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UMA ATUALIZAÇÃO SOBRE OS ACONTECIMENTOS   E PREVISÕES MAIS RECENTES
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O TIMB no Zimbabué planeia implementar 
sanções mais rigorosas relativamente à 
comercialização do lado da folha de tabaco. O 
TIMB também tomou medidas para proteger os 
agricultores de serem trocados a curto prazo 
por empreiteiros através de subfinanciamento 
e sobrefaturação dos insumos de produção. 
Todos os empreiteiros que não estiverem em 
conformidade a partir do final de 2021 serão 
suspensos, enquanto os agricultores serão 
libertados para serem contratados noutro local. 

A Comissão do Tabaco no Maláui tomará 
as medidas adequadas para proteger os 
agricultores do potencial impacto do início 
tardio das chuvas sobre os rendimentos 
do tabaco. As políticas poderão incluir 
negociações com compradores relativamente 
às condições de empréstimo e o envolvimento 
do governo em outras opções. No futuro, o país 
visará atingir 180 milhões de kg na produção 
anual. Atualmente, o país consegue colocar 
para o mercado 123 milhões de kg.

CROP 
MONITOR
A Associação de Produtores de Tabaco do 
Zimbabué (ZTA) está a realizar uma extensa 
análise relacionada com os custos de produção 
de 2019 a 2022. Uma vez concluído, os 
resultados serão partilhados com as principais 
partes interessadas do setor. De acordo com a 
ZTA, a viabilidade do setor já se encontra no fio 
da navalha. 

Como parte dos preparativos para a nova 
temporada, os agricultores do Zimbabué 
estão a pedir incentivos, tais como o programa 
Command Tobacco, para avançar, o que lhes 
permitiria registar lucros mais elevados. Na 
temporada anterior, os produtores recebiam 
60% em moeda estrangeira e 40% em moeda 
local. O aumento dos custos dos insumos 
de produção e dos preços dos fertilizantes é 
um problema real. Os agricultores voltarão a 
exigir que a parte dos pagamentos em moeda 
estrangeira aumente.

O Zimbabué vendeu folhas de tabaco no valor 
de cerca de 80 milhões de dólares até finais 
de janeiro, um aumento de 17 milhões de 
dólares numa base anual. Isto é impulsionado 
principalmente por empresas com clientes 
no Extremo Oriente que transferiram o seu 
tabaco para portos sul-africanos mais cedo do 
que o habitual para garantir que não enfrentam 
estrangulamentos nos carregamentos. Os 
funcionários do Conselho da Indústria e 
Comercialização do Tabaco (TIMB), observaram: 
“Durante o mesmo período do ano passado, 
devido à pandemia da COVID-19, a expedição 
eficiente de mercadorias foi afetada, uma 
vez que algumas companhias de navegação 
cancelaram os seus navios”.  O Extremo 
Oriente é o principal destino do tabaco do 
Zimbabué. 

121.000 agricultores tinham-se registado para 
a temporada 2021/22, em comparação com 
144.462 no ano passado.
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Numa tentativa de ajudar os agricultores 
em toda a Índia, o governo decidiu que esta 
temporada a Tobacco Board poderá cobrar 
uma penalização de 5% sobre as receitas 
e 1 RUP por kg de tabaco não autorizado 
em comparação com os 10% e 2 RUP da 
temporada passada. O tabaco é considerado 
como não autorizado quando é cultivado para 
além do tamanho do celeiro dos agricultores 
licenciados ou se o agricultor não tiver uma 
licença de cultivo de tabaco. Contudo, as 
condições climáticas dinâmicas tornam as 
estimativas de rendimento muito difíceis. A 
temporada na Índia está em curso e terminará 
em fevereiro/março de 2022 com os leilões.

Os agricultores em Andhra Pradesh, Índia, 
expressaram a sua angústia pelo aumento 
acentuado do contrabando de cigarros. A 
Federação de Todos os Agricultores (FAIFA) 
apelou ao governo para uma repressão, uma 
vez que esta afetou os rendimentos dos 
agricultores da região.

