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Crop
Monitor

A Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra)
divulgou a primeira estimativa para a cultura do
tabaco 2021/2022 nos três estados do sul do
Brasil - 569.539 toneladas. Os números mostram
uma redução de 9,4% em comparação com a
temporada passada que fechou em 628.489
toneladas. Em termos de área plantada, houve
uma redução de 9,8%, de 273.317 hectares para
243.590 hectares. A produtividade esperada
é de 2.310 kg/ha; enquanto que na última
colheita, foi de 2.299 kg/ha. O Presidente da
Afubra salientou que a redução na área de
produção de tabaco era esperada: “Isto não é
negativo, pelo contrário, é necessário, uma vez
que, para várias colheitas, Afubra e as entidades
representativas dos produtores de tabaco alertam
para a necessidade de adaptar a nossa oferta de
produtos à procura do mercado. Outro fator que
pesou nesta redução da plantação foi a grande
frustração que os produtores de tabaco tiveram
na última colheita, na comercialização. Com outras
culturas a proporcionar maior rentabilidade,
muitos produtores estão a investir ainda mais na
diversificação das suas propriedades”.

O setor do tabaco em folha do Brasil
“inaugurou” a colheita de tabaco no dia 28 de
outubro, o Dia dos Produtores de Tabaco, no
Rio Grande do Sul, que é a principal região
produtora de tabaco do país e onde vivem
71.000 produtores de tabaco.
Durante o evento de abertura, o Presidente
do SindiTabaco enfatizou que a inauguração
da colheita é uma excelente oportunidade
para reconhecer as contribuições sociais e
económicas dos produtores de tabaco. Cerca
de 10% das exportações do Rio Grande do Sul
no ano passado consistiram em remessas de
tabaco, tornando-o uma componente vital da
economia local.

2 | Tobacco Monitor | Dezembro 2021							

A agenda da cerimónia de abertura da
colheita do tabaco e a celebração do Dia
dos Produtores de Tabaco, incluiu também a
assinatura do termo de cooperação técnica
do Programa Milho, Feijão e Pastagens após
o Programa de Colheita do Tabaco, que, no
Rio Grande do Sul, é gerido em parceria com
o governo estadual, através da Secretaria de
Agricultura. O programa de diversificação é
apoiado pelo SindiTabaco, Afubra e SEAPDR,
e conta também com a participação de
entidades como a Emater, Fetag e Farsul.O
programa incentiva os movimentos de
diversificação e a máxima utilização dos
recursos das propriedades rurais. Sugere tanto
as pastagens como o cultivo de cereais após a
colheita do tabaco, como forma de aproveitar
ao máximo a terra.

O Conselho Deliberativo da Leaf Tobacco
no Japão divulgou o seu relatório sobre a
consulta para a área de cultivo de tabaco a
nível nacional e os preços de compra para
2022. A área de cultivo de tabaco nacional será
fixada em 3.889 hectares, uma diminuição de
34% em comparação com a área de cultivo
do ano anterior. O preço de compra do tabaco
em folha permanecerá inalterado desde o ano
passado a uma média de 1.924,15 JPN (cerca
de 16,95 dólares) por quilograma para todos
os tipos de folhas. Além disso, como resultado
do ajustamento da área de cultivo, o Conselho
Deliberativo da Leaf Tobacco concorda em
reduzir a área total de cultivo de tabaco no
Japão. 1.729 produtores japoneses de tabaco
em folha indicaram a sua intenção de cessar
o cultivo de tabaco, resultando numa redução
da área total de cultivo de tabaco para 1.822
hectares.

