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UMA ATUALIZAÇÃO SOBRE OS ACONTECIMENTOS   E PREVISÕES MAIS RECENTES
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Por tipo, o preço do tabaco flue-cured em 2020 
foi de 1,98 de dólares por libra, uma aumento 
de 5,5% numa base anual, enquanto o preço 
do tabaco burley foi de 2,02 de dólares por 
libra, uma aumento de 6,9%. Os preços das 
folhas em 2020 para todos os outros tipos de 
tabaco foram misturados em comparação com 
2019: folha de tabaco Maryland desceu 1,6% 
a 1,86 de dólares por libra; folha de tabaco 
dark fire-cured subiu 0,7% a 2,75 de dólares 
por libra; folha de tabaco dark air-cured subiu 
2,7% a 2,48 de dólares por libra; e o enchedor 
de charutos Pennsylvania Seedleaf desceu 
19,0% a 2,73 de dólares por libra.

CROP 
MONITOR
As exportações diretas de folhas de tabaco 
cultivadas nos EUA, excluindo as folhas de 
tabaco cultivadas nos EUA em produtos 
acabados exportados, agregaram quase 
85,8 milhões de kg em 2020, avaliados para 
exportação em cerca de 620 milhões de 
dólares. As exportações de folha de 2020 
diminuíram 10,2 milhões de kg (-10,6%) em 
volume e cerca de 85 milhões de dólares 
(-12,1%) em valor em comparação com os 96,0 
milhões de kgs de 2019, avaliados em mais de 
705 milhões de dólares. O tabaco flue-cured, 
representando mais de 42,9% do volume 
total de exportação de folhas para 2020, 
diminuiu 29,0% em volume e 31,7% em valor, 
enquanto o burley, o segundo maior tipo de 
folha de tabaco exportado com quase 10,5% 
do volume total, diminuiu 10,7% em peso e 
12,3% em valor.

Apesar de volumes mais elevados em algumas 
categorias de produtos acabados, o produto 
de folha global em 2020 foi reduzido, devido 
a uma menor área e rendimentos. A produção 
de tabaco em folha nos EUA para todos os 
tipos totalizou mais de 389,4 milhões de libras, 
menos 16,8% ou mais de 78,5 milhões de 
libras, a partir do valor da produção de 2019 
de 468,0 milhões de libras. Com exceção da 
Geórgia, todos os outros estados produtores 
de tabaco (Kentucky, Carolina do Norte, 
Pensilvânia, Carolina do Sul, Tennessee, 
e Virgínia) reportaram uma diminuição em 
volume para 2020 em comparação com 2019. 
Os rendimentos médios caíram 4,6% para 
1.966 libras por acre em 2020 em comparação 
com 2.060 libras por acre em 2019. O valor da 
produção de folhas nos EUA em 2020 totalizou 
819,1 milhões de dólares, ou seja, uma queda 
de 121,1 milhões de dólares ou 12,9% do 
valor de 2019 de 940,2 milhões de dólares.
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No final de junho de 2021, o Conselho da 
Indústria e Comercialização do Tabaco (TIMB) 
no Zimbabué reportou 451 milhões de dólares 
da venda de 165 milhões de kg de tabaco, 
um aumento de 36,3% em comparação com 
os 331 milhões de dólares do ano passado, 
de 137 milhões de kg. Estima-se que 96% do 
tabaco entregue provém da cultura contratual, 
com apenas 4% a ser vendido nos leilões. A 
maioria dos agricultores tem estado satisfeita 
com a forma como a temporada está a 
progredir até agora, especialmente em termos 
de modalidades de pagamento.

Os preços das folhas de tabaco na região de 
Tabora na Tanzânia aumentaram dez vezes 
para 4.000 de TZS (1,72 de dólares) por kg 
durante a temporada atual, em resultado da 
disponibilidade de compradores fiáveis e da 
qualidade do produto final. O aumento de 
preços está agora a tornar-se num grande 
incentivo para produtores de tabaco de 
pequena escala da região, que estão a aumentar 
os seus níveis de produção para tirar partido 
da situação. Além disso, os extensionistas 
têm visitado os agricultores ao longo de toda 
a temporada de cultivo, dando conselhos 
agronómicos e serviços adicionais. Isto resultou 
numa melhor qualidade da folha.

