva a 340 milhões de
libras esterlinas durante os próximos quatro
anos.

A PMI nomeou um novo Chefe Executivo Jacek Olczak, que reafirmou o compromisso da
empresa em acelerar a transformação livre de
fumo da PMI, iniciada em 2016. Na sequência
do anúncio, Olczak deu uma entrevista
prevendo que o Japão se tornará uma
sociedade livre de fumo dentro de 10 anos. A
empresa deverá retirar-se gradualmente das
categorias combustíveis nos próximos 10 a
15 anos, iniciando a transição do Japão. Os
produtos sem fumo representam atualmente
11% do volume total de remessas de tabaco
da PMI.
O órgão fiscalizador da indústria global do
tabaco, STOP, enviou uma carta às Nações
Unidas insistindo com a organização para
remover a Fundação para a Eliminação do
Trabalho Infantil no Cultivo de Tabaco (ECLT)
como participante na iniciativa do Pacto
Global da ONU (UNGC), devido aos laços
com a indústria e ao fracasso no seu objetivo
declarado de acabar com o trabalho infantil no
tabaco.
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A China tornou-se o maior mercado para
charutos cubanos. Anteriormente, a liderança
era detida pela Espanha, porém o rápido
crescimento do produto na China, 50% nos
últimos seis anos, alterou o equilíbrio da
categoria. Outros mercados líderes de charutos
são a França, a Alemanha e a Suíça.
As ações de vapor das empresas chinesas
cotadas na Bolsa de Hong Kong despencaram
após a Comissão Nacional de Saúde e o
escritório da OMS na China terem revelado um
relatório conjunto declarando que existe prova
suficiente de que os cigarros eletrónicos não
são seguros e prejudiciais para a saúde.

A KT&G relatou os seus últimos resultados:
•
•
•

A Imperial Brands relatou os seus resultados de
HY durante os seis meses que terminaram em
março de 2021:
•
•

As receitas líquidas são de 15,6 mil milhões de
libras esterlinas, mais 6,1% numa base anual.
O lucro operacional ajustado é de 1,59 mil
milhões de libras esterlinas, acima dos 1,46 mil
milhões de libras esterlinas numa base anual.

As vendas cresceram 15,8% para 193,7 mil
milhões de KRW, numa base anual.
O volume de vendas de cigarros aumentou
em 30,1% para 9,5 mil milhões de cigarros
individuais numa base anual.
As vendas locais de cigarros aumentaram em
60 milhões de cigarros individuais para atingir
9,6 mil milhões de cigarros individuais, o que
representa 64,5% da quota do mercado sulcoreano de cigarros.

Durante o ano passado, a KT&G lançou os
seus produtos em 23 novos mercados. A PMI
distribui o portfólio de próxima geração da
empresa na Rússia, Ucrânia e Japão.
A ambição da KT&G é estar entre os 4 maiores
participantes internacionais de tabaco do
mundo. Esta posição é agora assumida pela
Imperial Brands .

A Imperial Brands está atualmente a passar
por uma transformação tanto de gestão como
estratégica e descreveu estes resultados como
um “bom começo” na implementação da nova
direção da empresa.

7 | Tobacco Monitor | Junho 2021								

A Swedish Match, um dos maiores fabricantes
internacionais de tabaco, reportou um
crescimento de vendas de dois dígitos e
lucros operacionais no primeiro trimestre de
2021. A empresa tem um forte desempenho
em várias categorias de tabaco de bolsa. O
impulso contínuo de um desses produtos, a
bolsa de nicotina sem tabaco ZYN, nos EUA, é
um dos principais fatores para alcançar estes
resultados. Embora a empresa tenha há muito
alienado o seu negócio de cigarros, continua
a ter um forte desempenho em charutos,
que também registou um volume recorde de
vendas.

SUSTENTABILIDADE
As autoridades florestais no Zimbabué
alertaram para o ritmo a que as árvores estão
a ser cortadas em relação à cura do tabaco,
produção de carvão vegetal e outras atividades
económicas no país. Segundo fontes locais, o
Zimbabué perde mais de 262.000 hectares por
ano devido à agricultura e aos incêndios. Como
resultado, alguns apelaram aos produtores de
tabaco para começarem a plantar árvores de
seringueira devido ao seu rápido crescimento
e às suas modestas necessidades de água. O
Ministério das Finanças e Desenvolvimento
Económico liberta fundos anualmente para a
plantação de árvores. No entanto, o dinheiro é
deduzido do total de vendas de cada agricultor,
as quais são depois retiradas através do TIMB.

