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UMA ATUALIZAÇÃO SOBRE OS ACONTECIMENTOS   E PREVISÕES MAIS RECENTES
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O Banco Central do Zimbabué está atualmente 
a trabalhar nas modalidades de desembolso 
de uma instalação de tabaco no valor de 60 
milhões de dólares depois de o governo ter 
decidido começar a financiar a produção 
utilizando recursos locais. O Fundo Rotativo 
para a Localização da Produção de Tabaco 
deverá apoiar os produtores durante a próxima 
temporada. Isto ajudará a sustentar o sistema 
de leilões, que representa agora uma parte 
muito pequena das vendas totais. 

CROP 
MONITOR
O Conselho da Indústria e Comercialização do 
Tabaco (TIMB) no Zimbabué revelou as últimas 
estatísticas que cobrem a temporada agrícola 
de 2021. Foi vendido um total de 208,8 
milhões de kg de folhas de tabaco, gerando 
583,8 milhões de dólares, um aumento anual 
de 14% e 28% respetivamente. O preço 
médio de 2021 foi de 2,80 de dólares, acima 
dos 2,50 de dólares em 2020. A grande maioria 
(96%) do tabaco foi vendida por contrato nesta 
temporada, enquanto apenas 4% passaram 
pelos leilões. As maiores regiões de exportação 
em massa total para o tipo de tabaco FCV são 
o Extremo Oriente, a mais pequena são as 
Américas. 

O TIMB também publicou estatísticas que 
sugerem que mais de 67.000 agricultores se 
registaram para a temporada de cultivo de 
tabaco de 2021/22. A divisão por regiões é a 
seguinte: Maxonalândia Ocidental - 24.781, 
Maxonalândia Central - 23.756, Manicalândia  
- 10.063, Maxonalândia Oriental -  
8.297, Midlands - 94, e Masvingo - 32, 
Matabelelândia - 2. As primeiras expectativas 
para os volumes totais do próximo ano 
sugerem um maior crescimento. 

O Conselho de Investigação do Tabaco do 
Zimbabué está na posse de sementes de 
tabaco para as próximas cinco temporadas e 
poderia fornecer certas variedades durante 
até 10 anos. Este requisito ajudará o programa 
do governo a aumentar a produção para 300 
milhões de kg anuais até 2025 através da 
Estratégia de Transformação da Cadeia de Valor 
do Tabaco.
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A Tobacco Board indiana estabeleceu um 
tamanho de cultura para a região de Andhra 
Pradesh para 2021-2022, com 130 milhões 
de kg. Isto representa um aumento de 15 
milhões de kg numa base anual. A decisão é, 
sem dúvida, motivada pelos preços razoáveis 
oferecidos pelos comerciantes para uma 
grande parte da última colheita de tabaco. No 
início de 2021, a Tobacco Board aumentou 
o tamanho da cultura de 2021-2022 para a 
região de Karnataka para 97 milhões de kg a 
partir dos 88 milhões de kg do ano passado.

Os agricultores do Maláui ameaçaram 
abandonar o cultivo de tabaco como resultado 
de pagamentos insustentáveis. Os produtores 
locais afirmam que o sistema atual os torna 
mais pobres se optarem por se dedicarem 
ao negócio. Além disso, os produtores de 
tabaco afirmaram que, a menos que o governo 
intervenha para se livrar do sistema de 
contratos, eles provavelmente mudarão para 
outras culturas, tais como a soja.

Entretanto, as vendas no andar de leilão 
de Kanengo em Lilongué chegaram a 
um impasse a 23 de agosto, quando os 
agricultores protestaram contra as elevadas 
taxas de rejeição e ofertas baixas feitas pelos 
compradores de tabaco. As ofertas atingiram o 
valor de 0,50 de dólares por kg, o que é inferior 
ao preço mínimo da cultura estabelecido 
pelo governo. O Ministro da Agricultura, Lobin 
Lowe, exortou os compradores a cumprirem os 
regulamentos do país.

