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CROP
MONITOR
A última atualização que cobre o comércio
de folhas de tabaco na China, acompanha o
período anual que terminou em agosto de
2021. As exportações de folhas durante os
primeiros oito meses de 2021, a maioria das
quais eram tabaco flue-cured, ascenderam a
87,9 milhões de kg no valor de 271,6 milhões
de dólares. Estes números diminuíram 5,1
milhões de kg (-5,4%) em volume e 33,8
milhões de dólares (-11,1%) em valor quando
comparados com 2020. As importações de
folhas para o ano de 2021, a maior parte
das quais foram importações de tabaco fluecured do Brasil e Zimbabué, totalizaram 83,6
milhões de kg no valor de 593,7 milhões de
dólares, um aumento de 11,6 milhões de kg
(+16,1%) em volume mas uma queda de 64,4
milhões de dólares (-9,8%) em valor quando
comparado com 2020.

O Conselho Nacional da Indústria de Sementes
das Filipinas aprovou para registo as
variedades nativas de tabaco de mascar BatekLampangog e Sinai, que têm sido amplamente
utilizadas em La Union e Pangasinan durante
muitos anos, têm uma elevada quantidade
de rendimento, que ronda as 2,43 a 3,16
toneladas por hectare, enquanto que a sua
qualidade se situava entre 70% a 75%
de qualidade elevada. Em março de 2021,
no meio do declínio da área cultivada de
tabaco, a Administração Nacional do Tabaco
comprometeu-se a ajudar os agricultores
a cultivarem o seu tabaco através de um
esquema de cultivo por contrato, assistência
às sementeiras e modernização. O número de
agricultores registados que plantaram tabaco
aumentou 39%, de 29.830 em 2018/2019,
para 41.516 em 2019/2020. Contudo, a área
de tabaco em hectares diminuiu 7% de 29.839
para 27.764, no mesmo período.
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Na temporada de cultivo de 2021/2022, a área
plantada de tabaco no Zimbabué aumentou
9% para 43.389 ha em comparação com
39.488 ha durante o ano anterior. De acordo
com o Conselho da Indústria e Comercialização
do Tabaco (TIMB), 16.836 ha foram para tabaco
irrigado em comparação com 15.170 ha no
ano anterior, enquanto 26.253 ha foram para
tabaco em terra seca em comparação com
24.318 ha anteriormente.
Além disso, os contratantes de tabaco, que não
pagaram as suas dívidas e não cumpriram os
regulamentos do TIMB, não serão registados
nesta temporada.

Cuba reduzirá a área de plantação de tabaco
em cerca de 10% na temporada de 2021/2022
devido à falta de abastecimento. De acordo
com fontes locais, apenas 22.550 hectares
dos 25.000 hectares inicialmente previstos
foram plantados com tabaco nesta temporada.
Os agricultores de Pinar del Río, que
normalmente representam 65% da produção
de tabaco da ilha, esperam plantar apenas
13.921 hectares - a menor área dedicada
ao tabaco na província na última década. As
exportações de tabaco de Cuba atingiram
507 milhões de dólares em 2020, segundo
a Habanos, que comercializa os famosos
charutos cubanos. O setor emprega cerca de
200.000 trabalhadores na ilha, subindo para
250.000 no pico da colheita.

Os investidores chineses estão a negociar
com os produtores da República Dominicana
a compra de tabaco cultivado no país, o que
poderá impulsionar significativamente as
exportações locais. A República Dominicana é
o principal exportador de charutos do mundo.
Os seus charutos estão a ser comercializados
para 142 países. Os chineses apresentaram
uma cotação para a primeira compra de 365
toneladas de tabaco. Os representantes da
indústria local indicaram que os investidores
estão interessados na variedade Olor
Dominicano, que as grandes empresas
internacionais de charutos que operam no
país utilizam para fabricar as suas melhores
misturas.
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O Irão produziu 2,44 milhões de kg de tabaco
no primeiro semestre do ano fiscal de 2021,
mais 265% do que no mesmo período do ano
passado. Além disso, os dados do ministério
local mostram que 400.200 kg de tabaco
hookah foram exportados durante os primeiros
seis meses de 2021, um aumento de 446% em
relação ao período correspondente de 2020.
Em alternativa, as exportações de cigarros
quase quadruplicaram durante o mesmo
período. O Irão exportou 275 milhões de
cigarros nos primeiros seis meses de 2021 em
comparação com 71 milhões no ano anterior.