O Conselho de Tabaco do Paquistão anunciou 
as datas de início da compra da nova cultura 
de tabaco FCV em Khyber Pakhtunkhwa e no 
distrito de Mianwali em Punjab. De acordo 
com a notificação, a decisão foi tomada em 
reunião tripartida que a compra da cultura do 
tabaco de 2021 começaria de 1 a 2 de julho 
em áreas planas e de 7 a 12 de julho em áreas 
submontanas.
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REGULA-
MENTOS
A British American Tobacco (BAT) e a Imperial 
Brands não conseguiram persuadir o Supremo 
Tribunal do Reino Unido a resolver um caso 
contra eles que alega ser responsável pela 
exploração de famílias de agricultores do Maláui 
e pelo trabalho infantil na sua procura de lucros. 
As empresas negam todas as acusações.
A Assembleia Nacional do Butão aprovou um 
projeto de lei, num primeiro passo para levantar 
a proibição e legalizar a venda, compra, posse, 
distribuição e transporte de tabaco no país. O 
objetivo da medida é controlar a propagação do 
COVID-19, ameaçada pelo contínuo contrabando 
de produtos do tabaco através da porosa 
fronteira sul do Butão. 

As organizações pró-vaping na UE expressaram 
preocupações acerca do recente relatório da 
Comissão da UE sobre a aplicação da Diretiva 
dos Produtos do Tabaco, delineado na edição 
anterior do Tobacco Monitor. De acordo com a 
Aliança de Vaporização Europeia Independente 
(IEVA), o efeito das propostas da comissão 
seria a proibição da maioria dos produtos de 
vaporização disponíveis no mercado atual. Por 
exemplo, a potencial remoção de produtos 
aromatizados poderia levar à eliminação de dois 
terços do mercado atual. Outras preocupações 
para a indústria dos cigarros eletrónicos incluem: 
o não reconhecimento do conceito de redução 
de danos; que algumas propostas poderiam 
levar a que mais jovens fumassem; e que não há 
enfoque suficiente no tabagismo. 

O Bundestag e o Bundesrat alemão aprovaram 
legislação que irá aumentar as taxas do imposto 
sobre o tabaco no país. O imposto sobre os 
cigarros aumentará em média 0,10 euros em 
2022, seguido de outros 0,10 euros em 2023 e 
0,15 euros tanto em 2025 como em 2026. Os 
cigarros eletrónicos e os produtos de tabaco 
aquecidos também serão afetados. O aumento 
para 10ml de e-líquidos será de 1,60 euros em 
2022, subindo para 3,20 euros em 2026. O 
aumento adicional de impostos para o tabaco 
aquecido significa que tais produtos serão cada 
vez mais tratados como cigarros. A tributação 
do tabaco contribui com cerca de 15 mil 
milhões de euros na Alemanha. As empresas de 
vaporização acreditam que tais medidas limitarão 
significativamente as potenciais oportunidades 
de redução de danos no mercado. 
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A Administração das Pequenas Empresas dos 
EUA exortou ao Food and Drug Administration 
(FDA) a permitir que os produtos de nicotina 
permaneçam no mercado por mais um ano 
enquanto as suas análises pré-comercialização 
estão em curso. Atualmente, os fabricantes que 
apresentaram os seus pedidos a tempo podem 
deixar esses produtos no mercado até setembro 
de 2021. Considerando o grande volume de 
pedidos, é pouco provável que a agência consiga 
processar tudo antes de os fabricantes serem 
obrigados a retirar os seus produtos do mercado. 
Os pequenos intervenientes receiam que a atual 
abordagem de analisar os pedidos com base na 
quota de mercado signifique que as suas análises 
não serão concluídas a tempo. O conselho de 
Washington DC votou para proibir a venda de 
produtos de tabaco aromatizados, incluindo 
cigarros de mentol. Com esta legislação, a DC 
junta-se a Massachusetts numa das restrições da 
próxima geração na indústria.
A Juul Labs concordou em pagar 40 milhões 
de dólares à Carolina do Norte para resolver 
o primeiro de uma série de processos judiciais 
alegando que as práticas de comercialização da 
empresa alimentavam o vício da nicotina entre 
os jovens e criavam um novo problema de saúde 
pública. A Juul está atualmente a perder quota no 
mercado de e-vaporização dos EUA.