O Comité de Coordenação Económica (ECC) do 
Conselho de Ministros do Paquistão aprovou 
os preços indicativos mínimos (MIP) para vários 
tipos de culturas de tabaco para 2022. O MIP 
para o FCV para a área de planície foi fixado 
em 240 PKR (1,35 dólares) por kg e para a 
área submontanhosa em 281,13 PKR por kg. O 
tabaco dark-aired foi fixado em 149,09 PKR por 
kg, e o patta branco foi fixado em 123 PKR por 
kg. Burley foi fixado em 187,50 PKR por kg, e 
naswar/snuff/hookah e outro tabaco rústico e 
seus produtos foram fixados em 123 PKR kg.

Pelo menos quatro pessoas morreram e muitas 
outras estão desaparecidas após fortes ventos 
e fortes chuvadas que causaram estragos 
no Maláui e em Moçambique quando a 
tempestade tropical Ana atingiu os dois países 
africanos no final de janeiro. Relatórios locais 
sugerem que as áreas tradicionais de cultivo de 
tabaco não foram afetadas.

Na Zâmbia, as fortes chuvas tiveram um forte 
impacto no milho, mas não no tabaco. De 
facto, algumas áreas normalmente muito secas 
podem tornar-se viáveis para o cultivo do 
tabaco no futuro imediato. 

Os recentes problemas climáticos tiveram 
um impacto negativo na plantação de tabaco 
no Brasil. Isto pode levar a uma diminuição 
das quantidades de produção esperadas na 
próxima temporada. Durante a temporada 
passada, foram produzidas um total de 
572.732 toneladas de FCV, o Burley foi de 
49.260 toneladas, enquanto o Comum foi de 
6.497 toneladas, ou seja, um total de 628.489 
toneladas.

O Brasil está prestes a esclarecer um futuro 
caminho legal para alternativas ao tabaco 
num processo regulamentar que deverá estar 
concluído no primeiro trimestre de 2022. 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) realizou “vários estudos” para avaliar 
as emissões de produtos de vaporização e 
tabaco aquecido e para avaliar como estes 
podem afetar a saúde. Os cigarros eletrónicos 
no Brasil foram proibidos desde 2009.
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REGULA-
MENTOS
O Ministério da Economia e Sociedade Digital 
da Tailândia criou um grupo de trabalho para 
explorar se os cigarros eletrónicos podem 
ser legalizados como uma alternativa para os 
fumadores. O fabrico de cigarros eletrónicos na 
Tailândia é proibido, mas as estatísticas locais 
mostram que há dezenas de milhares de pessoas 
que utilizam tais produtos no país.

Os impostos aplicáveis aos cigarros nas Filipinas 
aumentaram a partir de 1 de janeiro de 2022. A 
nova taxa está fixada em 55 PHB (1,07 dólares). 
Isto faz parte de uma legislação de 2019 que 
resultará num outro aumento de 5 PHB no início 
de 2023. Os aumentos do imposto especial de 
consumo aplicam-se ao tabaco aquecido e aos 
produtos de vaporização e a outras indústrias 
que são consideradas prejudiciais, como o 
álcool. As medidas resultam em contribuições 
significativas para o orçamento do Estado. 

O Ministro da Saúde da Malásia delineou 
planos para proibir completamente o tabaco 
para a próxima geração de malaios, na 
sequência do movimento histórico da Nova 
Zelândia de implementar uma lei semelhante 
que proíbe a venda de cigarros a qualquer 
pessoa nascida depois de 2008. Isto faz parte 
dos regulamentos da próxima geração que 
provavelmente irão dominar a indústria no 
futuro.

O governo da Malásia adiou a introdução 
de novos impostos sobre os e-líquidos 
para produtos de vaporização. A proposta 
inicial teria resultado numa taxa de 1,20 
MYR (0,30 dólares) por ml, levando a um 
aumento significativo do preço. As perspetivas 
regulamentares futuras para produtos 
alternativos na Malásia permanecem incertas.

A Autoridade Nacional de Tabaco e Álcool 
(NATA) no Sri Lanka está a contemplar uma 
nova fórmula fiscal que levará a um aumento 
de 6% dos preços do tabaco numa base anual. 
Isto vem juntar-se às notícias relacionadas 
com o aumento da idade legal de compra 
para 24 anos. O Sri Lanka exige que 80% das 
embalagens sejam cobertas por advertências 
sanitárias e está atualmente a debater a 
introdução de embalagens simples.

