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UMA ATUALIZAÇÃO SOBRE OS ACONTECIMENTOS   E PREVISÕES MAIS RECENTES
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GUERRA NA UCRÂNIA
Quando a guerra na Ucrânia entrou no seu segundo mês, alguns dos principais fabricantes de tabaco tomaram medidas estratégicas para 
transformar as suas operações comerciais na região. Vale a pena notar que a Rússia é responsável por cerca de 10% a 20% do volume de 
cigarros expedidos pelas principais multinacionais, sendo também o segundo maior mercado de tabaco aquecido, depois do Japão. Tendo em 
conta que a Rússia tem a maior população de fumadores da Europa, cerca de 35 milhões de pessoas, é agora claro que haverá ajustamentos 
significativos na cadeia de abastecimento e mudanças nos caminhos habituais para o mercado.

• A Philip Morris International (PMI) anunciou as medidas concretas que tomou para suspender os investimentos planeados e reduzir as 
suas operações de fabrico na Rússia. Estas incluem a suspensão de uma série de produtos de tabaco e a redução das atividades de 
fabrico, suspensão das atividades de comercialização, cancelamento de todos os lançamentos de produtos previstos para 2022, incluindo 
o lançamento do novo IQOS Iluma, e cancelamento dos planos de fabrico de mais de 20 mil milhões de cigarros individuais de tabaco 
aquecido, com o investimento relacionado em curso de 150 milhões de dólares. A PMI está também a trabalhar em opções para sair do 
mercado russo.

• A British American Tobacco (BAT) concluiu que a propriedade do negócio na Rússia já não é sustentável no ambiente atual. A empresa iniciou 
o processo de transferência rápida dos seus negócios na Rússia em total conformidade com as leis internacionais e locais. Após a conclusão, 
a BAT deixará de ter presença na Rússia. Todas as operações da BAT na Ucrânia estão atualmente suspensas.

• A Japan Tobacco International (JTI) anunciou que a sua filial russa suspenderá todos os novos investimentos e atividades de comercialização, 
bem como o lançamento previsto do seu último produto de tabaco aquecido Ploom X. A menos que o ambiente operacional e a situação 
geopolítica melhorem significativamente, a JTI não pode excluir a possibilidade de uma suspensão das suas operações de fabrico no país. 

• A Imperial Brands suspendeu todas as operações na Rússia. Isto inclui a suspensão de uma instalação de fabrico e a cessação de todas as 
atividades de venda e comercialização. As operações estão também atualmente suspensas na Ucrânia.  A empresa iniciou negociações com 

uma terceira parte local sobre uma transferência dos seus ativos e operações na Rússia.

SEÇÃO DE EMERGÊNCIA
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A temporada começou a 30 de março. As 
estatísticas do FCV até 31 de março, 2 dias de 
vendas, são as seguintes:

• Leilão 228.918kg, média de 2,67 dólares/
kg. Taxa de rejeição 11,33%. 

• Contrato 814.339kg, média de 2,61 
dólares/kg. Taxa de rejeição 1,21%. 

• Valor total diário combinado 2.733.140 
dólares.

CROP 
MONITOR
O Conselho da Indústria e Comercialização 
do Tabaco (TIMB)  no Zimbabué partilhou 
que os volumes reduzidos previstos na 
próxima temporada eram suscetíveis de 
impulsionar a procura e o preço de venda da 
folha para cima. De acordo com os resultados 
do primeiro inquérito sobre culturas e gado 
para a temporada de 2021-2022, a área 
cultivada de tabaco no Zimbabué diminuiu 
em 11%. É provável que as notas de tabaco 
de alta qualidade para as marcas premium se 
mantenham inalteradas a 3,50-5,40 dólares por 
kg. O principal mercado para estas qualidades 
é a China. O tabaco é o segundo maior gerador 
de moeda estrangeira do Zimbabué depois 
do ouro, sendo a China e a África do Sul os 
principais compradores da folha de ouro. 

Foi aberto um novo piso de leilão de tabaco 
em Mvurwi, Zimbabué, por um dos principais 
empreiteiros de tabaco no mercado. Isto vai 
de encontro a múltiplos outros exemplos de 
descentralização desde o início da pandemia 
no país. Isto permitiu aos agricultores reduzir 
os custos e aumentar a importância das 
cidades mais pequenas. 