REGULAMENTOS

Após a recente decisão do governo de atribuir
uma supervisão legal do monopólio do tabaco do
país sobre a indústria dos cigarros eletrónicos, a
Administração do Monopólio Estatal do Tabaco
na China emitiu um novo projeto de regras que
regem os cigarros eletrónicos. De acordo com o
projeto de regras, as empresas que vendem tais
produtos devem cumprir os padrões nacionais
a fim de se registarem junto das autoridades
tabaqueiras e fazerem negócios legalmente. As
empresas envolvidas na produção de cigarros
eletrónicos devem também receber uma licença
especial da autoridade tabaqueira, desde que
possam provar que possuem os fundos para a
produção e uma instalação com equipamento
que cumpra os padrões. A autoridade tabaqueira
disse que estabelecerá uma plataforma nacional
unificada de gestão de transações de cigarros
eletrónicos, através da qual todos os grossistas
e retalhistas de cigarros eletrónicos licenciados
devem vender produtos. A cobrança de impostos
“será implementada de acordo com as leis e
regulamentos fiscais nacionais”.

O Food and Drug Administration dos EUA (FDA),
está no bom caminho para emitir os padrões
de produto propostos na primavera de 2022
que poderiam proibir o mentol como aroma
característico nos cigarros e proibir todos os
aromas característicos nos charutos. Após o
FDA publicar as novas regras propostas, haveria
um período de revisão e comentários públicos,
o que significa que as proibições não entrariam
em vigor durante pelo menos um a dois anos.
As revisões científicas relacionadas com
produtos de mentol de vapor eletrónico serão
analisadas caso a caso.
Entretanto, uma proposta para impor impostos
federais dos EUA sobre a vaporização foi
retirada do projeto de lei dos Democratas
sobre cuidados de saúde, educação e
alterações climáticas. A disposição removida
teria cobrado um imposto sobre produtos de
vaporização destinados a paralisar a atual taxa
de imposto federal sobre cigarros de 1,01
dólares por maço.
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Durante a audiência de nomeação de Robert
Califf para o cargo de comissário do FDA nos
EUA, o candidato exprimiu a sua preocupação
sobre as lacunas na lei relacionadas com os
produtos de nicotina sintética aromatizada.
Se for eleito, é provável que Califf assuma
uma posição mais forte em relação à categoria
emergente. Ele também considera a nomeação
da pessoa certa para suceder ao Diretor do
Centro de Produtos, Mitch Zeller, que planeia
reformar-se em abril de 2022, como uma tarefa
importante.
O presidente da Câmara de Denver nos EUA
vetou uma lei que teria proibido a venda
da maioria dos produtos de tabaco e de
vaporização aromatizados em 2023. Segundo
o funcionário, uma proibição não seria eficaz
devido ao facto de os condados vizinhos
continuarem a vender os produtos, e prejudicar
as pequenas empresas. O presidente da
câmara ofereceu um compromisso, incluindo
o reforço da aplicação das leis existentes, e
sugeriu que uma proibição a nível estatal seria
mais eficaz.

O Ministério da Saúde espanhol finalizou
um projeto de nova regulamentação sobre
o tabaco que exige embalagens simples,
preços mais elevados e restrições à venda
e distribuição de cigarros eletrónicos, que
também serão tributados a partir de 2023.
A proposta inclui a proibição de fumar
em determinados espaços privados, tais
como automóveis pessoais. O atual quadro
regulamentar do país data de 2006, quando
não estavam disponíveis novos produtos.
Este é um processo de várias etapas que
certamente levará tempo antes de ser
implementado a nível nacional. A Espanha
também proibirá o consumo de tabaco em
todas as praias. Os infratores arriscar-se-ão a
multas de até 2.000 euros.
A Suíça apresentou um plano para tributar os
e-líquidos. A proposta prevê a tributação dos
e-líquidos a uma taxa inferior à dos cigarros. O
governo quer desencorajar os jovens de utilizar
cigarros eletrónicos sem desencorajar os
fumadores da transição para produtos menos
nocivos para a saúde.