O Conselho de Ministros de Taiwan aprovou 
um projeto de lei que aumentaria a idade legal 
para fumar de 18 para 20 anos e imporia a 
proibição dos cigarros eletrónicos. A proposta 
tem de ser aprovada pela Legislatura antes 
de ser implementada. Os produtos de tabaco 
com aromas também poderiam ser proibidos, 
enquanto que as regras fornecem uma base 
para a regulamentação do tabaco aquecido. 
Outra sugestão é aumentar o tamanho das 
advertências de saúde das embalagens de 
35% para 85%.
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O Tesouro Nacional da África do Sul publicou 
um documento que descreve medidas para 
tributar alternativas ao tabaco, tais como o 
vapor. As autoridades locais sublinharam 
o facto de tais produtos serem, em grande 
parte, não regulamentados. De acordo 
com investigações locais, existem cerca de 
350.000 pessoas que utilizam produtos de 
vapor na África do Sul, gerando quase 4.000 
empregos. Mesmo que a proposta seja aceite, 
poderá ainda demorar muito tempo a ser 
implementada.

A Costa do Marfim tornou-se o primeiro 
mercado africano a exigir embalagens simples 
para produtos de tabaco. Mais de 20 países já 
ratificaram tais medidas.

A fim de evitar a propagação da pandemia do 
coronavírus, o governo do Qatar proibiu o uso 
de tabaco hookah em restaurantes e cafés. Os 
infratores enfrentam ações judiciais.

O Presidente da Ucrânia assinou uma nova lei 
de controlo do tabaco que aplica regulamentos 
rigorosos aos cigarros, bem como ao tabaco 
aquecido e aos cigarros eletrónicos, que se têm 
tornado cada vez mais populares no mercado. 
Ao abrigo da nova lei, será proibido fumar 
e o uso de cigarros eletrónicos em espaços 
públicos fechados. A lei proíbe a publicidade, 
promoção e patrocínio de todos os produtos 
de tabaco, aumenta o tamanho dos rótulos 
de advertência exigidos nos cigarros, cigarros 
aquecidos e cigarros eletrónicos, e proíbe 
os produtos com aromas. As medidas estão 
a alinhar o quadro legal do país com o que é 
aplicável na União Europeia.

A Lituânia proibirá todos os e-líquidos 
aromatizados, exceto o tabaco, em julho 
de 2022. O país já impôs uma proibição de 
cartuchos contendo vitaminas e aditivos que 
criam a impressão de que são bons ou que 
causam menos danos à saúde.

As autoridades turcas aplicaram taxas de 
impostos mais elevadas sobre o tabaco. O 
Imposto Especial sobre o Consumo aumentou 
de 0,48 TRY para 0,7197 TRY por maço 
enquanto que a taxa fixa de 0,48 TRY para 
0,7150 TRY . Como resultado, os impostos 
totais por maço aumentaram de 9,76 TRY para 
14,39 TRY, com um preço mínimo de maço de 
22,85 TRY. (Nota: em fevereiro de 2022 1,00 
TRY valia 0,036 dólares).

Um referendo previsto para 13 de fevereiro 
de 2022 decidirá se se deve controlar 
estritamente a publicidade ao tabaco 
destinada aos jovens na Suíça. O Parlamento 
opôs-se à iniciativa e apresentou uma proposta 
alternativa que tenta encontrar um equilíbrio 
entre fatores económicos e considerações 
de saúde. Atualmente, o mercado tem 
regulamentos de publicidade relativamente 
mais fracos em comparação com outros 
importantes países ocidentais. 
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ATUALI-
ZAÇÕES DA
INDÚSTRIA
A filial da Philip Morris International (PMI) 
nos EUA obteve duas vitórias em matéria de 
patentes federais envolvendo a sua disputa de 
tecnologia de heat-not-burn com a Reynolds 
American Inc. (RAI, afiliada da British American 
Tobacco, BAT, nos EUA). A Comissão de 
Julgamento e Recurso de Patentes dos EUA 
(PTAB) determinou como não patenteáveis 
várias reivindicações da RAI relacionadas com 
a tecnologia de aquecimento do tabaco. As 
decisões podem ser objeto de recurso. 

Este é outro capítulo da longa batalha entre 
os dois principais fabricantes mundiais de 
tabaco que provavelmente irá continuar no 
futuro imediato.

A PMI lançou o seu novo IQOS ILUMA em 
dois locais na Suíça isentos de impostos. 
Anteriormente, só estava disponível no Japão. 
Segundo os funcionários da empresa, uma 
das principais vantagens do novo dispositivo 
é a ausência de uma lâmina, o que elimina 
a necessidade de limpeza. A PMI continua a 
enfatizar as suas descobertas de que o IQOS 
emite 95% menos químicos nocivos quando 
comparado com os cigarros combustíveis. A 
empresa procura também introduzir tabaco 
aquecido em Trindade e Tobago. 