O TIMB reafirmou a sua intenção de 
implementar estratégias mais estritas para 
abordar a comercialização lateral. A maioria das 
vendas terá lugar através de pisos de contrato, 
enquanto os pisos de leilão cobrirão cerca de 
5% do total de compras. Os produtores de 
tabaco esperam bons preços. Notavelmente, 
nove empreiteiros faliram devido a elevados 
níveis de concorrência. Os produtores de 
tabaco solicitaram novamente que 100% dos 
pagamentos sejam recebidos em dólares pois 
os  custos de insumos, incluindo a mão de 
obra, são todos em moeda estrangeira. 
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O Ministério da Saúde do Quénia, em parceria 
com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
a Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e Agricultura (FAO), lançou uma 
iniciativa para apressar o fim da produção 
de tabaco no país. O projeto “Tobacco-Free 
Farms” (Fazendas Sem Tabaco), lançado no 
condado queniano ocidental de Migori, 
apoiará a mudança dos agricultores locais de 
subsistência para o cultivo de alternativas 
como as leguminosas, menos nocivas para 
o ambiente e a saúde. De acordo com 
funcionários do governo local, o Quénia 
tornou-se um pioneiro em toda a África ao 
acelerar uma mudança da cultura do tabaco 
para alternativas nutritivas e amigas do 
ambiente, como o feijão.  Argumentou-se 
que a produção do tabaco tinha aumentado 
a desigualdade de género, a pobreza rural, 
a desflorestação e a degradação do solo no 
país, o que levou à necessidade de mudar 
para alternativas que garantissem melhores 
rendimentos, melhor qualidade da água e do 
solo.

Nos distritos de Prakasam e Nellore na Índia, 
os leilões de tabaco começaram com uma 
modesta nota nas sete plataformas de leilões, 
aumentando a esperança entre os agricultores 
de obterem um melhor preço médio para a 
sua produção, uma vez que a crise económica 
relacionada com a COVID parecia diminuir. Os 
agricultores locais indicam que não existem 
problemas logísticos graves. De acordo com 
a Tobacco Board, a classificação brilhante 
representa 50% de quota este ano, as 
variedades de média classificação 20% e as 
variedades de baixa classificação 30%. Com 
vista a obter variedades de classificação mais 
brilhante, o regulador aumentou o tamanho da 
cultura. Considerando a precipitação excessiva 
em novembro e novamente em janeiro, a 
produção desceu para pouco mais de 68 
milhões de kg, uma vez que os agricultores 
foram forçados a ir para replantação ou 
preenchimento de lacunas na fase inicial do 
cultivo e a atrasar também a cura.

A Tobacco Board da Índia permitiu cerca 
de 41,21 milhões de kg de cultura nos 
limites da região Solos de Bloco Sul (SBS) 
para a temporada agrícola de 2021-22 e o 
rendimento estimado é de cerca de 31,78 
milhões de kg para o mesmo período.

Vindo para a região de Solos Leves do Sul 
(SLS), a Tobacco Board permitiu uma colheita 
de 37,81 milhões de kg e o rendimento 
estimado é de cerca de 29,70 milhões de kg. 

Os interessados no tabaco da Argentina 
chegaram a acordo sobre os preços da cultura 
para a temporada de 2021/2022. A classe B1F 
de folha será comercializada a 287,83 ARS 
(2,57 dólares). Isto representa um aumento de 
50% numa base anual, contudo, o país está 
também a sofrer de uma moeda muito volátil. 
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REGULA-
MENTOS
O Presidente dos EUA assinou uma lei que dá ao 
Food and Drug Administration (FDA) autoridade 
sobre a nicotina sintética. A partir de agora um 
produto de tabaco é “qualquer produto feito ou 
derivado do tabaco, ou que contenha nicotina 
de qualquer fonte, que se destine ao consumo 
humano”. Os fabricantes de produtos feitos com 
nicotina sintética terão 60 dias para apresentar 
um pedido de produto de tabaco pré-mercado 
(PMTA) ao FDA. Se o FDA não tiver autorizado o 
produto no prazo de 90 dias após a data efetiva, 
o produto deve ser retirado do mercado. Durante 
a sua audiência de confirmação no Senado, 
o Comissário do FDA, Robert Califf, prometeu 
encerrar o que descreveu como a “lacuna” da 
nicotina sintética.

