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CROP
MONITOR
O governo do Zimbabué aprovou o plano para
gerar mais valor a partir do tabaco através da
localização do financiamento, do aumento da
produção e da exportação de cigarros para o
estrangeiro. Estas iniciativas deverão resultar
numa contribuição significativa para o PIB
do país, na geração de moeda estrangeira e
no aumento do emprego. Juntamente com
o objetivo de aumentar a produção para
300 milhões de kg por temporada, como
salientado numa edição anterior do Tobacco
Monitor, outros objetivos principais incluem
a diversificação e o aumento da produção de
outras culturas, incluindo a canábis medicinal,
aumentando a contribuição da alternativa para
25% dos rendimentos dos agricultores até
2025.

AHL Tobacco Sales Ltd partilhou os números
finais acumulados das colheitas de tabaco
para a temporada de 2021 no Maláui. 123,7
milhões de kg tinham sido comercializados ao
preço médio de 1,59 dólares por kg, dos quais
foram realizados lucros num total de 197,1
milhões de dólares. Em comparação, durante a
temporada anterior de 2020, foram vendidos
113,8 milhões de kg, com um preço médio
de 1,53 dólares por kg, o que rendeu 174,5
milhões de dólares. A rejeição acumulada
no mercado de tabaco burley de leilão, o
maior tipo de tabaco local, foi inferior a 11%,
muito inferior aos 60% registados no final da
temporada passada.
Nomeadamente, a Japan Tobacco International
(JTI) Leaf Malawi comprou 40 milhões de kg de
tabaco em 2021. As compras foram realizadas
nos quatro andares de comercialização do
tabaco no país.
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A temporada nos EUA está bem encaminhada
em muitos estados importantes de cultivo
de tabaco. A Burley Stabilization Corporation
(BSC) revelou que a colheita do FCV está
90% concluída no final de setembro. Os
preços tanto do FCV como do burley tendem
a ser mais elevados em comparação com o
ano passado, devido à melhor qualidade da
colheita. Em termos de volume, o crescimento
para o FCV é de 28%, enquanto que para
o burley é de 18%. Isto é em grande parte
impulsionado pelo retorno das compras pela
China. Segundo a Associação dos Produtores
de Tabaco da Carolina do Norte (TGANC), a
colheita na Carolina do Norte está também a
progredir com certas regiões na fase final da
colheita do campo. Enquanto a maioria dos
produtores exprime satisfação com as notas
recebidas, a fixação de preços continua a ser
uma preocupação, uma vez que as margens
permanecem pequenas. A procura da colheita
local aumentou 25% ao longo de 2020, mas
os custos do produto também aumentaram
drasticamente.

Na República Dominicana, o número de
produtores de tabaco envolvidos durante a
última temporada de 2020-2021 foi de cerca
de 3.500. Isto representa um decréscimo de
mais de 500 produtores numa base anual. O
volume de produção também registou uma
contração, de 14.300 kg para 12.200 kg.
Finalmente, enquanto os custos de produção
aumentaram, atingindo 2,25 dólares por kg, o
preço médio de venda também subiu, de 2,20
dólares por kg para 2,50 dólares por kg.

No Brasil, um dos maiores e mais importantes
mercados de cultivo de tabaco do mundo, o
início da temporada de 2021-2022 aproximase rapidamente. As primeiras estimativas,
baseadas num inquérito realizado pela
Associação dos Fumicultores do Brasil
(Afubra) apontam para uma redução de
aproximadamente 5% na área dedicada ao
tabaco. Durante a última temporada de 20202021, a área total plantada no Brasil para o
FCV, Burley, Comum, os três principais tipos de
tabaco, foi de 273.317 ha (um pouco menos
de 6% de diminuição numa base anual). A
produção de tabaco em termos de volume em
2020-2021 foi de 628.489 (t).
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Os produtores de tabaco no Paquistão
protestaram e exigiram que o Conselho Tabaco
do Paquistão comprasse as suas colheitas.
Neste momento, o tabaco desta temporada
permanece armazenado, o que cria problemas
financeiros para os agricultores. O protesto viu
os produtores de tabaco incendiarem os fardos
de tabaco.
Informações mais detalhadas relacionadas
com as últimas atualizações de culturas
serão disponibilizadas na próxima edição
da revista Tobacco Courier do ITGA, cujo
lançamento está agendado para outubronovembro de 2021.

