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M a r ç o  2 0 2 2

UMA ATUALIZAÇÃO SOBRE OS ACONTECIMENTOS   E PREVISÕES MAIS RECENTES



2   |  Tobacco MonitorTobacco Monitor  | Março 2022        

SEÇÃO DE EMERGÊNCIA

GUERRA NA UCRÂNIA
• Para além da terrível crise humanitária que se vive atualmente na Ucrânia, as implicações 

agrícolas a longo prazo da guerra trarão um fardo adicional significativo para a população em 
geral na região e não só. 

• A Ucrânia e a Rússia representam quase um terço das exportações globais de trigo, o que 
cria preocupações relacionadas com a escassez de alimentos e a subida em flecha dos 
preços dos produtos de base num futuro previsível. Os peritos já observaram que a África é 
particularmente vulnerável.

• Philip Morris International (PMI), Imperial Brands e Japan Tobacco International (JTI) 
suspenderam temporariamente as operações na Ucrânia, enquanto a UE suspendeu as 
exportações de tabaco da Bielorrússia. 

O ITGA continuará a acompanhar a situação e a fornecer atualizações aos seus Membros.



3   |  Tobacco MonitorTobacco Monitor  | Março 2022        

A Comissão do Tabaco no Maláui registou 
um lucro de 325 milhões MKW (cerca de 
400.000 dólares) em 2021, o que lhe permitiu 
recuperar de perdas financeiras anteriores. No 
ano passado, a entidade registou uma perda 
líquida com as suas operações. A Comissão 
do Tabaco afirmou ter reforçado o seu quadro 
regulamentar, melhorado a produção de tabaco 
e a integridade  da comercialização, melhorado 
a compreensão das partes interessadas quanto 
ao mandato e funções da comissão, melhorado 
a sustentabilidade financeira e reforçado a 
capacidade institucional.

Este ano, a temporada de comercialização 
no Maláui abrirá em março, muito antes do 
calendário das temporadas anteriores. 

CROP 
MONITOR
A descentralização do sistema de leilão de 
tabaco no Zimbabué está a tornar-se uma 
característica permanente do setor. As vendas 
descentralizadas começaram em 2021, com 
a abertura de pisos em Marondera, Rusape, 
Karoi, Bindura e Mvurwi. O Conselho da 
Indústria e Comercialização do Tabaco 
(TIMB), afirmou que a descentralização das 
vendas continuaria em 2022 porque trouxe 
conveniência e reduziu os custos de transporte 
para os agricultores que vendiam a sua 
produção na cidade mais próxima.  Durante a 
temporada agrícola de verão 2021-2022, os 
agricultores do Zimbabué colocaram pouco 
mais de 105.000 ha de terra sob o tabaco, 
ligeiramente abaixo dos 106.494 ha do ano 
passado. 

Além disso, o TIMB licenciou 33 compradores 
e 31 empreiteiros para a temporada de 
comercialização de 2022. De acordo com 
a Associação de Produtores de Tabaco de 
Zimbabué (ZTA), a maioria dos agricultores com 
uma cultura de regadio terminou a colheita, e 
alguns começaram a classificar as suas folhas. 
O TIMB também revelou as datas de abertura 
para os pisos de leilão e contratos para a 
temporada de 2022 - 30 de março e 31 de 
março, respetivamente. Durante a temporada 
de 2022, os produtores reterão 75% dos seus 
ganhos em moeda forte, acima dos 60% da 
temporada passada.

Uma empresa de contratação de tabaco 
indígena, Voedsel, criará uma fábrica de 
processamento de tabaco de vários milhões 
de dólares em Rusape, Zimbabué, numa 
ação destinada a promover a adição de valor 
do setor. Isto vai de encontro ao Plano de 
Transformação da Cadeia de Valor do Tabaco 
promovido pelo governo.
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A ExpoAgro, a maior feira do Brasil dedicada 
à agricultura familiar, organizada pela  
Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) 
terá lugar de 23 a 26 de março no Rio Padro, 
Rio Grande do Sul. Em 2021, o evento foi 
adiado devido ao Covid-19. Todos os anos, a 
equipa da Afubra e entidades parceiras fazem 
o seu melhor para desenvolver um programa 
técnico que vá ao encontro das necessidades 
dos agricultores, mantendo-os informados 
sobre as novidades do setor agrícola através de 
práticas que incluem gestão, demonstrações de 
campo, exposições e informação sobre áreas 
temáticas. Uma das novidades em 2022 será 
um Espaço Agro Inovação centrado nas novas 
tecnologias.