A Indonésia aumentará a taxa do imposto
especial sobre o consumo de produtos de
tabaco em uma média de 12%, com um
aumento mais elevado para os cigarros
enrolados à máquina do que para os cigarros
enrolados à mão, que registarão um aumento
máximo de 4,5%. A decisão teve em conta o
objetivo do governo de reduzir o tabagismo
entre os jovens, o impacto da medida fiscal
sobre os empregos na indústria, e o efeito nas
receitas estatais.
A Autoridade Nacional do Tabaco e do Álcool
do Sri Lanka quer aumentar a idade legal para
comprar álcool e tabaco de 21 anos para 24
anos. A autoridade irá propor esta alteração
como parte de uma ampla gama de reformas
que estão a atualizar as leis e regulamentos
existentes.
O Senado do México aprovou emendas à
Lei de Controlo do Tabaco que incluem uma
proibição total da publicidade, promoção e
patrocínio do tabaco. Proíbem igualmente o
tabagismo e a vaporização, incluindo o uso de
produtos de tabaco aquecido, em qualquer
espaço público interior.
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A Nova Zelândia divulgou um plano para
eliminar progressivamente o tabagismo,
aumentando gradualmente a idade de fumar
até abranger toda a população. Espera-se que
a legislação proposta se torne lei em 2022.
Os ativistas da saúde esperam que ela inspire
outros países a seguir o exemplo. A partir de
2023, qualquer pessoa com menos de 15 anos
seria impedida de comprar cigarros para toda a
vida. Isto significaria que em 2050 as pessoas
com menos de 42 anos de idade não poderiam
comprar produtos do tabaco.
Além disso, o país tem um dos preços de maços
de tabaco a retalho mais elevados do mundo,
em resultado do aumento constante das taxas
dos impostos especiais de consumo. Em média,
um maço de cigarros na Nova Zelândia custa o
equivalente a 20 dólares.

ATUALIZAÇÕES DA
INDÚSTRIA

A British American Tobacco (BAT) divulgou a
sua atualização do segundo semestre de 2021:
“Beneficiando de um forte desempenho contínuo
da Nova Categoria, que é agora um contribuinte
considerável para o crescimento das receitas do
grupo, estamos a fazer excelentes progressos no
sentido do nosso objetivo de receitas de 5 mil
milhões de libras esterlinas até 2025, apoiados
por um claro enfoque no THP”.
•

Vuse é agora líder mundial em Vapor atingindo
34,1% de quota de valor da categoria nos 5
principais mercados de Vapor;

•

O sucesso da glo Hyper impulsionou a quota
de volume de consumíveis THP nos 9 principais
mercados de THP para atingir 17,7%.

•

A quota de volume expandiu-se no Top 5 da
Modern Oral sem os Estados Unidos. A quota
no Top 5 caiu para 36,1% devido ao aumento
da ponderação dos EUA.

•

Crescimento contínuo do valor dos
combustíveis, com preços fortes parcialmente
compensados pela mistura geográfica.

A RLX Technology, um dos principais
fabricantes de cigarros eletrónicos na China,
anunciou os seus resultados financeiros do
terceiro trimestre:
•

As receitas líquidas foram de 1.676,7 milhões
RMB (260,2 milhões de dólares), um decréscimo
de 34,0% em relação ao segundo trimestre de
2021.

•

O rendimento líquido dos US GAAP foi de
976,4 milhões RMB (151,5 milhões de dólares),
comparado com 824,3 milhões RMB no
segundo trimestre de 2021.

Na declaração oficial, os funcionários da
empresa partilharam que “No terceiro
trimestre, continuámos a desenvolver o nosso
negócio através de esforços concertados,
aprofundando as nossas capacidades de
investigação científica, acrescentando ao
nosso portfólio de produtos diferenciados,
e reforçando as nossas iniciativas de
sustentabilidade. Também fortalecemos as
nossas capacidades principais, expandindo
o nosso grupo de talentos, otimizando a
nossa rede de retalho e fazendo atualizações
de digitalização da nossa infraestrutura
operacional”.
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“Olhando para o futuro, com a confirmação
formal da alteração às regras de
implementação da lei do monopólio do
tabaco ... trazendo produtos inovadores de
tabaco, incluindo cigarros eletrónicos, ao
abrigo do quadro regulamentar, juntamente
com o projeto de medidas administrativas
para cigarros eletrónicos e o projeto de
regulamentos nacionais para produtos de
cigarros eletrónicos... acreditamos que o setor
entrará numa nova era de desenvolvimento,
uma era marcada por uma maior segurança e
qualidade dos produtos, responsabilidades
sociais acrescidas, e uma melhor proteção
da propriedade intelectual. Estes
desenvolvimentos abrirão caminho para um
crescimento sustentável a longo prazo neste
setor”.