O FDA dos EUA emitiu uma ordem de risco 
modificada autorizando a PMI a comercializar o 
Suporte e Carregador do Sistema IQOS 3 com 
a informação de exposição reduzida. A agência 
insiste que esta ação não significa que este 
produto seja seguro ou “aprovado pelo FDA”. A 
empresa está atualmente proibida de importar 
o produto para os EUA, na sequência de uma 
decisão negativa numa disputa de patentes 
com a subsidiária americana Reynolds da 
BAT. No entanto, a PMI pretende contornar a 
proibição, fabricando IQOS nos EUA. 

Entretanto, o Walmart, o maior retalhista dos 
EUA, deixará de vender cigarros em lojas 
selecionadas em todo o país. Os cigarros serão 
retirados de algumas lojas na Califórnia, 
Florida, Arkansas e Novo México. O Walmart 
não deixou claro quantas das suas lojas irão 
remover totalmente o tabaco.

É provável que a China proíba os aromas 
não derivados do tabaco em produtos de 
vaporização se uma nova proposta for 
aceite. No ano passado, a China alterou a 
regulamentação local para abranger novos 
produtos, mas os esforços iniciais ficaram 
aquém de tal medida. Fontes indicam que 
os vapers na China têm estado a armazenar 
líquidos aromatizados, em antecipação a 
uma proibição. A China é o líder no fabrico 
de dispositivos de vaporização, mas os 
regulamentos acabam de começar a tomar 
forma. Como parte das medidas já acordadas, 
toda a nicotina nos cigarros eletrónicos 
deve ser derivada do tabaco e comprada a 
vendedores aprovados na China.

As autoridades chinesas colocaram Shenzhen 
em confinamento para impedir a propagação 
do Covid-19. A cidade é responsável pelo 
fabrico de cerca de 90% do equipamento 
global de equipamento informático de 
vaporização. O confinamento de Xangai é 
outro sino de alarme para o estado da cadeia 
global de fornecimento. 
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O governo sueco propôs a proibição dos 
aromas de vaporização e sem tabaco, incluindo 
o mentol. A medida estende-se tanto aos 
produtos que contêm nicotina e aos líquidos 
eletrónicos sem nicotina, como aos produtos 
sintéticos à base de nicotina. Se aprovada, 
as novas regras serão implementadas a 1 de 
janeiro de 2023. Sete outros países europeus 
já aplicaram restrições semelhantes - Estónia, 
Finlândia, Hungria, Ucrânia, Dinamarca, 
Lituânia, Países Baixos.

A Dinamarca está a contemplar uma proibição 
de venda de tabaco que se estende a todos os 
produtos que contenham nicotina a qualquer 
pessoa nascida após 2010. Atualmente, os 
dinamarqueses devem ter 18 anos de idade 
para comprar cigarros ou cigarros eletrónicos. 
Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 31% 
dos dinamarqueses de 15 a 29 anos fumam. 
Medidas tão drásticas são pioneiras por um 
punhado de países, um dos quais é a Nova 
Zelândia, que planeia proibir a venda de 
tabaco aumentando progressivamente o limite 
de idade a partir de 2027.

As autoridades islandesas lançaram uma 
consulta sobre um projeto de proposta relativa 
aos produtos de nicotina, que introduziria 
limites de idade para o consumo de nicotina, 
proibiria os aromas de cigarro eletrónico 
considerados atraentes para as crianças 
e estipularia uma concentração máxima 
admissível de nicotina. O país tem a segunda 
taxa de prevalência de tabagismo mais baixa 
depois da Suécia - 7%.

Alguns importantes funcionários do Reino 
Unido estão a estudar formas de aumentar a 
idade de compra do tabaco para 25 anos. Uma 
das razões para tal é a aceitação do tabagismo 
por parte dos jovens consumidores durante os 
períodos de confinamento.

Fumar em parques e jardins públicos, praias 
e outros locais em Singapura será proibido a 
partir de 1 de julho, começando a aplicação 
da lei em outubro. O país já tem em vigor 
restrições rigorosas ao tabaco na maioria dos 
locais públicos.

Os Camarões tornaram-se o mais recente país 
africano a proibir o tabaco shisha depois do 
Quénia, Gâmbia, Tanzânia, Ruanda e Gana.

O Turquemenistão é o último país que 
pretende tornar-se livre de fumo, ou seja, 
diminuir a taxa de prevalência do tabagismo 
para menos de 5%, até 2025. O país proibiu a 
publicidade já em 1998. 