Relatórios recentes dos EUA relacionados com 
o setor do tabaco sugerem que a cultura deste 
ano no estado do Kentucky, uma das regiões 
tradicionais de cultivo de tabaco no mercado, 
beneficiou de bom tempo e de condições de 
cultivo globalmente positivas.

No entanto, como a procura de tabaco 
cultivado localmente tem estado num estado 
de declínio perpétuo, há menos agricultores 
envolvidos na produção em cada ano.
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REGULA-
MENTOS
Os funcionários governamentais na França 
querem reduzir em 40% o número de pontas 
de cigarro descartadas (filtros) nos próximos 
seis anos. De acordo com estimativas de 
especialistas, os fumadores locais atiram para 
as ruas cerca de 23,5 mil milhões de cigarros 
individuais por ano. O que é crucial é que o 
Ministério do Ambiente francês queira que 
as empresas tabaqueiras ajudem a resolver o 
problema. Já existe uma lei de reciclagem e 
anti lixo na França que exige que as empresas 
assumam a responsabilidade pelos seus 
produtos após o seu “fim de vida”. A indústria 
terá de contribuir com 80 milhões de euros 
por ano para uma instituição recentemente 
criada que atribuirá o dinheiro a projetos 
destinados a eliminar a poluição das pontas 
de cigarro e a aumentar a conscientização. 
Os custos adicionais para as empresas irão 
provavelmente afetar toda a cadeia de 
abastecimento do tabaco.

O governo britânico está a considerar 
aumentar a idade legal de compra de tabaco 
e produtos de vaporização de 18 para 21, a 
fim de alcançar o seu objetivo de não fumar 
até 2030. São também prováveis proibições 
adicionais de publicidade. Esta medida já teve 
lugar nos EUA, entre outras, e é provável 
que se espalhe para mercados adicionais na 
próxima década.

A agência reguladora britânica atualizou as 
suas orientações sobre a venda de produtos 
de vaporização no mercado. Esta ação foi 
provocada pelo número significativo de 
fabricantes, distribuidores e retalhistas de 
produtos de vaporização confusos sobre o que 
podia e não podia ser legalmente vendido nas 
lojas, especialmente após o aumento de novos 
dispositivos descartáveis de vaporização que 
entraram no Reino Unido.

Os reguladores na Ucrânia aprovaram 
uma lei que proíbe a utilização de cigarros 
eletrónicos em locais públicos e impuseram 
restrições à publicidade, patrocínios e 
promoção de tais produtos. Os aromas em 
produtos de vaporização, exceto tabaco, são 
agora também proibidos. Estas medidas 
foram em parte impulsionadas pelo último 
“Relatório sobre a epidemia mundial do 
tabaco, 2021” da Organização Mundial de 
Saúde, que foi destacado na edição anterior 
do Tobacco Monitor. A Ucrânia é um dos 
mercados significativos para as categorias de 
nicotina emergentes, onde todos os principais 
fabricantes internacionais introduziram as suas 
alternativas de próxima geração.
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O Ministério da Agricultura e Florestas 
turco adotou uma alteração ao regulamento 
do fabrico e rotulagem dos produtos de 
tabaco, exigindo o aumento do tamanho das 
advertências sanitárias pictóricas dos maços de 
cigarros. As advertências sanitárias passarão de 
cobrir atualmente 85% das áreas mais amplas 
da superfície frontal e traseira do maço para 
cobrir pelo menos 85% da superfície frontal 
mais ampla e 100% da superfície traseira 
mais ampla dos maços de cigarros, cobrindo 
ao mesmo tempo pelo menos 85% das áreas 
mais amplas da superfície frontal e traseira dos 
maços para produtos não cigarros.

As ações dos principais fabricantes chineses 
de cigarros eletrónicos sofreram um abalo 
no início de agosto, depois de os meios de 
comunicação social estatais terem noticiado 
os riscos de vaporização. Tais notícias dão 
frequentemente pistas sobre as alterações 
regulamentares que chegam. Entre as empresas 
afetadas encontram-se a RELX Technology, a 
Smoore International e o China Boton Group.