O prazo de inscrição para a temporada de
cultivo de tabaco de 2021/22 no Zimbabué
revelou uma diminuição do número de
produtores de tabaco registados. De acordo
com o Conselho da Indústria e Comercialização
do Tabaco (TIMB), 110.772 produtores de
tabaco registaram-se, enquanto durante o
ano anterior esse número foi de 112.472.
Em alternativa, a área cultivada com tabaco
irrigado aumentou 50% para 15.000 hectares,
devido a quantidades adequadas de chuva.
Fontes revelaram que a produção de tabaco
na Síria continua a aumentar, tendo os
agricultores da província de Hama terminado
a colheita para a temporada atual. A produção
mais recente foi de cerca de 1.734 toneladas,
incluindo 1.504 toneladas de FCV e 237
toneladas de Burley. O cultivo do tabaco
concentra-se nas regiões de Freekeh, Shataha,
Salhab, Ain al-Krum, al-Asharnah e Nahr alBared.

3 | Tobacco Monitor | Dezembro 2021							

As vendas de tabaco na Tanzânia aumentaram
para 57 milhões de kg em 2020-2021. Como
referência, as vendas durante a temporada
de 2017-2018 ascenderam a cerca de 39
milhões de kg. A melhoria, de acordo com o
Vice-Ministro da Agricultura, foi o resultado
de campanhas maciças de conscientização
levadas a cabo pelo governo. Durante a
temporada atual, cerca de oito empresas
locais de compra tinham celebrado contratos
com produtores de tabaco de todo o país. A
Tanzânia está de olho no mercado chinês
para um potencial crescimento das receitas do
tabaco no futuro imediato.

Regulamentos
O novo plano Build Back Better nos EUA,
que foi brevemente discutido na edição de
outubro do Tobacco Monitor, continua a captar
os holofotes no mercado mais rentável do
mundo. Enquanto os aumentos inicialmente
propostos na tributação dos produtos de
tabaco tradicionais foram eliminados, os
aumentos para a vaporização permaneceram.
A última versão do projeto de lei exige 50,33
dólares por 1.810 miligramas de nicotina para
“qualquer produto de nicotina que tenha sido
extraído, concentrado ou sintetizado”. A taxa
de vaporização anteriormente proposta era de
100,66 dólares por 1,810 mg. Os defensores da
vaporização manifestaram a sua preocupação de
que tais medidas são suscetíveis de aumentar a
prevalência do tabagismo.

Durante a Reunião Anual de 2021 do
ITGA, Michiel Reerink, Diretor de Assuntos
Corporativos da Alliance One International,
forneceu uma atualização detalhada sobre
a recente realização da COP 9. Os relatórios
sobre questões técnicas, incluindo o tabaco
aquecido, investigação de evidências sobre
produtos novos e emergentes, bem como as
diretrizes sobre publicidade, foram adiados
sem discussão até à COP 10. Outro foco da
apresentação foram os crescentes requisitos
regulamentares em torno das cadeias de
abastecimento e a resolução da UE sobre
a responsabilidade das empresas. É muito
provável que num futuro próximo as empresas
que pretendam vender produtos na UE sejam
obrigadas a fazer a devida diligência na cadeia
de abastecimento a fim de demonstrar que
não há violações dos direitos humanos e que
não estão a ser infringidos padrões ambientais.
Reerink aconselhou que todas as empresas
e fornecedores devem preparar-se para esta
legislação em conformidade.

Entretanto, os avisos pictóricos de saúde dos EUA
foram mais uma vez adiados. A nova data efetiva
para a regra final do FDA sobre advertências
sanitárias é 9 de janeiro de 2023.
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As embalagens simples de tabaco continuam
a ganhar impulso em todo o mundo, de
acordo com um novo relatório divulgado
pela Sociedade Canadiana contra o Cancro.
Neste momento, 21 países já adotaram
tais regulamentos, enquanto outros 14
se encontram em diferentes fases de
implementação da medida.
As embalagens simples incluem avisos de
saúde nas embalagens e proíbem as marcas
das empresas de tabaco, tais como cores,
logótipos e elementos de design. Também
exige que o nome da marca seja uma fonte
de tamanho, estilo e localização padrão na
embalagem e que a parte da marca de cada
embalagem seja da mesma cor, tal como
um castanho pouco atrativo. O formato da
embalagem é também padronizado.

