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CROP
MONITOR
O Ministro da Agricultura do Maláui, Lobin
Lowe, anunciou que o país continuará a
depender do tabaco a longo prazo e instou
os compradores e outras partes interessadas
a assegurar que os agricultores não percam
o interesse na cultura. Citando o recente
investimento de 1 milhão de dólares da Japan
Tobacco International (JTI) na sua fábrica no
Maláui, o Ministro partilhou a satisfação de
as empresas considerarem o Maláui como
um dos principais países processadores. No
entanto, embora expressando confiança no
tabaco, Lowe lamentou os baixos rendimentos
dos agricultores. Os produtores retêm pouco
dinheiro depois de reembolsarem os insumos
que receberam das empresas tabaqueiras.
Lowe também manifestou a sua preocupação
pelo facto de o ministério não ter recebido
forex suficiente das vendas de tabaco.

Um plano para introduzir a agricultura por
contrato no tabaco está a enfrentar uma
oposição forte entre os produtores de folhas
na Índia. Durante uma reunião significativa em
Guntur para as celebrações do Dia Mundial dos
Produtores de Tabaco, os agricultores exigiram
que o governo central abandonasse as suas
propostas, argumentando que a contratação
iria colocar os produtores em risco de
exploração. Os produtores também elogiaram
a justiça e transparência do sistema de leilão,
o que proporcionou maior estabilidade no
mercado do que a contratação. Entretanto, o
Ministério do Comércio e Indústria da Índia
reduziu em 50% a penalização do “excesso”
de tabaco produzido durante a temporada
de cultivo de 2021-2022, para ajudar os
agricultores a competir no mercado mundial.
Após a redução da penalidade, os produtores
autorizados devem pagar 1/kg INR (0,01 de
dólares) e 5% do valor do seu excesso de
produção durante a temporada de cultivo de
2021-22.
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O Ministério da Agricultura do Camboja
anunciou que a exportação de tabaco para
os mercados internacionais caiu 53,6% nos
primeiros nove meses do ano. De janeiro
a setembro, o Camboja exportou um total
de 2.514 toneladas de tabaco para oito
países: Vietname, Bélgica, Hungria, Bósnia e
Herzegovina, China, Indonésia, Singapura e
Alemanha. O maior mercado de exportação,
de longe, é o Vietname - com um total de
2.432 toneladas. As áreas conhecidas por
terem o melhor potencial de cultivo de tabaco
encontram-se ao longo do delta do Mekong,
incluindo os rios Tonle Sap e Tonle Bassac,
especialmente nas províncias de Tboung
Khmum, Kampong Cham, Kratie e Kandal.
No ano passado, o Camboja exportou 5.820
toneladas de tabaco seco no valor total de
17,4 milhões de dólares.

Os últimos dados relativos à balança comercial
de tabaco da China abrangem os primeiros
quatro meses de 2021. Durante este período,
as exportações de folhas, na sua maioria de
FCV, ascenderam a mais de 35,9 milhões de
kg, no valor de 115 milhões de dólares. Isto
representa uma queda de -7,2% em termos
de volume e de -12,4% em termos de valor.
As importações de folhas, a maioria das quais
eram FCV do Brasil, totalizaram mais de 50,9
milhões de kg no valor de 295,5 milhões de
dólares, uma queda de -2,7% em volume e
quase -38,3% em valor quando comparado
com 2020.