Os produtores de tabaco no Brasil que
aderiram à cultura de inverno no âmbito do
Programa Milho, Feijão e Pastagens, após a
Colheita do Tabaco beneficiaram do elevado
valor dos grãos. Isto foi revelado por um
inquérito conduzido pelo SindiTabaco que
promove o programa de diversificação de
culturas no sul do Brasil. As prováveis receitas
adicionais ascendem a 933 milhões de reais,
um aumento de 47% em relação a 2020,
quando os produtores ganharam 634 milhões
de reais.
Os ativistas trabalhistas na Índia apelam
à melhoria das condições salariais e de
trabalho para os rolos de cigarros bidi do
país. O produto é frequentemente enrolado
por mulheres que ganham cerca de 100 INR
por 1.000 cigarros individuais, enfrentando
múltiplos perigos para a saúde. Os
trabalhadores de Bidi têm direito a um subsídio
estatal de 20.000 INR, mas muitos não têm
conhecimento da medida.
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O Bahrein está prestes a votar sobre se
deve ou não permitir planos de abertura de
instalações de fabrico de tabaco no país. Uma
opção é permitir a produção apenas para
exportação. Anteriormente, o Bahrein era um
centro regional para o tabaco de shisha. Se
a decisão for para a frente, um investimento
potencial de 300 milhões de dólares poderia
resultar na criação de 400 empregos.

A BAT irá investir 200 milhões de HRK para
produzir produtos de tabaco aquecidos na
Croácia. Isto inclui a expansão da produção na
fábrica de Kanfanar e a abertura de um centro
em Rijeka. A crescente procura do produto
na Europa e no Norte de África é o principal
impulsionador do investimento.
Tanto a BAT como a Imperial Brands foram
reconhecidas como Líderes Climáticos pelo
Financial Times. A BAT pretende tornarse neutra em carbono nas suas próprias
operações até 2030, e em toda a sua cadeia
de valor até 2050. O objetivo da Imperial
Brands é reduzir as emissões em 25% nas suas
próprias operações e em 20% na sua cadeia
de abastecimento até 2030.

A PMI publicou um Relatório Integrado,
partilhando o desempenho ambiental, social e
de governação (ESG) da empresa e o progresso
no sentido de proporcionar um futuro sem
fumo. Como parte do mesmo, a PMI pretende
mudar mais de 40 milhões de fumadores
adultos para as suas alternativas antitabágicas
e atingir 50% das receitas provenientes desses
produtos até 2025. Entre as novas metas para
2025 estão os produtos antitabaco da PMI
a serem disponibilizados em 100 mercados
e pelo menos mil milhões de dólares em
receitas líquidas anuais a serem provenientes
de produtos “para além da nicotina”. O
relatório também segue uma série de outras
métricas e objetivos da empresa que terão
uma relevância crescente para a indústria no
futuro imediato.
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A KT&G anunciou o seu objetivo de se tornar
neutra em carbono até 2050. Para começar,
a empresa planeia reduzir as suas emissões
de gases com efeito de estufa em 20% até
2030. A KT&G irá alargar o âmbito da sua
responsabilidade ambiental não só no local
de trabalho mas como em toda a cadeia de
fornecimento, desde o abastecimento de
tabaco até à produção e venda. A KT&G está
também em vias de reduzir o seu consumo de
água em 20% e atingir 90% na reciclagem de
resíduos até 2030.
Além disso, a empresa entregou 400 milhões
de KRW em fundos sociais para continuar
o seu programa de coprosperidade com os
produtores locais. Como parte da sua gestão do
ESG, a KT&G está frequentemente empenhada
em ajudar os produtores. A empresa afirma
ser a única empresa nacional de tabaco que
compra a totalidade das colheitas dos seus
agricultores para proteger a sua subsistência.

FONTES
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Obrigado!
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