O Presidente Biden dos EUA anunciou que
iria nomear o Dr. Robert M. Califf, um antigo
comissário do Food and Drug Administration
dos EUA (FDA), para dirigir novamente a
agência. A sua decisão termina quase um ano
de incerteza política quando a Casa Branca
vetou então vários candidatos após queixas
de que alguns estavam demasiado próximos
da indústria farmacêutica. Califf tem sido um
enérgico defensor do controlo do tabaco.
A Sociedade Espanhola de Cirurgia Pulmonar
e Torácica (SEPAR) pediu que as leis antitabaco
do país fossem atualizadas e reforçadas para
ajudar as pessoas a deixar de fumar. Entre as
medidas propostas estão: aumento dos preços
dos produtos de nicotina, reforço das restrições
ao fumo em locais públicos, embalagens
simples e mais auxílio e cuidados de saúde
para ajudar as pessoas a deixar de fumar.

O governo da cidade de Taipé tornou-se o
primeiro governo local de Taiwan a aprovar
uma proibição de cigarros eletrónicos em
toda a jurisdição através de uma portaria
do governo autónomo. Se a medida fosse
ratificada, a cidade imporia uma proibição
alargada à venda, publicidade, exposição e
transporte comercial de novos produtos de
tabaco, incluindo dispositivos de vaporização e
unidades de tabaco aquecido. Para além disso,
a vaporização e o uso de produtos de tabaco
aquecido serão proibidos numa zona de 50m
em torno das escolas.
A Nova Zelândia proibiu fumar em automóveis
com menores a partir de 28 de novembro. A
medida faz parte do compromisso do governo
de alcançar a sua meta “Smokefree 2025” e
segue medidas como a embalagens simples
de cigarros, proibição de exposição a retalho e
legislação progressiva de moldagem que apoia
o uso de vaporização como instrumento de
deixar de fumar. O país está frequentemente
na vanguarda de medidas legislativas
inovadoras relativas ao tabaco.
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O governo da Malásia pretende introduzir
impostos especiais de consumo sobre todos
os produtos à base de vapor que contenham
nicotina. Representantes da British American
Tobacco (BAT) elogiaram a ação, afirmando que
se tratava de um passo correto no sentido da
redução dos danos causados pelo tabaco na
Malásia. Alternativamente, o Conselho Malaio
para o Controlo do Tabaco e as suas ONG
parceiras opõem-se à proposta e sugerem a
proibição total dos cigarros eletrónicos. Neste
momento, não existe um quadro regulamentar
que oriente o setor no país.

Atualizações da
Indústria

O Conselho de Estado da China alterou a lei
do monopólio do tabaco do país para incluir
os produtos de vapor nos regulamentos locais.
Como resultado, novos tipos de produtos de
tabaco, tais como cigarros eletrónicos, serão
geridos como cigarros combustíveis. Este é um
sinal de que os cigarros eletrónicos, que se
encontram há muito tempo numa zona cinzenta
da regulamentação governamental, são
finalmente movidos sob supervisão na China.
Isto poderia certamente ser interpretado
como um grande desenvolvimento no
cenário global dos cigarros eletrónicos.
A China é o maior mercado de produtos
de tabaco do mundo e também o maior
fabricante mundial de material de vaporização.
Embora isto possa prejudicar as perspetivas
a curto prazo de algumas empresas locais,
provavelmente melhora a trajetória a longo
prazo da categoria. Não é surpreendente que
os principais fabricantes chineses de cigarros
eletrónicos tenham dado as boas-vindas a este
passo.