Cuba deu início à sua temporada de cultivo
de tabaco de 2021-2022, plantando 25.000
hectares em outubro. Espera-se que cerca
de 13.800 produtores colham 27 milhões de
kg de tabaco durante a temporada. Prevêse que o rendimento médio seja de cerca
de 1,1 toneladas por hectare. A maior área
de produção do país situa-se na província
ocidental de Pinar del Río, onde serão
plantados 16.373 hectares, enquanto 760
hectares se destinam à produção dos famosos
charutos de Havana. Os produtores de Pinar
del Rio plantarão 510 hectares de folha de
FCV para uma fábrica de cigarros na província
vizinha de Artemisa. No entanto, os atores
locais relatam escassez de insumos devido
à crise global gerada pela pandemia de
COVID-19 e ao reforço do embargo económico
dos Estados Unidos.
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O Vice-Presidente e Ministro da Saúde do
Zimbabué quer aplicar um imposto sobre
cigarros e álcool para ajudar financeiramente
o setor da saúde do país. O Ministro sugeriu
que os fabricantes de álcool e de cigarros
fossem tributados diretamente e propôs
também o desvio de alguns fundos de Zinara
para o Ministério da Saúde, a fim de evitar a
tributação excessiva dos cidadãos. A proposta
foi feita em resposta a parlamentares que
sugeriram que o Ministério das Finanças
introduzisse uma taxa de 1,5% sobre o
cancro em todos os setores da economia
para financiar as necessidades médicas
relacionadas com o cancro.

REGULAMENTOS
Cem peritos em redução de danos redigiram uma
carta instando as partes da Convenção-Quadro
para o Controle do Tabaco (CQCT) a encorajar
a Organização Mundial de Saúde a apoiar e
promover a inclusão da redução de danos do
tabaco na CQCT. Entre as principais mensagens
do grupo encontram-se: A redução de danos do
tabaco apresenta oportunidades significativas
para a saúde pública; os cigarros eletrónicos
são um fator para a cessação do tabagismo; a
redução de danos do tabaco pode contribuir para
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

O Food and Drug Administration dos EUA (FDA)
publicou duas regras finais para a revisão
pré mercado de novos produtos de tabaco.
Elas fornecem informações adicionais sobre
os requisitos de conteúdo, formato e revisão
das aplicações de produtos de tabaco de pré
mercado (PMTAs) e relatórios de equivalência
substancial (SE) - as duas vias mais comuns
através das quais um fabricante pode procurar
autorização de comercialização para um novo
produto de tabaco junto do FDA. De acordo
com a agência, a finalização destas regras ajuda
a assegurar que todas as futuras apresentações
contenham a informação básica necessária
para determinar se os novos produtos de
tabaco cumprem os requisitos relevantes
antes da comercialização para implementar
eficiente e eficazmente a Lei de Prevenção do
Tabagismo Familiar e Controlo do Tabaco.

A proibição de enviar produtos de vapor através
do Serviço Postal dos EUA (USPS) teve lugar em
outubro. No entanto, existe ainda a possibilidade
de o USPS enviar produtos de vapor pelo
correio, embora sob circunstâncias estritamente
definidas. Os produtos de cânhamo e CBD que
não se enquadram no âmbito dos produtos de
vapor, por exemplo canetas vapor, podem ainda
ser enviados pelo correio se contiverem menos
de 0,3% de THC.
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Turning Point Brands, um fabricante líder de
produtos de tabaco tradicionais e alternativos
nos EUA, tais como o tabaco de mascar de
corte longo da Stoker e as plataformas de
vaporização da próxima geração, desafiou
as ordens do FDA dos EUA que negavam o
acesso de alguns dos produtos da empresa ao
mercado. Mais tarde, a agência anulou a ordem
de recusa de comercialização (MDO) porque o
FDA tinha encontrado informações relevantes
que não tinham sido devidamente avaliadas.
Várias outras empresas estão à espera de
decisões sobre os seus próprios desafios de
MDO.
Entretanto, a agência emitiu cartas de
advertência a 20 empresas por continuarem a
comercializar ilegalmente produtos de sistema
eletrónico de entrega de nicotina (ENDS) que
são objeto de MDO.