A Cayman Cigar Company produziu os seus 
primeiros charutos utilizando tabaco cultivado 
e enrolado à mão nas Ilhas Caimão. 

O Presidente da República Dominicana 
salientou que o tabaco e os charutos 
dominicanos são os produtos “estrela” do setor 
produtivo do país. Em 2021, as exportações 
totais atingiram 1.236 milhões de dólares. Um 
valor sem precedentes que marca um pico 
histórico nos últimos 10 anos e que reflete 
um crescimento homólogo de 32% e 30% 
em relação a 2020 e 2019, respetivamente. 
O Presidente salientou que a atenção que 
o governo tem prestado às necessidades 
do setor do tabaco e a coordenação entre o 
Ministério da Agricultura, o Banco Agrícola e o 
Instituto do Tabaco desempenham um papel 
fundamental na obtenção destes resultados. 
O tabaco representa 17% de todas as 
exportações das zonas francas e gera cerca de 
6% do total de divisas estrangeiras do país. No 
último ano, a geração de empregos nas zonas 
francas foi mais elevada do que no setor do 
turismo. 

O Subsecretário do Tabaco de Misiones, 
Argentina, forneceu detalhes das negociações 
que estão a ter lugar para fixar o preço do 
tabaco na província. Os produtores exigiram 
um aumento de preço de mais de 70%. A seca 
e a inflação na Argentina, bem como o mau 
tempo no Brasil, estão a desempenhar o seu 
papel na dinâmica. 

Os produtores de tabaco na Região de Ilocos, 
nas Filipinas, exortaram os governos locais 
a prestar apoio imediato aos agricultores 
afetados após as chuvas fora de época que 
inundaram as fazendas de tabaco em Ilocos 
Sur, Ilocos Norte, La Union, e Abra. A crise 
deste ano é uma repetição de um incidente 
anterior, em janeiro de 2021. De acordo com a 
Administração Nacional do Tabaco, a produção 
dos agricultores sofreu danos consideráveis.
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REGULA-
MENTOS
O Parlamento da UE aprovou, por uma margem 
de 652 votos contra 15, um relatório sobre a 
prevenção e tratamento do cancro que reconhece 
a potencial contribuição dos produtos de vapor 
para a cessação do tabagismo. No entanto, o 
relatório sublinha também a necessidade de 
mais investigação sobre a formação de vapores. 
O papel dos aromas, e a sua potencial proibição, 
também está a ser discutido - algo que poderia 
ser incluído na próxima revisão da Diretiva da UE 
sobre Produtos de Tabaco. 

A Comissão Europeia propôs uma lei que 
responsabilizaria as grandes empresas que 
operam na UE pelas violações ambientais ou 
violações dos direitos humanos cometidas pelas 
empresas nas suas cadeias de abastecimento. 
Ao abrigo da legislação, as empresas teriam de 
estabelecer mecanismos para detetar, prevenir 
e mitigar as violações dos direitos humanos, tais 
como o trabalho infantil, bem como os riscos 
ambientais nas suas cadeias de abastecimento. 
Os governos nacionais definiriam as sanções 
financeiras para os infratores.

O referendo suíço sobre a medida para limitar 
a publicidade ao tabaco vista por menores foi 
realizado em meados de fevereiro. 56,6% dos 
eleitores apoiaram a iniciativa: “Sim à proteção 
das crianças contra a publicidade ao tabaco”. 
A maioria dos 26 cantões do país também 
apoiou a proposta, permitindo a sua aprovação. 
As pessoas que vivem em cantões e zonas 
urbanas de língua francesa e italiana apoiaram 
o apelo a restrições mais rigorosas em matéria 
de publicidade. Vários cantões de língua alemã 
da Suíça central e oriental eram contra.

Fumar em carros com crianças na Irlanda 
do Norte é agora ilegal. Já é ilegal fumar em 
transportes públicos ou fumar em veículos de 
trabalho utilizados por mais de uma pessoa. 

O Parlamento israelita aprovou uma versão 
alterada da lei fiscal do país relacionada 
com os cigarros eletrónicos e os e-líquidos. 
A nova taxa de imposto é: 270% do custo 
grossista, mais 8,16 NIS por mililitro, com um 
imposto total mínimo sobre todos os produtos 
equivalente a 15,6 NIS/ml (1 NIS=0,32 dólares). 
De facto, esta alteração faz baixar a taxa, 
mas os ativistas de produtos de vapor ainda 
pensam que irá criar grandes barreiras para os 
fabricantes.
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Altria anunciou que um Juiz de Direito 
Administrativo (ALJ) rejeitou as reclamações 
da Comissão Federal de Comércio (FTC) 
contra a Altria e a JUUL Labs decorrentes 
do investimento minoritário da Altria na 
JUUL em 2018. Após um julgamento de três 
semanas, o ALJ concluiu que as provas não 
sustentavam as alegadas violações. Em abril de 
2020, a FTC emitiu uma queixa administrativa 
contra a Altria e a JUUL, alegando que o 
investimento de 35% da Altria na JUUL 
e os acordos associados constituem uma 
restrição injustificada do comércio e reduzem 
substancialmente a concorrência em violação 
da Lei Antitrust.