A Philip Morris International (PMI) reuniu-se
com o FDA nos EUA para apresentar o seu
argumento para que a gigante do tabaco
e a Altria fossem autorizadas a importar e
vender tabaco aquecido IQOS no mercado. O
Representante Comercial dos EUA fará uma
recomendação ao Presidente Joe Biden depois
de ouvir a contribuição de várias agências,
incluindo o FDA. O argumento da empresa para
continuar a vender IQOS inclui o benefício de
saúde pública do dispositivo.
Segundo os peritos, no pior cenário para Altria
e PMI, as duas empresas teriam de voltar à
mesa de desenho, deslocando a produção para
os EUA ou alterando o design o suficiente para
evitar reclamações por violação de patentes.
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Mais tarde, em novembro, o Representante
Comercial dos EUA confirmou que o
dispositivo de aquecimento de tabaco
IQOS da PMI da Comissão de Comércio
Internacional (ITC), viola as patentes detidas
pela BAT. Como resultado da decisão da ITC,
a Philip Morris dos EUA (Altria) está impedida
de importar os produtos IQOS 2.4, IQOS 3,
IQOS 3 Duo heat-not-burn da PMI. Foi também
ordenada a suspensão das vendas futuras
de HeatSticks Marlboro já nos EUA. Altria
irá provavelmente recorrer ao Tribunal de
Apelações para o Circuito Federal dos EUA,
que trata de processos de patentes. Este
processo poderá levar até um ano a chegar
a uma decisão, com a probabilidade de um
recurso não ser favorável.

A Imperial Brands divulgou a sua declaração de
resultados do ano inteiro para o período que
terminou a 30 de setembro de 2021:
•

As receitas aumentaram 0,7% para 32.791
milhões de libras esterlinas, enquanto o
lucro operacional aumentou 15,2% para
3.146 milhões de libras esterlinas.

•

Em termos orgânicos ajustados, o que exclui
as contribuições da Divisão de Charutos
Premium vendidas, as receitas diminuem
-1,9%, enquanto que o lucro operacional
aumentou 2,1%.

De acordo com funcionários da empresa, o
plano quinquenal para transformar a Imperial
está dividido em dois períodos distintos: “O
próximo ano completará a fase de reforço de
dois anos, com mais investimento nos nossos
cinco mercados prioritários e pilotos NGP, a
incorporação de novas formas de trabalho e
iniciativas de redução de custos. Este período
constrói as bases para a fase subsequente
de três anos, que se centra na aceleração dos
retornos e no crescimento sustentável do valor
acionista”.

Os investigadores holandeses pedem ao
governo que aumente substancialmente os
impostos locais sobre o tabaco para encorajar
com sucesso os fumadores a deixarem de
fumar. O seu estudo concluiu que metade dos
fumadores holandeses inquiridos só deixariam
de fumar se os cigarros custassem 60,00 euros
por maço, enquanto 10% deixariam de fumar
se os cigarros custassem pelo menos 12,00
euros por maço. Os cigarros nos Países Baixos
custam atualmente em média 8,20 euros por
maço e está previsto que este valor aumente
para 10,00 euros até 2023. A prevalência atual
do tabagismo nos Países Baixos é de 22%,
com o objetivo do governo de reduzir os níveis
para 5% até 2040. Isto está de acordo com os
objetivos de não fumadores em vários outros
mercados desenvolvidos em todo o mundo.
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O Eurostat divulgou as últimas estatísticas
relacionadas com o consumo de tabaco na
UE. De acordo com o estudo, a média de
fumadores diários para a região era de 18,4%.
Cerca de 5,9% dos cidadãos da UE fumavam
mais de 20 cigarros por dia. Nos EstadosMembros da UE, os países com as maiores
proporções de fumadores diários de cigarros
eram a Bulgária (28,7%), Grécia (23,6%),
Letónia (22,1%), Alemanha (21,9%) e Croácia
(21,8%). Alternativamente, os países com as
menores proporções de fumadores diários
foram a Suécia (6,4%), Finlândia (9,9%),
Luxemburgo (10,5%), Portugal (11,5%), e
Dinamarca (11,7%).

Sustentabilidade
É provável que a Alemanha se torne o primeiro
país europeu a legalizar a canábis e autorizar a
sua venda para fins recreativos, como resultado
de um acordo de coligação para um novo
governo. De acordo com um estudo recente, a
legalização da canábis poderia trazer à Alemanha
receitas fiscais anuais e poupanças de custos
de cerca de 4,7 mil milhões de euros (5,3
mil milhões de dólares) e criar 27.000 novos
empregos.
Segundo a Euromonitor International, o setor
global da canábis, que consiste em produtos de
uso adulto, medicamentos e CBD, poderia ser
avaliado em mais de 90 mil milhões de dólares
até 2026.