Uma ação judicial que contesta a 
constitucionalidade da autoridade do FDA sobre 
produtos de vaporização nos EUA falhou após 
a recusa do Supremo Tribunal em rever uma 
decisão de um tribunal inferior. 
O Grupo Parlamentar de Todos os Partidos sobre 
Tabagismo e Saúde no Reino Unido está a instar 
o governo a usar a oportunidade oferecida pelo 
Brexit para ocupar o seu lugar no cenário mundial 
como líder mundial no controlo do tabaco. Entre 
as recomendações do grupo estão: financiamento 
de programas de controlo do tabaco a serem 
assegurados através de uma emenda “poluidor-
pagador” que obrigue os fabricantes a pagar 
para que o fim do tabagismo se concretize; 
investimento direcionado para fornecer apoio 
adicional para ajudar os fumadores a deixarem 
de fumar; regulamentos mais rigorosos sobre 
o tabaco para proteger os jovens, tais como o 
aumento da idade de venda para 21 anos.
Um novo projeto de lei introduzido na Câmara 
dos Lordes do Reino Unido sugere um requisito 
para os fabricantes de cigarros de imprimir avisos 
de saúde em cigarros individuais. Estes textos 
poderiam incluir mensagens tais como “fumar 
mata” e “já não precisa de mim”. Isto faz parte 
dos regulamentos sobre tabaco de próxima 
geração que poderão tornar-se cada vez mais 
prevalecentes na próxima década.

Cinco autoridades locais no Reino Unido 
proibiram fumar em pavimentos de bares, cafés 
e restaurantes antes de um novo empurrão do 
governo para alcançar um estatuto de zona 
livre de fumo em menos de uma década. A 
cultura de alimentação ao ar livre do COVID 
deu à questão dos fumadores fora de casa uma 
nova visibilidade. No verão passado, houve 
uma tentativa de fazer passar uma emenda à 
legislação na Câmara dos Lordes para tornar 
os pavimentos livres de fumo, mas esta falhou. 
Espera-se que o governo publique um novo 
plano de controlo do tabaco mais tarde, em finais 
de 2021, que poderá introduzir novas e duras 
regulamentações no país.
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ATUALI-
ZAÇÕES DA
INDÚSTRIA
A Organização Mundial de Saúde publicou 
um relatório que detalha o que descreve 
como tentativas dos fabricantes para evitar 
a regulamentação de cigarros eletrónicos e 
produtos de tabaco aquecidos. As principais 
conclusões do estudo incluem:

• Os fabricantes de produtos alternativos tentam 
evitar que os produtos sejam regulamentados 
de modo a ficarem dentro das lacunas 
regulamentares ou legislativas.

• Espera-se que os fabricantes utilizem 
argumentos relativos ao risco relativo 
das diferentes categorias de produtos e à 
necessidade de uma regulamentação coerente 
ao longo de um contínuo de risco.

A batalha por alternativas de produtos de 
tabaco deverá culminar durante a COP9 no 
final deste ano.

O popular estudo anual da KPMG que investiga 
o consumo do comércio ilegal na UE, Reino 
Unido, Noruega e Suíça revelou os últimos 
desenvolvimentos no continente: O consumo 
ilícito de cigarros na UE27 aumentou em 2020 
- o aumento dos volumes representa o primeiro 
aumento ilícito desde 2011, representando 
7,8% do mercado total, contra 7,3% em 2019. 
O aumento do consumo ilícito na UE27 foi 
impulsionado por um aumento da Contrafação, 
que quase duplicou para atingir o nível mais 
alto registado neste estudo, parcialmente 
compensado pela redução de produtos ilícitos 
brancos e outros contrabandos e falsificações.  
A perda fiscal para os governos dos 27 estados 
membros da UE ascende a aproximadamente 
8,5 mil milhões de euros por ano.