REGULAMENTOS
A Nona Sessão da Conferência das Partes
(COP9) da Convenção-Quadro da Organização
Mundial de Saúde para o Controlo do Tabaco
(CQCT/OMS) e a Segunda Sessão da Reunião
das Partes (MOP2) do Protocolo para a
Eliminação do Comércio Ilícito de Produtos
de Tabaco terá lugar de modo virtual em
novembro deste ano. As duas sessões são
vitais para a definição da agenda reguladora
global para o tabaco em todo o mundo. No
entanto, várias questões importantes, incluindo
as discussões relacionadas com a redução de
danos, serão adiadas para 2023, altura em que
se realizará a COP10.

Uma nova proposta legislativa nos EUA poderia
levar a aumentos significativos dos impostos
sobre o tabaco e produtos de nicotina, num
esforço para ajudar a financiar o plano de
gastos do governo de 3,5 biliões de dólares.
A proposta exige que o imposto por 1.000
cigarros seja aumentado para 100,66 dólares.
Os produtos de vaporização seriam tributados
à mesma taxa, sendo 1.000 cigarros iguais a
1.810 mg de nicotina. Os charutos, o tabaco
para fumar e o tabaco sem fumo poderiam
também ser afetados. A TGANC manifestou
a sua preocupação de que tais mudanças
pudessem ter um impacto negativo no setor
nos EUA.
Em setembro, o Food and Drug Administration
dos EUA (FDA) emitiu uma série de ordens de
negação de comercialização aos fabricantes em
relação aos seus produtos de vaporização no
mercado. A lista inclui centenas de empresas
e mais de um milhão de produtos. No entanto,
não houve atualizações relativamente aos
líderes da categoria - JUUL Labs, British
American Tobacco (BAT) e JTI.
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O FDA dos EUA emitiu mais de 20 cartas
de advertência a empresas que fabricam e
vendem produtos de sistemas de entrega
eletrónica não autorizada de nicotina (ENDS).
Os destinatários não apresentaram uma
aplicação de produtos de tabaco de pré
mercado (PMTA) até à data limite de setembro.
Altria Group tem de parar as importações e
vendas do seu dispositivo de tabaco aquecido
IQOS de acordo com a decisão da Comissão de
Comércio Internacional dos EUA, num caso de
patente apresentado pela rival R.J. Reynolds
Tobacco Co (a subsidiária da BAT nos EUA).
O caso passa agora à revisão administrativa,
que deverá durar dois meses. A decisão final
deve ser assinada pelo Presidente antes
de entrar em vigor. Altria fez uma pausa na
implementação do IQOS no início deste ano.

O parlamento suíço aprovou novos
regulamentos de publicidade e patrocínio
relacionados com os produtos de tabaco.
Será proibida a publicidade em cartazes de
produtos tradicionais de tabaco e cigarros
eletrónicos que podem ser vistos a partir
de locais públicos, bem como a publicidade
em salas de cinema, transportes públicos,
edifícios e campos desportivos. No entanto, as
autoridades rejeitaram a proibição de cigarros
de mentol. Também argumentaram contra
uma regulamentação excessiva de produtos
legais. Como resultado, a publicidade ao
tabaco na imprensa e na Internet não será, em
princípio, proibida. A proibição só se aplicará
aos meios de comunicação impressos e aos
sites ‘destinados a menores’. A Suíça é um dos
países mais permissivos da Europa quando
a regulamentação sobre o tabaco está em
questão.