A Califórnia poderia proibir filtros de cigarro 
de uso único, cigarros eletrónicos e produtos 
de vaporização através de uma nova lei que 
está agora a ser revista. Não há data limite para 
a entrada em vigor da proibição. Uma medida 
semelhante está a ser proposta na Legislatura 
de Nova Iorque.

O Senado dos EUA confirmou o Dr. Robert Califf 
como Chefe do Food and Drug Administration 
(FDA) numa votação de encerramento. 
A decisão de 50-46 revelou divisões 
significativas sobre as políticas da agência em 
matéria de opiáceos e medicamentos para 
o aborto e os laços de Califf com a indústria 
farmacêutica. Em particular, o novo Chefe do 
FDA tem sido antagónico em relação ao vapor 
como produto de consumo.

Além disso, o FDA dos EUA adiou a data efetiva 
das suas regras de aviso de saúde pictórica 
para 9 de abril de 2023, o que marca mais um 
atraso no processo. 

O México introduziu uma nova lei de 
controlo do tabaco que inclui a proibição da 
publicidade, promoção e patrocínio do tabaco, 
a par de restrições ao tabagismo público. O uso 
de cigarros eletrónicos e produtos de tabaco 
aquecido também será proibido em locais 
públicos fechados.

O governo sul-africano anunciou que irá 
propor um novo imposto sobre produtos de 
vapor que entrará em vigor em 2023. A taxa de 
imposto sugerida seria “pelo menos” 2,90 ZAR 
(cerca de 0,19 dólares) por mililitro. Aplicar-se-
ia a todos os e-líquidos, com ou sem nicotina.

Foi aprovado pelo governo da Tailândia 
um plano de ação de cinco anos destinado 
a reduzir o consumo de tabaco e os danos 
causados pelo fumo. Inclui a expansão da 
capacidade das agências estatais para controlar 
o consumo interno, a redução de novos 
fumadores e uma maior conscientização do 
público para a publicidade ao tabaco, a criação 
de redes comunitárias para prestar assistência 
aos viciados no tabaco, a divulgação total do 
conteúdo dos produtos de tabaco, a proibição 
de fumar em áreas públicas e locais de 
trabalho. O orçamento é de 498 milhões de 
THB (cerca de 15 milhões de dólares).
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ATUALI-
ZAÇÕES DA
INDÚSTRIA
PMI anunciou os seus resultados para todo o ano 
de 2021:

• As receitas líquidas aumentaram 9,4%; ou 
6,7%, exc. moeda e aquisições.

• O resultado operacional aumentou 11,2%; ou 
8,9%, exc. moeda e aquisições.

O volume estimado da unidade de cigarros e 
tabaco aquecido da indústria internacional, 
excluindo a China e os EUA, de 2,6 biliões, 
aumentou 2,4%, impulsionado pelas regiões 
da UE, Médio Oriente e África, Sul e  Sudeste 
Asiático e Américas, parcialmente compensado 
pelas regiões da Europa Oriental e Ásia 
Oriental e Austrália. O aumento do volume 
de remessas de unidades de tabaco aquecido 
da PMI foi principalmente impulsionado pela 
UE (nomeadamente Itália), Europa de Leste 
(nomeadamente Rússia e Ucrânia) e Japão.

PMI planeia fabricar o IQOS nos EUA para voltar 
a colocar no mercado o seu dispositivo de 
aquecimento de tabaco. A empresa não especificou 
onde irá fabricar, mas disse que planeia vender o 
IQOS nos EUA no primeiro semestre de 2023.

British American Tobacco (BAT) divulgou os seus 
resultados preliminares de 2021

• As receitas ajustadas aumentaram 6,9%, 
lideradas pelos preços e pelo crescimento da 
Nova Categoria.

• O lucro ajustado aumentou 5,2%, incluindo um 
impacto cambial transacional negativo.

A receita das Novas Categorias aumentou de 
51% para 2.178 milhões de libras esterlinas. Os 
consumidores de não combustíveis aumentaram 4,8 
milhões, atingindo 18,3 milhões. 

