UMA ATUALIZAÇÃO SOBRE OS ACONTECIMENTOS E PREVISÕES MAIS RECENTES

Agosto 2021
1 | Tobacco Monitor | Agosto 2021								

Crop
Monitor
O Zimbabué vendeu 199 milhões de kg de
folha de tabaco até ao final de julho de 2021.
O preço médio de 2,78 de dólares por kg é
16% mais elevado em comparação com a
temporada anterior. No entanto, os produtores
locais esperavam preços muito mais firmes,
uma vez que a cultura é de excelente
qualidade. É provável que a temporada de
venda termine no final de agosto com pouco
mais de 200 milhões de kg.
Alternativamente, os tribunais do país lidaram
com 277 casos de venda ilegal de tabaco, 144
dos quais já conduziram a condenações.

A AHL Tobacco Sales Ltd partilhou os últimos
números acumulados das culturas de tabaco
após 15 semanas de comercialização no
Maláui. 112,7 milhões de kg tinham sido
comercializados ao preço médio de 1,63 de
dólares por kg, dos quais se realizaram receitas
num total de 183,7 milhões de dólares.
Durante o mesmo período na temporada de
2020, foram vendidos 99,9 milhões de kg, com
um preço médio de 1,52 de dólares por kg, que
rendeu 152,3 milhões de dólares. A principal
variedade de tabaco no Maláui é Burley,
seguida de Flue Cured e Dark Fired.
Entretanto, a Comissão do Tabaco disse que a
desinformação em torno do setor sugerindo
que os agricultores devem cultivar culturas
alternativas está a levar à confusão. Em
vez disso, os agricultores são encorajados
a registarem-se em grande número para a
próxima temporada.
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A Zâmbia comercializou 32,5 milhões de kg de
folha de tabaco após 14 semanas de negócio
(a partir de meados de julho de 2021). O Flue
Cured representa 27,1 milhões de kg com
um preço médio de 2,65 de dólares por kg,
enquanto que o Burley representa 5,4 milhões
de kg com um preço médio de 1,69 de dólares
por kg.

Uma nova associação de produtores de
tabaco - Tabacum - foi formada na Croácia
com o objetivo de concentrar os esforços
dos agricultores numa tentativa de assegurar
melhores condições para o setor no país.57
produtores juntaram-se às fileiras da
organização, representando 667 hectares
de produção nas regiões de Podravina e
Eslavónia. O valor anual da produção de
tabaco na Croácia excede os 100 milhões de
HRK (mais de 15 milhões de dólares).

Em julho, a Rússia proibiu as importações
de tabaco do Brasil, Índia, África do Sul,
Zimbabué e Maláui devido a preocupações
relativas à infestação. Os inspetores russos
detetaram a mosca Megaselia scalaris
voando em cerca de 30 carregamentos de
tabaco, de acordo com uma declaração
publicada pelo Representante Comercial
Russo no Brasil. A mosca é considerada
uma praga de quarentena em toda a União
Económica Eurasiática. O Ministério da
Agricultura do Brasil respondeu que não
tinha sido oficialmente informado sobre a
decisão. Segundo dados do ministério, o
Brasil exportou quase 20.000 toneladas de
tabaco em folha e produtos relacionados
avaliados em 43,7 milhões de dólares para
a Rússia em 2020. No entanto, a decisão foi
mais tarde invertida, pois um relatório da
Organização Nacional de Proteção de Plantas
do Brasil delineou a adoção de “medidas
fitossanitárias abrangentes” para a retomada
do fornecimento de tabaco à Rússia.
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A Coreia do Norte continuou a importar tabaco
em folha da China, apesar de Pyongyang ter
proibido fumar em todo o país em locais
públicos desde novembro de 2020 devido à
propagação da pandemia do coronavírus. O
total de vendas representa cerca de 30% das
exportações chinesas do produto em junho.

Regulamentos
O Procurador-Geral de Massachusetts nos EUA
aprovou uma lei na cidade de Brookline que
proibiria a venda de todos os “produtos de
tabaco” a qualquer pessoa nascida após 1 de
janeiro de 2000. A restrição, a primeira deste
tipo nos EUA, foi concebida para impedir que
as gerações futuras utilizem não só tabaco mas
também nicotina. Impede qualquer “pessoa,
empresa, corporação, estabelecimento, ou
agência” de vender cigarros eletrónicos e
produtos de vaporização também a qualquer
pessoa dessa categoria etária. Os proponentes
da redução de danos manifestaram a sua
profunda preocupação com a ideia. Esta
medida faz parte dos regulamentos de tabaco
da próxima geração que o Tobacco Monitor
está a assinalar em todo o mundo.