A quota da KT&G no mercado sul-coreano de
sistemas eletrónicos de entrega de nicotina
aumentou para um recorde de 41% no final de
setembro de 2021. O desempenho da empresa
é impulsionado pelos consumíveis Fiit e Miix,
que são compatíveis com a sua marca Lil de
produtos heat-not-burn. As vendas acumuladas
de dispositivos Lil ultrapassaram 4 milhões de
unidades este ano, em comparação com 3,22
milhões em 2020. O produto continua a crescer
internacionalmente, tendo sido introduzido
em mais de 20 mercados. A expansão global é
apoiada pelo acordo de parceria da empresa
com a Philip Morris International (PMI).
Entretanto, a KT&G suspendeu o seu
negócio de tabaco nos EUA por um período
indeterminado. Isto deve-se à intensificação da
regulamentação e à crescente concorrência.

O FDA dos EUA autorizou a comercialização
dos cigarros VLN King e VLN Menthol King do
22nd Century Group como produtos de tabaco
de risco modificado (MRTP), que ajudam a
reduzir a exposição e o consumo de nicotina
para fumadores. Estes são os primeiros cigarros
a serem autorizados como MRTP e os segundos
produtos de tabaco em geral a receberem
encomendas de “modificação da exposição”, o
que lhes permite serem comercializados como
tendo um nível reduzido, ou apresentando uma
exposição reduzida a uma substância.
Os fabricantes de cigarros eletrónicos
iniciantes estão a tentar obter os seus produtos
prescritos no NHS no Reino Unido, uma vez
que visam um novo mercado potencialmente
lucrativo antes de a Big Tobacco se envolver
no longo processo de licenciamento. Isto
vem na parte de trás da Agência Reguladora
dos Medicamentos e Produtos de Saúde,
encorajando as empresas a candidatarem-se
a uma licença médica. O Reino Unido está
prestes a tornar-se o primeiro país a prescrever
cigarros eletrónicos. Segundo a Euromonitor, o
mercado britânico de cigarros eletrónicos gera
mais de 2 mil milhões de libras esterlinas por
ano.

7 | Tobacco Monitor | Janeiro 2022							

O Gabinete de Estatística Nacional publicou
o seu relatório anual sobre a prevalência do
tabagismo no Reino Unido. De acordo com
os números, 14,5% das pessoas com idade
igual ou superior a 16 anos na Grã-Bretanha
disseram fumar atualmente em 2020, uma
diminuição de 15,8% em 2019, embora esta
diminuição não tenha sido estatisticamente
significativa. Na Grã-Bretanha, 6,4% dos
inquiridos em 2020 afirmaram utilizar
atualmente um cigarro eletrónico, o que
equivale a quase 3,3 milhões de adultos na
população.
Com base em dados recolhidos entre
setembro de 2020 e agosto de 2021, um
estudo da Nova Zelândia revelou uma
diminuição maior do que o habitual nas
taxas diárias de tabagismo. Em 2020/2021,
10,9% dos que participaram no inquérito
eram fumadores atuais, em comparação
com os 13,7% em 2019/2020. No entanto,
a prevalência entre os cidadãos Maori e do
Pacífico continua a ser elevada, com 22,3%.
Este é um obstáculo importante para alcançar
o objetivo do país de 2025 de não fumadores.

SUSTENTABILIDADE

A PMI publicou as suas “Práticas de Trabalho
Agrícola: Relatório de 10 Anos”. Reconhece
o programa de práticas de trabalho agrícola
da empresa (ALP), lançado em 2011 com o
objetivo de eliminar o trabalho infantil e alcançar
condições de trabalho seguras e justas nas
quintas onde a PMI produz tabaco. O relatório
examina a abordagem da empresa aos direitos
humanos e delineia os seus novos objetivos. Para
impulsionar a mudança, a empresa identificou
vários objetivos importantes:
•

Trabalho infantil zero na nossa cadeia de
abastecimento de tabaco até 2025.