A BAT acrescentou 1,4 milhões de 
consumidores de produtos não combustíveis 
no primeiro trimestre de 2021 para atingir 
um total de 14,9 milhões de utilizadores. Isto 
apoia os objetivos da empresa que incluem 
5 mil milhões de libras esterlinas em receitas 
da Nova Categoria até 2025, 50 milhões de 
consumidores de produtos não combustíveis 
e neutralidade de carbono nas próprias 
operações até 2030. Notavelmente, a empresa 
não espera recuperação no Retalho Global 
de Viagens até 2022. Em e-vaporização, a 
BAT informou que a Vuse se aproxima da 
liderança global com 31,4% de quota de valor 
nos mercados das 5 primeiras categorias.  No 
tabaco aquecido, a BAT atingiu 16,2% de 
quota nos 9 primeiros mercados, enquanto 
que na Modern Oral a quota da empresa nos 5 
principais mercados representou 40,2%.
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O dispositivo de tabaco aquecido Lil Solid 2.0 
da KT&G e os seus elementos consumíveis - 
os cigarros individuais Fiit continuaram a sua 
expansão global com lançamentos na Ásia 
Central e no Sudeste da Europa. Como parte 
de um acordo de colaboração entre a KT&G 
e a PMI, o Lil Solid 2.0 foi introduzido em 
quatro países - Arménia, Sérvia, Quirguizistão 
e Cazaquistão. O produto está também 
disponível no mercado interno da empresa - 
Coreia do Sul e na Rússia, Ucrânia e Japão. 

O Egito fez alterações ao convite para que 
as empresas tabaqueiras se candidatem 
a uma licença de fabrico de cigarros no 
mercado, depois de uma série de participantes 
internacionais se terem queixado dos termos 
originais. Esta ação poderia potencialmente 
pôr fim ao monopólio da Eastern Co, um dos 
maiores fabricantes de cigarros do mundo. 
Sob as novas condições, o licitante vencedor 
deverá produzir mil milhões de cigarros por 
ano em vez de 15 mil milhões. As autoridades 
também retiraram uma regra que dizia que não 
ofereceriam quaisquer outras licenças após o 
concurso durante uma década. O prazo para a 
apresentação de propostas é 1 de agosto de 
2021.

De acordo com um relatório do Instituto 
Nacional de Saúde Pública na Dinamarca, 
enquanto o número de jovens dinamarqueses 
que fumam cigarros diminuiu, o número de 
jovens que usam pelo menos um produto 
relacionado com tabaco ou nicotina aumentou 
desde o ano passado de 27% para 28,6%. 
Isto é atribuído ao aumento do consumo de 
categorias alternativas de tabaco.

O Ministério da Saúde da Arábia Saudita 
lançou uma campanha antitabaco de dois 
anos. Isto faz parte da Visão 2030 do país 
para reduzir a prevalência do tabagismo, 
que se situa atualmente em cerca de 20%, 
para 8%. A primeira fase do projeto visará os 
não fumadores, enquanto que a segunda se 
centrará nos fumadores. Atualmente, existem 
cerca de 5,5 milhões de fumadores na Arábia 
Saudita.

As vendas de cigarros no Japão caíram abaixo 
dos 100 mil milhões de cigarros individuais 
em 2020 pela primeira vez em décadas, à 
medida que mais fumadores abraçaram o 
tabaco aquecido. No ano fiscal terminado em 
março, as vendas de cigarros mergulharam 
num recorde de 16,3% a 98,8 mil milhões 
de cigarros individuais, o mais baixo desde 
1990, quando dados comparáveis se tornaram 
disponíveis. No mês passado, o novo Chefe 
Executivo da PMI anunciou que a empresa 
poderia deixar de vender cigarros no mercado 
dentro dos próximos 10 a 15 anos.
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A Japan Tobacco International publicou o 
seu primeiro Relatório de Direitos Humanos 
revelando a contribuição da empresa para os 
Princípios Orientadores da ONU (UNGP) sobre 
Negócios e Direitos Humanos. O relatório 
expõe os pilares da estratégia de direitos 
humanos da JTI, que é uma parte essencial das 
atividades empresariais do grupo e um dos 
três requisitos absolutos da sua estratégia de 
sustentabilidade. A JTI utilizou os UNGPs como 
uma estrutura para a salvaguarda dos direitos 
humanos em nove questões identificadas 
como relevantes. Estas abrangem o trabalho 
infantil, impactos ambientais, salário justo, 
trabalho forçado, assédio e impactos de 
género, saúde e segurança, risco para a saúde, 
não discriminação e igualdade, e horários de 
trabalho.