Um tribunal federal de recurso confirmou as
regras do FDA dos EUA que exigem a aprovação
prévia da comercialização de charutos e tabaco
para cachimbo e impõem taxas de utilização
aos seus fabricantes e importadores. O
tribunal rejeitou a contestação de três grupos
industriais, a Cigar Association of America,
Cigar Rights of America e Premium Cigar
Association, a aspetos da regra de julgamento
do FDA que sujeitam os charutos e o tabaco de
cachimbo aos mesmos regulamentos que os
cigarros.
Após a decisão da Comissão de Comércio
Internacional de que o IQOS infringe duas
patentes e recomendou a imposição de
uma proibição à importação do produto e a
subsequente decisão de que a ordem final está
sujeita a revisão pelo Representante Comercial
dos EUA e pelo tribunal federal, a Philip
Morris EUA adiou a expansão do IQOS e dos
HeatSticks de Marlboro no mercado.
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O FDA dos EUA adiou por três meses, até
13 de julho de 2022, a data efetiva em que
os fabricantes de cigarros serão obrigados
a imprimir advertências gráficas de saúde
nos seus produtos. Esta é a quarta vez que
o prazo é prorrogado. O prazo original foi
fixado para 18 de junho de 2021. Seguindo as
regras, as advertências gráficas devem cobrir
50% da parte superior dos painéis frontais e
posteriores das embalagens, bem como pelo
menos 20% a parte superior dos anúncios.
Os atrasos são o resultado de contestações
judiciais por parte da indústria.

A Organização Mundial de Saúde (OMS)
reiterou a sua posição contra a vaporização
num relatório sobre a epidemia global do
tabaco em 2021. Embora o documento tenha
revelado que mais do quádruplo do número
de pessoas estão abrangidas pelas medidas de
controlo do tabaco recomendadas pela OMS do
que em 2007, manifestou preocupação pelo
facto de as crianças que utilizam “sistemas
eletrónicos de entrega de nicotina, tais como
cigarros eletrónicos, terem até três vezes
mais probabilidades de consumir produtos de
tabaco no futuro”. Os defensores da redução
de danos denunciaram o relatório como
“absurdo e perigoso”.

Os regulamentos de embalagem simples
entraram em vigor na Dinamarca a partir de
1 de julho de 2021. A plena aplicação está
prevista para 1 de abril de 2022, enquanto
a medida se estenderá aos produtos de
vaporização em 1 de outubro de 2021, e
aplicar-se-á integralmente à nova categoria a
partir de 1 de outubro de 2022.
Até à data, mais de 15 mercados adotaram
regras de embalagem simples para vários
produtos contendo tabaco, estando muitos
outros a considerar formalmente a sua
implementação num futuro próximo.
O Supremo Tribunal no México decidiu que
os produtos de tabaco aquecido serão isentos
de um decreto presidencial de fevereiro de
2020 que proíbe a importação de sistemas
eletrónicos de entrega de nicotina. Os produtos
de vaporização que utilizam e-líquidos
continuam a ser proibidos pelas autoridades
mexicanas.
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As novas sanções económicas impostas pela
UE à Bielorrússia concentram-se em vários
dos principais setores do país, incluindo o
processamento de tabaco. A Bielorrússia
está frequentemente na ribalta como fonte
de mercado para cigarros ilegais, que são
depois contrabandeados para a UE, uma vez
que as diferenças de preços continuam a ser
substanciais.
O Parlamento do Ruanda ordenou ao Ministério
da Saúde que formulasse um plano estratégico
sobre como pretende sensibilizar os menores
para os efeitos negativos do tabaco e para
a sua proibição. Os deputados locais do
Parlamento manifestaram preocupações sobre
os jovens com menos de 18 anos de idade
que consomem cigarros. A introdução de áreas
públicas para fumadores está também a ser
discutida como uma medida potencial.

Atualizações da
Indústria

A Philip Morris International (PMI) fez dois
investimentos substanciais na prossecução
da sua transformação estratégica “para além
da nicotina”. Primeiro, a empresa celebrou
um acordo para adquirir a Fertin Pharma, líder
no desenvolvimento e fabrico de produtos
farmacêuticos e de bem-estar inovadores
baseados em sistemas de distribuição oral e
intraoral, por 5,1 mil milhões de DKK (cerca de
820 milhões de dólares). Posteriormente, a PMI
adquiriu a Vectura por 852 milhões de libras
esterlinas (cerca de 1,2 mil milhões de dólares).
A Vectura é um fornecedor de soluções
inovadoras de administração inalatória de
medicamentos que permitem aos parceiros
levar os seus medicamentos aos pacientes. Os
críticos da indústria do tabaco manifestaram
as suas preocupações sobre a atual direção
da empresa. Como anteriormente salientado
no Tobacco Monitor, a PMI pretende gerar mil
milhões de dólares em receitas líquidas a partir
de produtos “para além da nicotina” até 2025.