•

100% dos produtores de tabaco a pagar aos
trabalhadores pelo menos o salário mínimo
legal até 2022.

•

100% dos produtores de tabaco a ganhar um
rendimento suficiente até 2025.

•

100% dos agricultores contratados que
fornecem tabaco à PMI terem acesso básico à
água até 2025 e acesso a saneamento básico e
higiene até 2030.

A Pyxus International, uma empresa agrícola
global, anunciou o quadro da sua estratégia
ambiental, social e de governança (ESG).
Com um enfoque no avanço do progresso
em questões globais importantes, como
as alterações climáticas, prosperidade dos
agricultores e direitos humanos, a empresa
está a trabalhar ao longo das suas operações
e cadeia de abastecimento para melhorar a
sustentabilidade do negócio e fornecer valor
às suas partes interessadas. Relativamente aos
meios de subsistência dos agricultores, Pyxus
partilhou que “um rendimento insuficiente
pode resultar em trabalho infantil e outras
questões sociais e ambientais. Estamos
concentrados em ajudar os agricultores a
alcançar um nível de vida decente através de
formação adequada em GAP e da oportunidade
de diversificação de culturas. O nosso objetivo
é maximizar 100% do potencial de rendimento
dos agricultores contratados até 2030 para
apoiar o bem-estar socioeconómico das
comunidades agrícolas onde operamos”.
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A Universal Corp divulgou o seu Relatório de
Sustentabilidade de 2021. Entre os principais
objetivos da empresa encontram-se:
•

Até ao ano civil de 2025 - nenhum trabalho
infantil nas quintas contratadas.

•

Até ao ano civil de 2022 - acesso a EPI para
agricultores e trabalhadores agrícolas em
quintas contratadas onde a Universal fornece
insumos agrícolas.

•

Até ao ano civil de 2022 - salário mínimo
pago aos trabalhadores agrícolas em quintas
contratadas.

•

Até ao ano civil de 2022 - alojamento
apropriado para trabalhadores agrícolas em
quintas contratadas

A Respira Technologies planeia submeter um
novo pedido de investigação de medicamentos
(IND) ao FDA dos EUA em 2022 para a primeira
terapia inalável de substituição de nicotina do
mundo. Na planeada submissão do IND ao FDA
em 2022, a Respira procurará obter aprovação
para iniciar estudos clínicos humanos que
demonstrem a eficácia da administração de
medicamentos e da sua proposta de terapia
de cessação com o objetivo de melhorar
drasticamente as taxas de abandono a longo
prazo e ajudar mais milhões de fumadores a
quebrar o seu vício em nicotina.

Aurora Cannabis, a empresa canadiana de
canabinóides, juntamente com o 22nd Century
Group, especializado em cigarros de baixo
teor de nicotina, anunciou um acordo não
exclusivo de licenciamento de propriedade
intelectual de biossíntese em três vias ao
Cronos Group, outro fabricante de canábis,
destinado a auxiliar no avanço da investigação
e desenvolvimento da biossíntese de
canabinóides.
A biossíntese, um processo comum na
indústria farmacêutica, envolve a utilização
de microrganismos vivos para converter
substâncias simples em compostos complexos.
Através da biossíntese, espera-se que os
canabinóides, particularmente aqueles
que são raros como o canabigerol (CBG),
canabicromeno (CBC) e canabinol (CBN), sejam
produzidos de forma eficiente e fiável a níveis
elevados de pureza.
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Os cientistas na Tailândia estão a usar tabaco
para desenvolver uma vacina contra a variante
Ómicron do Coronavírus. Os testes da vacina
Covid-19 começaram em 2020, com a próxima
ronda de testes em humanos prevista para a
primavera. A empresa tem ainda de completar
mais dois conjuntos de ensaios e necessita de
aprovação regulamentar antes que a sua vacina
possa ser utilizada pelo público. A primeira vez
que a vacina seria autorizada a ser utilizada é
no final de 2022.
A BAT e a Medicago, uma empresa apoiada
pela PMI, estão também a trabalhar em soros
à base de plantas. No início de dezembro, a
Medicago revelou que a sua vacina candidata,
aprimorada pelo reforço da GlaxoSmithKline,
era 75,3% eficaz contra a variante Delta do
vírus, num estudo em fase tardia.
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