Altria divulgou os seus resultados anuais: 

• As receitas líquidas foram de 26.013 milhões 
de dólares, menos 0,5% em relação a 2020.

O volume de expedição de cigarros nacionais 
caiu 7,5%, impulsionado pela taxa de declínio 
da indústria, movimentos de inventário 
do comércio, perdas de quotas de retalho, 
diferenças de calendário e outros fatores. O 
volume de expedição de charutos permaneceu 
inalterado. Os funcionários da empresa 
observaram: “Altria apresentou resultados 
excecionais em 2021 em todas os nossos 
negócios, incluindo um forte desempenho 
financeiro, progressos no sentido da nossa 
Visão e avanços nos nossos esforços ESG”.

Landewyck Tobacco, um fabricante de tabaco 
independente do Luxemburgo, e Poda 
Holdings, um especialista canadiano em 
heat-not-burn, pretendem firmar um acordo 
de cooperação baseado na propriedade 
intelectual, marca, instalações de fabrico, e 
canais de distribuição das duas partes para 
desenvolver produtos para comercialização.  A 
principal oferta da Poda é uma mistura sem 
tabaco de folhas de chá peletizadas infundidas 
com nicotina sintética. Além disso, a Poda 
recebeu uma patente americana para o seu 
vaporizador de fundo fechado, o que a torna 
a única empresa que pode comercializar nos 
EUA um produto fechado de heat-not-burn. 
Embora seja provável que o tabaco contendo 
produtos de tabaco aquecido domine a 
categoria emergente no futuro, este é outro 
exemplo de um produto no universo do 
tabaco e da nicotina que paradoxalmente 
não usa tabaco.
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Após a concessão de designações de produtos 
de tabaco de risco modificado (MRTP) para as 
duas marcas de cigarros de nicotina reduzida 
do 22nd Century Group - VLN King e VLN 
Menthol King no final de 2021, a empresa 
pretende iniciar o seu lançamento no mercado 
piloto dos EUA em março de 2022. O objetivo 
desta atividade é “testar e otimizar a sua 
mistura de comercialização educando os 
fumadores sobre os benefícios da redução do 
teor de nicotina...cigarros”. Ao receber mais 
informações sobre o mercado, está também 
planeado um lançamento a nível nacional. 
Notavelmente, o 22nd Century Group pode 
utilizar a alegação “Ajuda-o a fumar menos” 
nas embalagens. A empresa planeia lançar os 
seus produtos fora dos EUA ainda este ano.

A Swedish Match renomeou a sua marca de 
tabaco de mascar Red Man como America’s 
Best Chew nos EUA.  Diz-se que a mudança 
de nome reflete a posição de liderança do 
produto da empresa na categoria e alinha-se 
melhor com os valores da empresa. O Chefe 
Principal da Nação Cherokee aplaudiu a nota 
de decisão: “estamos a afastar-nos do uso 
de termos depreciativos e representações 
dos nativos americanos como mascotes de 
produtos, porque as representações são 
caricaturas estereotipadas, e não nos honram 
nem refletem como vivemos e prosperamos, 
tanto como indivíduos e como Nações Tribais 
únicas hoje em dia”.

A prevalência do tabagismo em Pequim, China 
caiu abaixo dos 20% devido a uma série de 
mudanças regulamentares mais rigorosas, tais 
como a introdução da proibição de fumar em 
2015. A nível nacional, a percentagem é de 
25,8%.

Em 2021, as vendas de cigarros na Coreia do 
Sul diminuíram 2% numa base anual, mas 
a utilização de produtos alternativos tem 
aumentado. De acordo com estatísticas locais, 
as compras de maços de tabaco aquecido 
aumentaram em 17%, para 440 milhões de 
maços. 