O governo indonésio está a planear aumentar
as taxas de impostos sobre o consumo
de cigarros, num esforço para reduzir a
prevalência do tabagismo, especialmente
entre as crianças. As alterações exatas
ainda não foram reveladas. A Indonésia é,
nomeadamente, um dos maiores mercados
de tabaco do mundo em termos de volume
de cigarros individuais. Entretanto, os
anúncios de cigarros estão a ser retirados
em Jacarta, após a entrada em vigor de um
novo regulamento. Desde a decisão de 13
de setembro, agentes da Agência de Ordem
Pública de Jacarta têm conduzido inspeções
em vários minimercados e centros comerciais
para se certificarem de que o regulamento está
a ser seguido.
A Tailândia poderia tomar medidas para
reduzir para metade a tarifa sobre os charutos
importados durante cinco anos, como parte
de um pacote de estímulo económico e de
promoção de investimentos. Isto faz parte de
um plano mais amplo que inclui também as
taxas de imposto sobre o álcool.
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As autoridades marroquinas anunciaram
novas disposições relativas ao tabaco em rama
e manufaturado, que entrarão em vigor em
janeiro de 2024. A partir de então, as emissões
de cigarros importados ou manufaturados
em Marrocos e comercializados em todo o
país deverão ser de nível não superior a 10
miligramas de alcatrão por cigarro, 1 miligrama
de nicotina por cigarro e 10 miligramas de
monóxido de carbono por cigarro.
Foi introduzida uma lei no estado indiano de
Jharkhand com o objetivo de aumentar a idade
mínima para o consumo de tabaco de 18 para
21 anos. O governo local já proibiu a venda de
produtos de tabaco num raio de 100 metros de
escolas, escritórios governamentais, hospitais
e tribunais. Além disso, a venda de produtos de
tabaco a menores resulta numa pena de prisão
até sete anos e numa multa monetária.

ATUALIZAÇÕES DA
INDÚSTRIA
Imperial Brand disponibilizou pela primeira
vez na Europa os seus produtos de tabaco
aquecido (Pulze em dispositivos e heatsticks
iD em consumíveis) através de lançamentos
nacionais na República Checa e Grécia. Estas
ações apoiam o compromisso da empresa
em dar uma contribuição significativa para a
redução de danos. Neste momento, o tabaco
aquecido representa cerca de 10% do total
do setor da nicotina tanto na República
Checa como na Grécia, prevendo-se um maior
crescimento no futuro. Em 2019, a Imperial
Brands começou a comercializar o Pulze no
Japão, mas terminou as vendas em meados de
2021. Um ponto de diferenciação da proposta
da Imperial é que, ao contrário de outros
produtos de tabaco aquecidoo, o Pulze não
requer um um estojo de carregamento.

Swedish Match anunciou a sua intenção de
separar o seu negócio de charutos através
de um spin-off para os acionistas e sair
completamente do fabrico de produtos de
tabaco combustível. Espera-se que isto seja
concluído durante a segunda metade de
2022, na melhor das hipóteses. Atualmente,
a empresa encontra-se entre os líderes de
mercado no mercado de charutos dos EUA. O
Chefe Executivo da empresa observou: “Este
é outro marco para a concretização da nossa
aspiração de nos tornarmos uma organização
totalmente livre de fumo com uma clara
posição de liderança em produtos de tabaco
de mascar de risco reduzido, incluindo ZYN, a
maior marca de tabaco de mascar moderna nos
EUA e a nível mundial. O negócio dos charutos
continua a ter um desempenho muito bom
e está a assistir a uma dinâmica positiva da
indústria, que acreditamos que a tornará uma
empresa autónoma atrativa... A nova empresa
de charutos terá a capacidade de explorar
um âmbito mais vasto de oportunidades de
crescimento”.
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RELX International, um dos principais
fabricantes chineses de produtos de
vaporização, anunciou um acordo de
parceria com agências comerciais SAF para a
distribuição exclusiva de produtos RELX em
todo o Reino da Arábia Saudita. A empresa
também celebrou um acordo de fornecedor
estratégico com a Spyder Cannabis Inc no
Canadá para oferecer à RELX produtos de
vaporização de vaso fechado nas suas lojas
corporativas e de franquia, comércio eletrónico
e canais de atacado.
A expansão global da RELX poderia reordenar o
atual status quo de vaporização nos principais
mercados de vapor eletrónico.