A Tailândia está em vias de atualizar a sua 
estrutura de impostos especiais sobre o 
consumo de cigarros. Atualmente, a lei estipula 
um imposto de 20% sobre o preço de retalho 
para maços de cigarros que custam até 60 
THB (1,85 de dólares). Se o preço de venda 
a retalho exceder 60 THB por maço, torna-
se aplicável uma taxa de 40% de imposto. A 
nova taxa fixa de 40% estava prevista para 
outubro de 2019, mas houve oposição das 
principais partes interessadas, o que resultou 
num atraso de dois anos. A nova estrutura visa 
estabelecer um equilíbrio entre o rendimento 
dos agricultores, a saúde pública, as receitas 
governamentais e os esforços para evitar o 
contrabando. 

O Food and Drug Administration dos EUA (FDA) 
adiou para 11 de outubro de 2022 o prazo em 
que os fabricantes de cigarros devem imprimir 
de novo novas advertências sanitárias nos seus 
produtos. O FDA incentiva os fabricantes a 
apresentarem os seus planos de conformidade 
até dezembro de 2021. A decisão irá introduzir 
imagens que cobrem 50% dos painéis frontais 
e traseiros dos maços de cigarros, para além de 
20% da parte superior dos anúncios.

O FDA dos EUA emitiu as primeiras 
encomendas de recusa de comercialização de 
produtos do sistema de entrega eletrónica de 
nicotina (ENDS) após determinar os pedidos de 
cerca de 55.000 produtos ENDS aromatizados 
de três requerentes, não possuindo provas 
suficientes de que estes tenham um benefício 
para os fumadores adultos suficiente para 
superar a ameaça para a saúde pública 
representada pelos níveis bem documentados 
e alarmantes de utilização de tais produtos 
pelos jovens.
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ATUALI-
ZAÇÕES DA
INDÚSTRIA
A Philip Morris International (PMI) anunciou 
o lançamento do IQOS ILUMA, a mais 
recente adição ao seu crescente portfólio 
de produtos sem fumo. O novo dispositivo 
torna-se o primeiro sistema de aquecimento 
de tabaco da marca a introduzir a tecnologia 
de aquecimento por indução, que não 
utiliza lâmina e não requer limpeza. A série 
IQOS ILUMA oferece dois dispositivos no 
Japão:  IQOS ILUMA PRIME e IQOS ILUMA. A 
tecnologia inovadora de aquecimento nestes 
dispositivos é o SMARTCORE INDUCTION 
SYSTEM que aquece o tabaco a partir do 
novo TEREA SMARTCORE STICK. Estes cigarros 
individuais recentemente concebidos devem 
ser utilizados apenas com o IQOS ILUMA, que 
possui uma função de arranque automático 
que deteta quando o cigarro individual TEREA é 
inserido e liga automaticamente o dispositivo.

A empresa também aumentou a sua oferta de 
compra da Vectura para mais de mil milhões 
de libras esterlinas. A PMI pretende “operar 
a Vectura como uma unidade de negócio 
autónoma que irá formar a espinha dorsal do 
seu negócio de inalatórios terapêuticos”.

A PMI apresentou uma oferta para uma nova 
licença de fábrica de cigarros no Egito. Isto 
acontece após as condições iniciais de licitação 
terem sido alteradas a fim de responder a 
algumas das preocupações dos fabricantes. 
No entanto, os outros grandes fabricantes de 
tabaco que deveriam participar no processo 
- British American Tobacco, o distribuidor 
da Imperial Tobacco, Al-Mansour Group, e 
Japan Tobacco International, solicitaram outro 
adiamento e alterações adicionais aos termos 
da licença a fim de apresentarem as suas 
propostas.