Entretanto, a procura de cigarros nos EUA
diminuiu 11% numa base anual, retomando
a taxa histórica de declínio, após um aumento
temporário durante 2020. Ao longo das
fases iniciais da pandemia de Covid-19, os
fumadores locais aumentaram as suas compras
de cigarros em resposta aos confinamentos
impostos. Este ano assistiu-se a um regresso a
condições de compra mais típicas. No entanto,
as quedas de volume foram largamente
compensadas por vários aumentos de preços.
Por exemplo, os preços médios dos cigarros
atingiram níveis recorde e são agora superiores
a 7,0 de dólares por maço. As vendas de
cigarros eletrónicos também registaram um
declínio, cerca de 5% numa base anual,
em grande parte devido aos regulamentos
mais rigorosos. Juul da Juul Labs e Vuse da
British American Tobacco (BAT) são líderes no
segmento.
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A Japan Tobacco (JTI) está prestes a lançar o
Ploom X, o seu dispositivo de tabaco aquecido
de próxima geração, em agosto de 2021. O
dispositivo será inicialmente disponibilizado
no Japão. O desenvolvimento do produto
foi um foco tanto para o braço nacional da
empresa como para a divisão internacional.
Juntamente com o dispositivo, novos cigarros
individuais de tabaco aquecido estão também
a ser lançados. O aroma regular dos cigarros
individuais de tabaco é misturado com
lamina, a parte mais aromática da folha de
tabaco. Existe agora uma gama de 12 cigarros
individuais de tabaco aquecido diferentes.

Swedish Match comunicou os seus resultados
do segundo trimestre de 2021:
•

•

As vendas aumentaram 9% para 4,5 mil
milhões de coroas suecas (518 milhões de
dólares).
O lucro operacional é de 1,98 mil milhões de
coroas suecas, um aumento de 15%.

Este desempenho foi impulsionado pelo
impulso contínuo das bolsas de nicotina ZYN
nos EUA. As vendas e o lucro operacional
também cresceram na Escandinávia.
Registou-se também um crescimento para os
charutos devido a um período relativamente
fraco do ano anterior, como resultado da
melhoria dos preços e do aumento das
remessas de folhas naturais.

A PMI comunicou os seus resultados do
segundo trimestre de 2021:

A BAT comunicou os seus primeiros resultados
da metade de 2021:

•

As receitas líquidas aumentaram 14,2% para
7,59 mil milhões de dólares.

•

•

O rendimento operacional trimestral ajustado
foi de 3,45 mil milhões de dólares, acima dos
2,8 mil milhões de dólares do ano anterior.

As receitas aumentam 8,1% numa base de
moeda constante para 12,2 mil milhões de
libras esterlinas.

•

O lucro ajustado das operações sobe 5,4%
para 5,2 mil milhões de libras esterlinas.

A empresa enviou 180,5 mil milhões de
cigarros e unidades de tabaco aquecido
durante o trimestre, 6,1% a mais numa
base anual. As vendas de unidades de
tabaco aquecido aumentaram 30,2% a
partir do trimestre de 2020 para 24,4 mil
milhões de unidades. As vendas de cigarros
combustíveis aumentaram 3,2% para 156,1
mil milhões de cigarros individuais durante
o mesmo período. Notavelmente, o IQOS
ultrapassou 20,1 milhões de utilizadores,
dos quais aproximadamente 14,7 milhões
mudaram completamente e deixaram de
fumar. A PMI também instou o governo
britânico a proibir os cigarros nos próximos
10 anos, num movimento em direção a
produtos menos nocivos. Isto vem juntar-se
a uma proposta semelhante feita no Japão
no início deste ano.
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Além disso, as receitas monetárias constantes
da Nova Categoria aumentaram 50%. A BAT
adicionou 2,6 milhões de consumidores à
sua base de consumidores de produtos não
combustíveis, para atingir 16,1 milhões, um
recorde da empresa.
•

A JTI comunicou os seus primeiros resultados
da metade de 2021:

• As receitas aumentaram 11,1% para 1144,5 mil
milhões de JPY.