Dois escândalos relacionados com subornos
chamaram a atenção do público em setembro.

O mercado de produtos de tabaco aquecido
na Ucrânia deixou de crescer devido a um
aumento significativo dos impostos (320%)
no início do ano. Em comparação, a categoria
cresceu 80% durante o ano 2020. Segundo
a Philip Morris International (PMI), as receitas
orçamentais do Estado provenientes da venda
de tabaco aquecido no quarto trimestre de
2021 irão diminuir 60-70% em comparação
com o mesmo período em 2020. A empresa
pretende reduzir a compra de selos fiscais
para produtos de tabaco aquecido. A empresa
também registou um pico no contrabando de
tabaco aquecido proveniente de mercados
vizinhos onde os preços são mais baixos.
Nomeadamente, o tabaco aquecido representa
cerca de 15% do total do mercado do tabaco
na Ucrânia.

Uma investigação multipartidária encontrou
provas que sugerem que a BAT pagou um
suborno ao antigo líder zimbabueano Robert
Mugabe. Os documentos também revelam que
a BAT estava a pagar subornos na África do Sul
e a utilizar a vigilância ilegal para prejudicar
os rivais. A empresa rejeitou enfaticamente a
descaracterização da sua conduta pelos meios
de comunicação social.
Alternativamente, John Dalli, um antigo
Comissário Europeu para a Saúde, enfrenta
acusações sobre a tentativa do seu assessor de
solicitar um suborno de 60 milhões de euros
para ajudar a derrubar uma proibição de snus
em toda a UE. Dalli foi forçado a demitir-se
em 2012, após uma investigação do órgão
antifraude da UE, OLAF, descobriu a tentativa
de suborno.
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A BAT anunciou que a Vuse é agora a marca de
vaporização número um mundial em termos
de partilha de valor. A Vuse é líder de categoria
em quatro dos cinco maiores mercados
mundiais de vapor (Canadá, França, Alemanha
e Reino Unido). Além disso, a dinâmica da BAT
americana em produtos de vapor significa que
a Vuse é agora líder em termos de quota de
valor em 22 estados.
A BAT suspendeu o fabrico dos seus produtos
de tabaco numa fábrica estatal na Bielorrússia,
acusada de alimentar o contrabando de
cigarros para os estados membros da UE e de
ajudar a financiar o regime do país.

SUSTENTABILIDADE
Os comerciantes de folha que operam no
Zimbabué terão de financiar a plantação
de árvores em 0,2 ha por cada ha de tabaco
contratado a partir deste ano. Devido à grande
escala do cultivo de tabaco no país, o setor
é frequentemente responsabilizado pela
desflorestação no Zimbabué.
Encontrar métodos alternativos de
combustível será um grande desafio para os
produtores locais no futuro.
Entretanto, a Comissão Florestal do Zimbabué
saudou os produtores de tabaco na maior parte
do país por criarem parcelas de madeira para a
cura da folha dourada ao abrigo do programa
energético da madeira do tabaco (TWEP), uma
medida que ajudará a evitar a desflorestação.
Segundo especialistas, o Zimbabué está a
perder pelo menos 330.000 ha de florestas por
ano devido à desflorestação.