KT&G divulgou os seus resultados completos do 
ano de 2021:

• As receitas aumentaram 1,6%, enquanto que o 
lucro operacional aumentou 19,8%. 

Na Coreia do Sul, a empresa vendeu 41,1 mil 
milhões de cigarros individuais, uma diminuição 
de 1,3%, devido à deslocação da procura dos 
consumidores para o tabaco aquecido. A nível 
internacional, a KT&G vendeu 38,8 mil milhões 
de cigarros individuais, uma diminuição de 7,4%, 
devido ao declínio da procura no Médio Oriente e 
às restrições logísticas na Ásia-Pacífico.

JTI divulgou os seus resultados completos do ano 
de 2021:

• As receitas aumentaram em 11,1% para 2.324,8 
mil milhões de JPY.

• O lucro operacional ajustado aumentou 25,4% 
para 610,4 mil milhões de JPY.

O volume total das expedições internacionais 
aumentou 5,6%, impulsionado por ganhos de quota 
de mercado e comparações favoráveis do volume 
da indústria em vários mercados, nomeadamente no 
primeiro semestre, devido a restrições de viagem e 
a um menor volume de comércio ilícito. No Japão, o 
volume de vendas de combustíveis diminuiu 10,0% 
devido à contração do volume da indústria e a uma 
perda na quota de mercado dos combustíveis.

Swedish Match divulgou o seu relatório do ano de 
2021:

• As vendas reportadas aumentaram 11% para 
18.489 MSEK.

• O lucro operacional reportado dos segmentos de 
produtos aumentou 14% para 8.136 MSEK.

A empresa anunciou um desempenho 
“impressionante” para o segmento de produtos sem 
fumo com forte crescimento tanto nos EUA como na 
Escandinávia. A crescente procura de charutos de 
folha natural impulsionou o robusto desempenho 
financeiro em moeda local durante todo o ano para 
o segmento de produtos Cigars.
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Universal divulgou os seus resultados de nove 
meses, terminando a 31 de dezembro de 2021:

• As vendas e outras receitas operacionais 
aumentaram 7% para 1.456,6 milhões de 
dólares.

• O resultado operacional aumentou 21% para 
103,2 milhões de dólares.

• As vendas e outras receitas operacionais das 
Operações Tabaqueiras baixaram 1% para 
1.268,6 milhões de dólares.

• O resultado operacional das Operações 
Tabaqueiras desceu 2% para 105,6 milhões de 
dólares.

Os resultados do segmento das Operações 
Tabaqueiras diminuíram em grande parte 
devido ao calendário de expedição do tabaco, 
parcialmente compensado por uma mistura 
favorável de produtos constituída por uma 
maior percentagem de tabaco de lâmina, bem 
como por serviços de maior valor acrescentado 
para os clientes. Os volumes de vendas em 
África foram mais baixos em culturas de burley 
mais pequenas, bem como um calendário de 
expedição mais lento.

Na Ásia, embora os volumes de comércio 
tenham diminuído com os elevados custos de 
frete, as operações registaram uma mistura 
de produtos mais favorável, bem como um 
aumento dos serviços de valor acrescentado 
para os clientes. As operações na Europa 
registaram custos energéticos mais elevados. 

Pyxus anunciou o seu resultado para o 
trimestre terminado a 31 de dezembro de 
2021:

• As vendas aumentaram 49,3 milhões de 
dólares, ou 13,0%, para 428,9 milhões de 
dólares. 

O aumento foi devido a um aumento de 
18,7% no volume de folhas de 17,5 milhões 
de dólares de remessas em África que foram 
atrasadas pela pandemia do COVID-19 e pelas 
instruções de remessa dos clientes desde 
o ano fiscal de 2021 até ao trimestre atual, 
maiores dimensões de culturas em África, e 
calendário de remessas.

• O lucro bruto aumentou 2,7 milhões de dólares, 
ou 4,3%, para 65,2 milhões de dólares. 

Pyxus concluiu a venda dos ativos da FIGR 
Norfolk, a etapa final da decisão estratégica 
da empresa de sair das suas operações de 
canabinóides negativas de fluxo de caixa. 
Além disso, a empresa já não está envolvida 
em atividades relacionadas com cânhamo 
industrial ou CBD.