O lucro operacional ajustado em moeda
constante aumentou 26,9% para 365,1 mil
milhões de JPY.
Isto foi o resultado de ganhos de quota
em combustíveis em múltiplos mercados
e de ventos favoráveis contínuos de fortes
tendências de volume da indústria devido
a restrições de viagem em alguns mercados
maduros.

Sustentabilidade
A gigante indiana do tabaco- ITC - está a
diversificar o seu negócio de tabaco para
fabricar e exportar nicotina e produtos
derivados da nicotina para captar a procura
crescente de produtos de tabaco de bolsa e de
vaporização nos mercados dos EUA e da UE.
O relatório anual da empresa indica que criou
uma subsidiária integral, a IndiVision, e obteve
as aprovações regulamentares necessárias para
uma instalação perto de Mysuru, Karnataka.

A BAT está a investir 322 crore de BDT
(aproximadamente 38 milhões de dólares) na
sua fábrica de Savar, Bangladesh, para ajudar
a satisfazer a procura crescente do estrangeiro.
Este é o segundo investimento local da
empresa nos últimos seis meses. Esperase que as operações comerciais na fábrica
comecem em outubro. A BAT Bangladesh nos
últimos meses enviou produtos para a China,
Maldivas e outros países, apesar dos desafios
da pandemia.
A empresa também notou que a canábis
desempenhará um papel no seu futuro à
medida que se move para reduzir o impacto
dos seus produtos na saúde. “Penso que
[vaporizar o CBD] faz parte do futuro, mas
o desafio atual é reduzir os danos nas
alternativas ao tabaco e nicotina, encorajando
as pessoas a mudar” - de acordo com o diretor
de comercialização da BAT.
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A KT&G continuou o seu esforço concentrado
no domínio da sustentabilidade. A empresa
recebeu uma condecoração presidencial na
cerimónia de entrega de prémios do governo
pelo Mérito Social e Económico de 2021,
organizada pelo Ministério de Estratégia e
Finanças da Coreia do Sul. A KT&G ganhou
a comenda presidencial na categoria de
realização de valor social em reconhecimento
dos seus jovens projetos de apoio ao
arranque e assistência às pessoas socialmente
desfavorecidas. A empresa recebeu também
a certificação ISO 45001 da Organização
Internacional de Normalização (ISO). De acordo
com um funcionário da KT&G, o certificado
ISO 45001 prova que a empresa fornece um
local de trabalho com um objetivo claro e um
sistema que dá prioridade à segurança.

O governo federal alemão encomendou
o crescimento da canábis medicinal para
venda em drogarias em todo o país. A canábis
será vendida diretamente às drogarias por
um preço de 4,30 euros por grama sem
pagamentos em excesso. A Alemanha
pretende cultivar 10.400 kg de canábis
medicinal nos próximos quatro anos. Até agora,
as drogarias têm vindo a importar canábis
medicinal, que ainda será permitida sob o novo
regime.

O Conselho Deliberativo da Leaf Tobacco
decidiu reduzir a área total de cultivo de
tabaco com base num inquérito à vontade de
cada produtor de tabaco em folha japonês de
cultivar para o contrato de venda de tabaco
em folha de 2022. A decisão foi baseada na
aprovação pelo conselho de uma proposta
apresentada pela Japan Tobacco. No negócio
nacional de tabaco do país, a procura total
continuou a diminuir nos últimos anos
devido a fatores estruturais, tais como o
envelhecimento da sociedade e regulamentos
mais rigorosos relacionados com o tabagismo.
Além disso, tem havido rápidas mudanças no
mercado, tais como a expansão e intensificação
da concorrência nas categorias de tabaco
aquecido e no segmento de cigarros de valor.

9 | Tobacco Monitor | Agosto 2021								

A Turning Point Brands (TPB), uma empresa de
tabaco para fumar, sem fumo e de produtos
da próxima geração nos EUA, completou um
investimento estratégico de 8 milhões de
dólares na Old Pal Holding Co. Fundada em
2018, a Old Pal é uma marca líder de canábis
que opera um modelo de licenciamento sem
tocar nas plantas e vende os seus produtos
para os consumidores em todos os EUA.
O investimento da TPB permitirá à Old Pal
expandir a oferta de produtos nos estados
existentes, que incluem a Califórnia, Nevada,
Michigan, Oklahoma, Ohio, Washington
e Massachusetts, e ajudará a criar as
infraestruturas necessárias para apoiar a
expansão contínua do território e dos produtos.

Fontes
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Obrigado!
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