Myanmar tornou-se o mais recente país a
aplicar embalagens simples padronizadas para
todos os produtos de tabaco atualmente no
mercado. A nova política exige advertências
pictóricas de saúde para cobrir 75% da frente,
costas, lados e topo da embalagem. Os aromas
também são proibidos.
Os cigarros individuais poderiam ter “fumar
mata” impressos neles sob novas medidas
propostas pelos deputados para encorajar
mais pessoas a deixar de fumar no Reino
Unido. Outras potenciais alterações incluem:
Aumentar a idade legal para a compra
de cigarros de 18 para 21 anos; Parar os
fabricantes de cigarros eletrónicos de usarem
táticas que possam induzir as crianças a
experimentá-los, tais como aromas doces e
personagens de desenhos animados; Tornar
ilegal a distribuição gratuita de cigarros
eletrónicos como produtos de amostra, como
alguns fabricantes têm feito.

O Ministério das Finanças da Indonésia, um
dos maiores mercados de cigarros do mundo
em termos de volume, confirmou um aumento
de impostos que deverá ser implementado
durante o novo ano. O Ministério decidiu
aumentar o imposto porque este é considerado
eficaz no controlo do consumo de tabaco,
particularmente entre as crianças. Segundo
as autoridades locais, não houve aumento de
impostos em 2019 e a venda atingiu 356,5 mil
milhões de cigarros com o preço de 22.940
IDR por maço. Em 2020, houve um aumento
de impostos que resultou num aumento do
preço para 24.632 IDR por maço e a venda caiu
para 322 mil milhões de cigarros.
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O Ministro da Economia e Sociedade Digital
na Tailândia está a explorar formas de
legalizar a venda de cigarros eletrónicos,
apesar da forte oposição de ativistas da
saúde e de ativistas antitabagismo. O Ministro
afirmou que “se for possível transformar o
tabaco cultivado na Tailândia em produtos
de cigarro eletrónico e exportá-los, tanto a
Autoridade do Tabaco da Tailândia como os
produtores de tabaco beneficiarão com isso“.
Os legisladores de Hong Kong aprovaram uma
lei há muito atrasada que proíbe a importação
e venda de cigarros eletrónicos e produtos de
tabaco aquecido na região. A proibição entrará
em vigor em meados de 2022.

ATUALIZAÇÕES DA
INDÚSTRIA

British American Tobacco (BAT) cessará todas
as operações em Myanmar, governada por
militares, e retirar-se-á até ao final deste
ano. A decisão foi tomada tendo avaliado a
viabilidade a longo prazo dos seus negócios
em Myanmar. A BAT começou a operar no
mercado em 2013.
Japan Tobacco International (JTI) comunicou os
seus resultados do terceiro trimestre de 2021:

Philip Morris International (PMI) comunicou os
seus resultados do terceiro trimestre de 2021:

•

As receitas aumentaram 10,6% para 621,5
mil milhões de JPY;

•

As receitas líquidas aumentaram 9,1%;

•

•

O rendimento operacional ajustado
aumentou em 7,4% numa base orgânica.

O rendimento operacional ajustado em
moeda constante aumentou 12,4% para
173,0 mil milhões de JPY.

O volume de remessa de unidades de cigarros
e tabaco aquecido aumentou 2,1% (refletindo
um decréscimo de 0,4% no volume de
remessa de cigarros, e um aumento de 23,8%
no volume de remessa de unidades de tabaco
aquecido, para 23,5 mil milhões de unidades).

O volume total de remessas da JTI aumentou
1,7%, com base em ganhos trimestrais de
quota de mercado, parcialmente resultantes de
um menor volume de comércio ilícito.

Além disso, a PMI pagará 2,88 mil milhões TRY
(326 milhões de dólares) pelas restantes ações
da PHILSA e PMSA que a empresa ainda não
possuía na Turquia. Antes do anúncio, a PMI já
estava na posse de cerca de 75% das ações.
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Eastern Co, um dos maiores fabricantes de
tabaco, alcançou vendas recorde no ano fiscal
de 2020/21. A empresa produziu cerca de 70
mil milhões de cigarros locais, um crescimento
anual de 16%. A Eastern Co também registou
um rendimento líquido de 16 mil milhões
de libras esterlinas, um crescimento de
11%. A empresa está atualmente a estudar a
oportunidade de produzir produtos de risco
reduzido no Egipto.
A Autoridade Belga da Concorrência acusou
quatro fabricantes de cigarros - PMI, Imperial
Brands, JTI e BAT – de violarem as leis da
concorrência, trocando informações em
relação a preços futuros aos grossistas.
As principais empresas internacionais são
responsáveis por 90% do mercado de
cigarros no país.