O conglomerado indiano ITC, um dos maiores 
fabricantes de tabaco do mundo, divulgou 
os seus resultados do terceiro trimestre. A 
empresa relatou uma recuperação robusta de 
base ampla em Cigarros. As receitas líquidas 
do segmento aumentaram 13,6%, auxiliadas 
pelo aumento da mobilidade, cadeia de 
abastecimento ágil e serviço de mercado.  Os 
lançamentos recentes incluem ofertas 
diferenciadas ancoradas nos vetores de filtros, 
variantes e formatos de embalagem. A ampla 
disponibilidade de cigarros contrabandeados 
continua, apesar das fortes ações dissuasoras 
por parte das agências de fiscalização.
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Medicago, uma empresa biofarmacêutica 
canadiana apoiada pela PMI, e GlaxoSmithKline 
anunciaram que a Health Canada concedeu 
aprovação para a vacina COVIFENZ, COVID-19. 
Esta vacina é indicada para imunização ativa 
para prevenir a doença coronavírus 2019 
causada por síndrome respiratória aguda grave 
coronavírus 2 (SRA-CoV-2) em indivíduos dos 
18 aos 64 anos de idade. COVIFENZ não está 
atualmente aprovada ou autorizada para a 
prevenção do COVID-19 ou qualquer outra 
indicação em qualquer outro lugar que não o 
Canadá. 

SUSTENTA-
BILIDADE
Uma empresa sueca está a utilizar corvos para 
apanhar pontas de cigarro nas ruas de uma 
cidade perto de Estocolmo. O fundador da Corvid 
Cleaning, a empresa por detrás do método, 
estima que a sua abordagem poderia poupar 
pelo menos 75% dos custos associados à 
recolha de pontas de cigarro na cidade. Mais de 
mil milhões de pontas de cigarro são deixadas 
anualmente nas ruas da Suécia, representando 
62% de todo o lixo. 

O foco na poluição das pontas de cigarro é uma 
tendência clara para a indústria e permanecerá 
no centro das atenções num futuro previsível.

O Programa das Nações Unidas para o 
Ambiente (PNUA) e o Secretariado da 
Convenção-Quadro da Organização Mundial 
de Saúde para o Controlo do Tabaco (CQCT/
OMS) lançarão uma campanha nos meios 
de comunicação social para aumentar a 
conscientização sobre os impactos ambientais 
e sanitários dos microplásticos em pontas 
de cigarro. A parceria é facilitada através 
da campanha Clean Seas do PNUA, uma 
coligação global composta por 63 países 
dedicados a acabar com a poluição marinha 
por plástico. Globalmente, são produzidos 
anualmente mais de seis biliões de cigarros, 
cada um contendo filtros, ou beatas, que são 
compostos principalmente por microplásticos 
conhecidos como fibras de acetato de celulose. 
As pontas de cigarros são responsáveis por 
mais de 766 milhões de kg de lixo tóxico por 
ano. São também o lixo plástico mais comum 
nas praias, tornando os ecossistemas marinhos 
mais suscetíveis a fugas de microplásticos. 
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JTI anunciou uma revisão ascendente dos seus 
objetivos de sustentabilidade incorporados 
no “Plano Ambiental do Grupo JT 2030”, bem 
como a determinação de alcançar emissões 
líquidas zero de gases com efeito de estufa em 
toda a cadeia de valor até 2050. 

“Acreditamos que, sob o novo modelo 
operacional, todas estas medidas reforçarão 
ainda mais a nossa base empresarial em 
direção ao crescimento sustentável e ajudar-
nos-ão a construir uma organização mais ágil e 
centrada no consumidor”.

BAT nomeou Senthil Vel como o seu novo 
médico-chefe. Segundo a empresa, o Dr. Vel 
desempenhará um papel central nos extensos 
programas de investigação e desenvolvimento 
da BAT, o que apoia o empenho da empresa 
em reduzir o impacto do seu negócio na 
saúde, oferecendo aos consumidores uma 
gama alternativa de produtos de tabaco e 
nicotina de risco reduzido. Será responsável 
pela governação médica global, assegurando 
a aplicação de processos médicos robustos e 
das melhores práticas a todos os aspetos do 
trabalho da BAT.

Philter Labs, a empresa que lançou o primeiro 
e único microfiltro pessoal com tecnologia 
para eliminar 97% de contaminantes aéreos e 
fumo e cheiro passivo, anunciou a Btomorrow 
Ventures, o braço de risco da BAT, que exerceu 
a sua opção de fazer um investimento de 
seguimento na Philter Labs, depois de liderar 
a ronda para a Preferred Series A. 

Philter Labs é líder em microfiltração 
para os mercados de canábis e nicotina 
com as suas Tecnologias de Captura de 
Partículas patenteadas para filtros manuais 
autónomos e dispositivos de vaporização de 
próxima geração que removem partículas, 
contaminantes transportados pelo ar, e odores 
do fumo passivo e exalantes. 
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FONTES



12   |  Tobacco MonitorTobacco Monitor  | Março 2022        

Obrigado!