A Shenzhen IVPS Technology Co está a 
considerar uma oferta pública inicial (IPO) 
em Hong Kong, logo no próximo ano. A 
empresa poderá aumentar entre 500 milhões 
e mil milhões de dólares. A Shenzhen IVPS 
Technology Co produz a popular marca Smok 
que é utilizada por mais de 80 milhões de 
consumidores em todo o mundo. As IPOs dos 
fabricantes chineses de cigarros eletrónicos 
estão a tornar-se cada vez mais populares nos 
últimos anos, apesar da incerteza regulamentar 
no seu mercado nacional.
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Altria comunicou os seus resultados do 
segundo trimestre e primeiro semestre de 
2021:

• As receitas líquidas do segundo trimestre são 
de 6,9 mil milhões de dólares, um aumento de 
8,9%

• As receitas líquidas do primeiro semestre são 
de 13,0 mil milhões de dólares, um aumento de 
1,9%.

Altria expandiu a distribuição de IQOS para 
lojas de retalho em todo o estado da Geórgia, 
Virgínia, Carolina do Norte e Carolina do Sul 
e para o mercado metropolitano da Virgínia 
do Norte.  No entanto, a disputa legal em curso 
sobre patentes de tabaco aquecidas atrasou 
a expansão nacional do IQOS nos EUA. No 
segundo trimestre, o segmento de produtos 
fumáveis registou um aumento de 1,4% do 
volume de remessas nacionais de cigarros, 
impulsionado principalmente por movimentos 
de inventários comerciais, parcialmente 
compensados pela taxa de declínio da 
indústria. O volume de expedição de charutos 
registou um aumento de 8,1%.

A KT&G comunicou os seus resultados do 
segundo trimestre de 2021:

• As vendas aumentaram 4,7% para 950,9 mil 
milhões de KRW (822 milhões de dólares).

• O lucro operacional desceu 11,8% para 326,4 
mil milhões de KRW (282 milhões de dólares).

Estes movimentos foram impulsionados pelo 
crescimento do negócio de tabaco aquecido 
nacional e global, parcialmente compensado 
por uma queda de F/X. Na Coreia do Sul, 
a empresa registou um desempenho de 
volume combinado de 10,3 mil milhões de 
cigarros individuais, menos 200 milhões de 
unidades do que no segundo trimestre de 
2020. A diminuição dos cigarros individuais 
é compensada pelo crescimento do tabaco 
aquecido. A quota de mercado nacional da 
KT&G para a nova categoria é agora de 39%. 
A nível internacional, a empresa registou 
volumes de expedição de 11,9 mil milhões 
de cigarros individuais, uma queda anual 
de 14,4% afetada por declínios no Médio 
Oriente.

A RLX Technology da China, uma das empresas 
de vaporização de crescimento mais rápido, 
relatou os seus resultados do segundo 
trimestre de 2021:

• As receitas líquidas são de 2.541,4 milhões de 
RMB (393,6 milhões de dólares), mais 6,0% do 
que no primeiro trimestre de 2021.

O desempenho foi impulsionado por um 
aumento nas vendas a distribuidores offline, 
que foi principalmente atribuído à expansão da 
rede de distribuição e retalho. O abrandamento 
do crescimento sequencial das receitas no 
segundo trimestre deveu-se principalmente 
a fatores externos, incluindo a publicidade 
negativa sobre a vaporização eletrónica, 
juntamente com o facto de o projeto de regras 
anunciado em março de 2021 não ter sido 
formalmente confirmado e de não terem sido 
revelados novos detalhes de implementação. 
Os impactos de tais fatores externos, 
juntamente com condições meteorológicas 
extremas recentes em várias províncias da 
China e restrições sociais mais rigorosas a 
nível nacional devido a surtos de delta, são 
suscetíveis de persistir. A empresa lançou 
recentemente os seus produtos de vaporização 
na Arábia Saudita.
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Swisher, um fabricante americano 
especializado em charutos, tabaco sem 
fumo, bolsas de nicotina, e outros produtos 
relacionados com o tabaco, anunciou uma 
iniciativa para financiar marcas inovadoras 
através do lançamento da Matchbook Capital. 
A pessoa que lidera a nova divisão da Swisher 
tem experiência nas indústrias da canábis 
e do álcool. A Matchbook Capital está mais 
interessada nas indústrias emergentes (tais 
como canabinóides), categorias experimentais 
e bens de consumo inovadores embalados.