A Autoridade do Tabaco da Tailândia (TOAT), um
dos maiores fabricantes de tabaco do mundo,
pretende criar uma subsidiária para se dedicar
ao negócio do cânhamo. Um dos objetivos
do projeto é aumentar significativamente os
rendimentos dos produtores de tabaco na
Tailândia. Em setembro, a TOAT assinou um
memorando de entendimento para o negócio
do cânhamo com a Santa Fe Farms (Tailândia)
Co., uma subsidiária da US Santa Fe Farms LLC.
Durante uma viagem de desenvolvimento
económico no estado americano da Virgínia, o
Governador anunciou que a Southern Virginia
Vegetable Packing LLC vai construir uma nova
instalação de processamento de produtos no
valor de 4,2 milhões de dólares, criando 40
novos empregos ao longo de três anos. Isto
ajudará 22 produtores de tabaco locais a fazer
a transição para os produtos biológicos. O
projeto é financiado pelo Estado, o que inclui
o Fundo de Desenvolvimento das Indústrias
Agrícolas e Florestais do Governador.
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O governo sul-coreano anunciou uma nova
iniciativa para promover a recolha e reciclagem
de pontas de cigarro, uma importante fonte
de poluição nas áreas urbanas. As autoridades
locais têm vindo a impor uma taxa de
processamento de resíduos de 24,4 KRW (cerca
de 0,02 dólares) por maço aos fabricantes
e importadores de cigarros desde 1993. No
entanto, ainda não existe um sistema de gestão
para a recolha e processamento de pontas de
cigarro. Através do projeto piloto, as principais
partes interessadas da indústria estabelecerão
um plano de pontas de cigarros, explorando ao
mesmo tempo a ideia de as reciclar através da
recuperação de calor.

A fabricante sul-coreana de tabaco KT&G
publicou o seu Relatório 2020, que apresenta
as atividades de gestão ambiental, social e
de governação (ESG) e de contribuição social
da empresa. A empresa definiu seis áreas
principais de criação de valor ESG ligadas ao
negócio e planeia aumentar o potencial de
crescimento futuro através do reforço das
seguintes áreas: ‘Reforço do potencial de
crescimento das empresas que contribuem
para a sustentabilidade’, ‘Desempenho da
responsabilidade ambiental em toda a cadeia
de valor’, ‘Desenvolvimento responsável
de produtos’, ‘Criação de um ecossistema
industrial sustentável’, ‘Reforço da gestão de
recursos humanos e proteção dos direitos
humanos’, e ‘Avanço da governação e reforço
da capacidade de implementação’.

RELX Technology divulgou o seu relatório
anual de responsabilidade social empresarial
(CSR), destacando o seu esforço na proteção de
menores, reciclagem de cápsulas de descarte,
apoio à vitalização rural, fabrico sustentável
e proteção da vida selvagem na China no ano
passado. Até agora, a empresa investiu mais
de 60 milhões de CNY (mais de 9 milhões de
dólares) em atividades de CSR e divulgou dois
relatórios de CSR. Quanto ao emprego, a RELX
já criou mais de 277.000 empregos na China.
Juul Labs planeia abrir uma instalação de
investigação na Carolina do Norte, EUA,
em abril de 2022. Espera-se que a nova
instalação crie 35 empregos a tempo inteiro
e se concentre na investigação científica,
desenvolvimento e testes.
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A BAT anunciou a abertura do seu Centro de
Inovação “Um Amanhã Melhor” em Trieste,
Itália. O centro acolherá um novo local de
fabrico dos produtos da nova categoria da
empresa, uma boutique digital, um laboratório
de inovação e um centro de excelência para
a transformação digital e a comecialização
digital. Será dedicado à investigação,
desenvolvimento e produção de linhas de
produtos de risco reduzido. Através deste
projeto, que envolve um investimento total de
até 500 milhões de euros nos próximos cinco
anos, a BAT está a enfatizar o seu empenho na
sua estratégia de transformação, bem como a
importância da Itália para o seu negócio.

FONTES
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