A PMI anunciou os seus planos de dedicar
mais 200 milhões de dólares a investimentos
em empresas em fase inicial e de crescimento
através da PM Equity Partner (PMEP), o braço
de capital de risco corporativo da PMI. Esta
atribuição segue-se a um compromisso de
2016 de 150 milhões de dólares que a PMEP
investiu desde então e destina-se a apoiar
as ambições livres do fumo da PMI e para
além das ambições da nicotina. PMEP está a
concentrar-se em quatro segmentos distintos:
Inovações nas ciências da vida, tais como a
terapêutica inalada. Tecnologias industriais
como a robótica industrial e a automação,
a Internet das coisas, e a otimização de
processos baseados na tecnologia. Tecnologias
de produtos, particularmente as relacionadas
com inalação e aerossolização, formulação
química, e bio autenticação. Tecnologias
de envolvimento do consumidor, tais como
identificação do utilizador e autenticação
da idade, assistência inovadora ao cliente, e
gestão da experiência.
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A Essentra Filters, um importante fabricante
de filtros para a indústria, lançou um novo
produto - ECO Active Filter, o mais recente
item da sua gama proprietária de filtros
sustentáveis. Desenvolvido como uma
alternativa aos filtros de acetato de carbono
ativo, ECO Active é isento de plástico e
100% biodegradável. Isto vai de encontro
ao impulso regulamentar global para
limitar a poluição das pontas de cigarro e
reduzir os resíduos de plástico a níveis mais
manejáveis.

De acordo com relatórios recentes, cientistas
australianos estão a treinar os cogumelos
ostra para “comer” as pontas de tabaco. O
processo envolve a decomposição dos seus
microplásticos e a criação de um produto
reutilizável. Estudos de peritos descobriram
que cerca de 4,5 bilhões de pontas de cigarro
são deitadas fora como lixo em todo o mundo
todos os anos. Na Austrália, todos os anos 8
mil milhões de pontas são descartadas no
ambiente - cerca de um terço do número total
de cigarros consumidos.

A Continental Tobaccos Alliance (CTA), um
grande exportador de tabaco brasileiro,
foi acusada de utilizar mão de obra escrava
na primeira ação governamental do país
contra uma empresa de tabaco por causa de
condições numa quinta. Nove trabalhadores,
dos quais cinco eram crianças dos nove aos
16 anos, foram resgatados de uma quinta em
Venancio Aires, no estado do Rio Grande do
Sul, que tinha um contrato de exclusividade
com a empresa. A CTA argumentou que não era
responsável pelos trabalhadores, mas tinha
um contrato com o proprietário da quinta,
que era responsável pela contratação. Se
for considerado culpado de utilizar trabalho
escravo após uma revisão governamental, a
CTA poderia ser acrescentada à “lista suja”
de empresas que se dedicaram ao trabalho
escravo no Brasil. As empresas permanecem
na lista durante dois anos e são impedidas
de receber empréstimos estatais durante
esse período. A lista é também utilizada por
compradores internacionais.

9 | Tobacco Monitor | Dezembro 2021							

O Instituto Crescer Legal recebeu o Prémio
Brasileiro Amigo da Criança, que é promovido
pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos
Humanos (MMFDH), através da Secretaria
Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (SNDCA). A prática “Aprendizagem
Profissional como alternativa de luta contra
o trabalho infantil no meio rural” ficou em
primeiro lugar na categoria Promoção dos
Direitos da Criança e do Adolescente, com nota
80, a mais alta entre todos os participantes das
sete categorias do anúncio.
Pode ler mais sobre o Instituto na última
edição da revista Tobacco Courier do ITGA,
dedicada às iniciativas de eliminação do
Trabalho Infantil.

Fontes
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Obrigado!
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