SUSTENTA-
BILIDADE
A KT&G destacou trabalhadores voluntários 
para ajudar os produtores de tabaco em folha 
que enfrentam dificuldades devido à escassez 
de trabalhadores na cidade de Asan, província 
de Chungcheong do Sul, na Coreia do Sul. A 
colheita é geralmente efetuada entre julho e 
agosto. A Covid-19 e o declínio da população 
rural criaram problemas de mão de obra para o 
setor local. Tais programas têm estado em vigor 
nos últimos 15 anos.

Investigadores na Austrália Ocidental 
descobriram uma nova espécie de tabaco 
selvagem que mata insetos. A planta do tabaco 
está coberta de pelos pegajosos sobre os quais 
moscas, mosquitos e pulgões encontraram uma 
morte inoportuna.

O fabricante chinês de cigarros eletrónicos 
em rápido crescimento Geekvape irá 
investir na criação de um ecossistema de 
10 mil milhões de CNY (1,55 mil milhões de 
dólares) na área de Área da Grande Baía de 
Cantão- Hong Kong- Macau com o apoio do 
Governo Municipal de Shenzhen. Ao longo 
dos próximos dois anos, a empresa planeia 
construir um parque industrial moderno para 
fabrico inteligente que ajudará os clientes a 
satisfazer as suas necessidades de aumento da 
capacidade de produção. 

Geekvape também estabeleceu uma parceria 
comercial com o clube de futebol francês 
Paris Saint-Germain. Ambas as partes irão 
trabalhar em conjunto em campanhas, 
anúncios televisivos e produtos de comarcas 
em mercados autorizados.
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A PMI anunciou a aquisição da OtiTopic, uma 
empresa americana de desenvolvimento 
de medicamentos respiratórios com um 
tratamento de ácido acetilsalicílico (ASA) 
inalável em fase tardia para o enfarte agudo 
do miocárdio. Se aprovado, o tratamento 
pode responder à significativa necessidade 
médica não atendida das mais de 83 milhões 
de pessoas, só nos EUA, com risco intermédio 
a elevado de enfarte do miocárdio. Esta ação 
é mais um passo em frente no futuro “para 
além da nicotina” da empresa. A aquisição da 
OtiTopic segue-se a outras duas significativas 
aquisições não tabágicas pela PMI - Vectura e 
Fertin Pharma, no início deste ano.

A PMI publicou o seu quadro global de 
financiamento ligado à transformação 
empresarial, que integra a transformação 
sem fumo da empresa na sua estratégia de 
financiamento. O quadro inclui dois Objetivos 
de Desempenho de Sustentabilidade (ODSs), 
com uma data de observação de 31 de 
dezembro de 2025:

• Aumentar a percentagem de receitas líquidas 
totais/sem fumo da PMI no ano 2025 para mais 
de 50%, a partir da linha de base de 2020 de 
23,8%.

• Aumentar o número de mercados onde os 
produtos sem fumo da PMI estão disponíveis 
para venda para 100 mercados até ao final de 
2025, a partir da linha de base de 64 mercados 
em 31 de dezembro de 2020.

A PMI abriu um centro de reciclagem de 
cigarros eletrónicos de 3 mil milhões de HUF 
(10,2 milhões de dólares) perto de Budapeste, 
na Hungria. A instalação pode reciclar 150.000 
dispositivos eletrónicos por mês, mas a 
capacidade pode ser ainda aumentada. As 
operações irão criar cerca de 100 novos postos 
de trabalho.

A PMI considerou vender o seu negócio 
Marlboro para sair da indústria do cigarro. No 
entanto, a empresa decidiu manter o negócio 
a fim de financiar o crescimento dos “produtos 
de bem-estar”. De acordo com o Chefe 
Executivo da PMI, três quartos dos recursos da 
empresa vão neste momento para alternativas 
ao cigarro. No início de 2021, funcionários da 
PMI comentaram sobre a possibilidade de saída 
de cigarros em mercados importantes dentro 
da próxima década.
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FONTES
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