De acordo com a Aliança Europeia
Independente de Vaporização (IEVA), os
participantes na consulta pública organizada
pela Comissão Europeia (CE) sobre a revisão
da Diretiva dos Produtos de Tabaco (TPD) estão
divididos em múltiplas questões relativas a
cigarros eletrónicos e e-líquidos:
Imperial Brands lançou em outubro uma
atualização comercial de pré-encerramento. Os
destaques da empresa incluem:
•

Entrega em linha com a orientação e no
bom caminho para atender as expectativas
do ano inteiro;

•

Foco nos cinco principais mercados
prioritários que começam a deter o declínio
das ações a longo prazo;

•

Testes de mercado em curso com tabaco
aquecido na República Checa e na Grécia,
e blu nos EUA;

•

Novas contratações significativas para
reforçar as capacidades em todo o Grupo.

•

Continuação de uma forte geração de
dinheiro em apoio ao investimento
planeado por detrás da nova estratégia.

•

Harmonização das regras fiscais para
e-líquidos contendo nicotina: 45,6% contra,
44,8% a favor, quase 10% indecisos;

•

Harmonização das regras fiscais para os
e-líquidos que não contêm nicotina: 50,8%
contra, 40% a favor, quase 10% indecisos.

•

Estabelecimento de um imposto mínimo
sobre os cigarros eletrónicos: 46,7%
respondeu “nenhum”, 41,6% respondeu
“0,10 EUR/ml”, 5,6% respondeu “0,30 EUR/
ml”, 6,1% “não sei” ou nenhuma resposta.

Espera-se que a CE conclua a proposta de
revisão da TPD nos próximos dois meses.
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As vendas de produtos de tabaco aromatizados
estão a crescer a um ritmo acelerado na Coreia
do Sul. De acordo com dados do Ministério
da Economia e Finanças, as vendas nacionais
de tabaco diminuíram de 4,4 mil milhões de
maços em 2011 para 3,59 mil milhões de
maços no ano passado. Em contraste, as vendas
de produtos de tabaco aromatizados mais de
quintuplicaram de 260 milhões de maços para
1,38 mil milhões de maços durante o mesmo
período. As vendas de cigarros eletrónicos
também saltaram de 80 milhões de maços
em 2017 para 380 milhões de maços no ano
passado, com as vendas de cigarros eletrónicos
aromatizados a subirem de 50 milhões de
maços para 310 milhões de maços.
O número total de cigarros vendidos nos EUA
aumentou de 202,9 mil milhões em 2019
para 203,7 mil milhões em 2020, sendo a
primeira vez que as vendas anuais de cigarros
aumentaram em 20 anos.

SUSTENTABILIDADE
Os cigarros eletrónicos poderiam ser prescritos
no Serviço Nacional de Saúde (NHS) em
Inglaterra para ajudar as pessoas a deixar
de fumar produtos de tabaco, uma vez que
o Secretário da Saúde e Assistência Social
saudou o mais recente passo em frente no
processo de licenciamento dos fabricantes.
A Agência Reguladora dos Medicamentos e
Produtos de Saúde (MHRA) está a publicar
orientações atualizadas que abrem caminho
para que os produtos de cigarro eletrónico
licenciados medicinalmente sejam prescritos
para deixar de fumar. Isto pode significar que a
Inglaterra se torna o primeiro país do mundo a
prescrever cigarros eletrónicos licenciados como
um produto médico. Se um produto receber
aprovação da MHRA, os médicos poderiam então
decidir se seria apropriado prescrever um cigarro
eletrónico aos pacientes do NHS para os ajudar a
deixar de fumar. Ainda assim, os não fumadores
e as crianças são fortemente desaconselhados a
utilizar cigarros eletrónicos.