A utilização de Snus na Noruega atingiu um 
novo pico de 15% de usuários diários em 
2021, cerca do dobro do número de há uma 
década atrás. Os homens são mais propensos 
a usar este tipo de tabaco sem fumo - 21% 
do que as mulheres - 8%. Em alternativa, a 
prevalência do tabagismo diminuiu para 8% 
durante o ano passado, um decréscimo de 1% 
numa base anual. 
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A BAT criou uma empresa de biotecnologia 
chamada KBio para acelerar o desenvolvimento 
das tecnologias existentes baseadas 
em plantas. A KBio irá explorar novas 
oportunidades para desenvolver o seu 
sistema de produção baseado em plantas, 
que tem o potencial de oferecer maior 
velocidade, oportunidade de expansão 
e termoestabilidade. A nova empresa irá 
concentrar-se na entrega de tratamentos 
para doenças raras e infeciosas, realizando e 
expandindo o potencial tanto da plataforma 
tecnológica baseada em plantas, bem como 
das vacinas clínicas e pré-clínicas existentes 
e do gasoduto de anticorpos. Isto faz parte do 
objetivo declarado da BAT de Building a Better 
Tomorrow.

SUSTENTA-
BILIDADE
O Ministério da Saúde Pública na Tailândia 
propôs a remoção completa da canábis, incluindo 
plantas de marijuana e cânhamo, da lista oficial 
de narcóticos e substâncias psicotrópicas 
proibidas. Isto facilitaria medidas anteriores 
de liberalização do uso do canábis para fins 
medicinais e comerciais, tais como o seu uso em 
alimentos. Ao abrigo das alterações legais de 
2020, a maioria das partes da planta de canábis 
foram retiradas da lista de drogas proibidas 
de Categoria 5, mas as sementes e botões 
associados ao uso recreativo foram mantidos. De 
acordo com o projeto, a medida agora proposta 
iria retirar todas as partes da planta da lista.

A empresa tailandesa de arranque - Baiya 
Phytopharm, que está a desenvolver uma 
vacina à base de plantas de tabaco para a 
Covid-19, abordada na edição anterior do 
Tobacco Monitor, concluiu com sucesso um 
conjunto de testes, com um segundo ensaio a 
chegar em fevereiro e um terceiro em junho. 

A empresa espera submeter dados ao Food 
and Drug Administration da Tailândia para 
aprovação de vacinas até ao terceiro ou quarto 
trimestre deste ano. A capacidade de fabrico 
atual da Baiya Phytopharm é de 60 milhões de 
vacinas por ano.
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O Pacto Global das Nações Unidas, a maior 
iniciativa mundial de sustentabilidade 
empresarial, anunciou o lançamento de uma 
plataforma melhorada de Comunicação sobre 
o Progresso, em 2023. Isto ajudará as empresas 
a estabelecer objetivos e a acompanhar o seu 
progresso em matéria de sustentabilidade, 
validando os argumentos empresariais para 
alinhar as suas práticas com os Dez Princípios e 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). Além disso, a Leaders Summit terá lugar 
em 1-2 de junho de 2022 em Nova Iorque 
e em formato online. O evento é composto 
por milhares de líderes globais e partes 
interessadas dos ODS.

Durante a semana de 16 a 20 de maio de 
2022, o Governo da África do Sul acolherá a 
Quinta Conferência Global sobre a Eliminação 
do Trabalho Infantil. De acordo com os 
números da OIT (Organização Internacional 
do Trabalho), apesar dos progressos registados 
em muitas regiões, 160 milhões de crianças 
continuam a ser vítimas de trabalho infantil. Os 
números estão a aumentar, e a pandemia da 
COVID-19 ameaça inverter anos de progresso. 
A Conferência reunirá 4.000 representantes 
de governos, sindicatos, setor privado, 
organizações regionais e internacionais da 
sociedade civil, grupos de reflexão, academia, 
jovens e crianças, para partilhar boas práticas 
e impulsionar uma ação acelerada. O programa 
inclui fóruns, painéis de discussão e sessões de 
debate.

Na Califórnia, EUA puderam ver menos 
pontas de cigarro e cápsulas de produtos 
de vaporização nas ruas sob uma medida 
introduzida em janeiro. A nova lei proibiria 
filtros de cigarro de uso único, cigarros 
eletrónicos e produtos de vaporização 
no estado com o objetivo de beneficiar o 
ambiente e a saúde pública. A proibição 
autorizaria os procuradores locais a cobrar 
uma multa de 500 dólares por violação, 
definida como a venda de um a 20 itens. 
Projetos de lei semelhantes já foram 
propostos anteriormente, mas foram sempre 
malsucedidos. O resultado da atual também 
não é claro. 
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FONTES
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Obrigado!