SUSTENTA-
BILIDADE
O SindiTabaco fez uma declaração que 
apontava os progressos significativos que o 
Brasil fez na luta contra o trabalho infantil. 
Como um exemplo claro do compromisso a 
longo prazo da organização com a causa é 
o lançamento do seu programa O Futuro é 
Agora em 1998, quatro anos antes do início 
do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil da 
Organização Internacional do Trabalho. Com 
o passar dos anos, estas iniciativas evoluíram 
e deram origem ao  Instituto Crescer Legal, 
que já beneficiou 500 adolescentes em 
zonas rurais. O instituto foi pioneiro em 
programas de aprendizagem profissional 
para os jovens das zonas rurais, qualificando 
adolescentes através de cursos de gestão rural 
e de empreendedorismo. O ITGA também 
comemorou o Dia Mundial contra o Trabalho 
Infantil, a 12 de junho, com uma série de 
iniciativas nos meios de comunicação social. 

Alliance One (AOI) Brasil estabeleceu 
uma parceria com a Bayer Corp Science 
para fornecer sementes de milho e apoio 
agronómico aos pequenos produtores de 
tabaco no Brasil. O objetivo da iniciativa é 
ajudar os produtores contratados a diversificar 
os seus rendimentos, reforçando a qualidade 
e o rendimento de uma cultura complementar. 
De acordo com os representantes da AOI, cerca 
de dois terços dos agricultores brasileiros 
contratados produzem milho juntamente com 
tabaco. Durante a temporada de 2020, a AOI 
Brasil implementou um projeto-piloto com 
2.300 agricultores para avaliar o interesse 
na futura participação no programa. Como 
resultado dos comentários, a empresa 
implementará o projeto em toda a sua base de 
agricultores ao longo da temporada de 2021. 
Durante os próximos três anos, a Alliance One 
Brasil pretende expandir o projeto para incluir 
outras culturas e avaliará como o projeto 
poderá ser expandido ao longo das suas 
operações globais. 
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Os agricultores do Zimbabué acolheram 
favoravelmente o Plano de Transformação 
do Tabaco, que tem por objetivo aumentar a 
produção através de financiamento local. O 
governo lançou um roteiro de adição de valor 
e transformação do tabaco no âmbito do Plano 
Nacional de Transformação da Cadeia de Valor 
do Tabaco, que visa localizar o financiamento 
do tabaco e transformar a indústria num 
negócio de 5 mil milhões de dólares até 2025. 
Mais informações sobre os objetivos do plano 
estão disponíveis na edição de maio de 2021 
do Tobacco Monitor.

Dos 15 produtos que lideraram as exportações 
totais da República Dominicana em 2021, o 
tabaco ocupa o segundo lugar, atrás apenas 
do ouro, de acordo com dados publicados 
pelo Centro de Exportação e Investimento 
da República Dominicana. O total das 
exportações atingiu 3,7 mil milhões de 
dólares nos primeiros quatro meses de 
2021, dos quais 344,5 milhões de dólares 
correspondem ao tabaco. O Instituto do Tabaco 
da República Dominicana revelou que 4.286 
produtores distribuídos em 13 províncias do 
país participaram na colheita de 2020. Estas 
províncias são, por ordem hierárquica e por 
área plantada: Santiago, Valverde, Monte Cristi, 
Espaillat, Azua, La Vega, Santiago Rodríguez, 
Monseñor Nouel, Puerto Plata, Sánchez 
Ramírez, Monte Plata e San Juan e Elías Piña.
Os empregos gerados no setor do tabaco 
são os seguintes: 61.853 em quintas, 49.029 
empregados de processamento em fábricas.

Uma vacina para a COVID-19 que foi criada 
a partir de uma planta de tabaco está agora 
pronta para ser testada no Reino Unido e 
noutros países. Este tipo de vacina é derivado 
da planta Nicotiana benthamiana que contém 
nicotina e cresce na Austrália. A nova vacina 
chamada CoVLP produz um vírus como 
uma partícula (VLP) que imita a proteína 
potencialmente letal do espigão que se prende 
às células. 
A BAT também está atualmente a testar uma 
vacina candidata à COVID-19. No entanto, não 
está atualmente aprovada ou licenciada para 
utilização em qualquer parte do mundo.
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FONTES
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Obrigado!