Um recente relatório governamental sobre
drogas na Alemanha revelou os dados mais
recentes sobre drogas legais e ilegais, bem
como a evolução do tráfico de substâncias
ilegais no mercado. A canábis domina o
mercado de drogas ilegais na Alemanha. Além
disso, o consumo de canábis entre os jovens
adultos (entre 18 e 25 anos) aumentou quase
9%, passando de 15,3% para 24,1%.
O FDA dos EUA anunciou que autorizou a
comercialização de quatro novos produtos
de tabaco de mascar fabricados pela U.S.
Smokeless Tobacco Company LLC sob a marca
Verve. Com base na análise abrangente do
FDA das provas científicas disponíveis nas
PMTAs da empresa, a agência determinou
que a comercialização destes produtos seria
coerente com o padrão legal, “apropriado para
a proteção da saúde pública”.
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Os utilizadores de canábis em Malta poderão
cultivar plantas em casa ou comprar a
substância a associações especialmente
criadas, de acordo com um projeto de lei
de reforma da canábis. No entanto, fumar o
produto em público continuará a ser ilegal.
Segundo o projeto de lei, os adultos podem
legalmente possuir até 7 gramas de canábis
sem o risco de prisão ou confisco. Também
lhes é permitido cultivar até quatro plantas
de canábis em casa. Até 50 gramas de botões
de canábis secos podem ser armazenados
em casa em qualquer altura. Estas alterações
já faziam parte de um livro branco
apresentado pelo governo no ano passado.
No entanto, o projeto de lei introduzido
no parlamento em outubro prevê agora
também o estabelecimento de associações
de canábis. Estas associações permitirão aos
consumidores de canábis que não querem ou
não podem cultivar a planta em casa, comprar
legalmente a droga tornando-se membros e
comprando-a a eles.

PMI lançou o seu Plano de Transição de
Baixo Carbono (LCTP), mostrando as novas
e ambiciosas metas de sustentabilidade da
empresa e estabelecendo o cenário para o seu
funcionamento no futuro. Reconhecendo a
ação urgente necessária para enfrentar a crise
das alterações climáticas, o LCTP apresenta o
objetivo da PMI de atingir a neutralidade de
carbono nas suas operações diretas em cinco
anos, até 2025. Inclui também o novo objetivo
da empresa de atingir emissões líquidas zero
em toda a sua cadeia de valor até 2040- 10
anos antes do seu objetivo anterior de 2050.
Além disso, o plano introduz uma ambição de
que os fornecedores críticos da PMI adotem
objetivos baseados na ciência (SBT) em linha
com os SBT que a PMI já se comprometeu a
atingir - alinhados com o caminho de 1,5°C
central para cumprir os objetivos do Acordo de
Paris.

BAT investiu numa empresa iniciante, a Tru
Inc, um fabricante de bebidas energéticas e
de bem-estar, no meio de esforços para se
afastar do tabaco e da nicotina. A unidade
de empreendimentos corporativos da BAT,
Btomorrow Ventures, liderou uma ronda
de financiamento de cerca de 3,5 milhões
de dólares em Tru, com sede em Natick,
Massachusetts. A empresa vende bebidas com
gás, bem como pastilhas efervescentes que,
segundo ela, ajudam na energia, concentração
ou sono. A empresa quer transformar a Tru
numa marca desafiante para os intervenientes
bilionários como Red Bull e Vitamin Water.
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BAT anunciou a sua adesão à campanha Race
to Zero, apoiada pela ONU, comprometendose a atingir emissões líquidas zero até
2050. A Race to Zero é a maior aliança de
sempre empenhada em reduzir para metade
as emissões globais até 2030 e alcançar
emissões líquidas de carbono zero até 2050. A
campanha representa mais de 4.000 negócios
estimados em cobrir quase 25% das emissões
globais de CO2 e mais de 50% do PIB. Este
compromisso é a etapa mais recente na
jornada de transformação da BAT.

FONTES
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Obrigado!
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