A Arménia proibiu fumar em locais públicos, 
tais como estabelecimentos de restauração, 
incluindo ao ar livre (cantinas, restaurantes, 
cafés, bares, cafetarias, instalações para 
cozinhar e vender). A violação da restrição 
proibida por lei provoca uma multa de 150.000 
- 200.000 AMD (300-400 dólares) para 
funcionários e 50.000 AMD (100 dólares) para 
outros indivíduos.
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ATUALI-
ZAÇÕES DA
INDÚSTRIA
A Swedish Match forneceu uma atualização sobre 
os seus planos de separação do seu negócio de 
charutos, que se esperava inicialmente estar 
concluído no final de 2022. Embora a empresa 
tenha a intenção estratégica de separar o negócio 
dos charutos, e veja isto como um movimento 
que melhoraria ainda mais as perspetivas para o 
negócio livre de fumo da Swedish Match nos EUA, 
bem como para o seu negócio de charutos nos 
EUA, a Direção decidiu suspender os preparativos 
para a separação contemplada até nova ordem. 
Esta decisão foi motivada por obstáculos 
regulamentares. A Swedish Match foi recentemente 
informada pelo FDA dos EUA de que foram 
negadas designações de equivalência substancial 
para algumas das suas aplicações. Entretanto, a 
empresa divulgou o seu Relatório Anual mostrando 
um crescimento de receitas de dois dígitos. 

RLX Technology, uma empresa líder em e-vapor 
na China, divulgou os seus resultados do quarto 
trimestre e ano fiscal de 2021:

• As receitas líquidas foram de 8.521,0 milhões 
RMB (1.337,1 milhões de dólares) no ano 
fiscal de 2021, representando um aumento de 
123,1%.

A partir de 2022, a empresa esforçar-se-á por 
reforçar as suas principais capacidades, reforçar 
a sua posição de liderança no mercado, reforçar 
o seu empenho em alcançar um crescimento 
sustentável e gerar valor a longo prazo para os 
acionistas. 

A Eastern Co, um dos maiores fabricantes de tabaco 
do mundo e líder de mercado no Egipto, aumentou 
os preços das marcas de tabaco populares no 
país. Isto inclui a marca de cigarros Cleopatra 
mais vendida. A medida foi desencadeada por um 
aumento de impostos planeado pelo governo local. 
Além disso, a Eastern Co está pronta a transferir 
todas as capacidades de produção das suas fábricas 
para o complexo industrial na cidade de 6 de 
outubro dentro de um período de até dois anos. Isto 
faz parte de uma estratégia de integração que está a 
trazer benefícios significativos em termos de custos 
para a empresa. 
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A Europol, a agência de aplicação da lei da UE, 
divulgou o seu último relatório de avaliação 
que inclui uma seção sobre o tabaco. Segundo 
a Europol, a percentagem de consumo ilícito 
na região permanece elevada, representando 
7,8% do consumo total de cigarros e uma 
perda de 8,5 mil milhões de euros em 
receitas fiscais. O aumento do volume de 
cigarros contrafeitos detetado na UE tem sido 
parcialmente atribuído à presença de fábricas 
de tabaco ilegais na região. Os produtos de 
tabaco ilícitos são cada vez mais produzidos 
na UE, em instalações de produção modernas 
e profissionais, estabelecidas mais perto dos 
mercados de destino. Os fluxos ilícitos entre 
os Estados Membros aumentaram em 1,5 mil 
milhões em 2020. Foram detetadas instalações 
de produção ilícitas em vários Estados 
Membros, incluindo a Bélgica, Bulgária, 
Alemanha, Espanha, Hungria, Países Baixos e 
Polónia. 

Analistas nos EUA notaram que o aumento 
dos preços do gás no país, em parte como 
resultado da guerra na Ucrânia, poderia levar 
a uma menor procura de cigarros, uma vez que 
os rendimentos disponíveis serão reduzidos 
no futuro imediato. As previsões atuais para 
o mercado dos cigarros nos EUA indicam um 
declínio anual de 5%, enquanto que os preços 
poderiam subir cerca de 7%. Alternativamente, 
isto poderia levar a um aumento da procura 
de produtos alternativos. Além disso, as taxas 
de tabagismo dos jovens nos EUA atingiram 
um mínimo histórico - 1,9% dos estudantes 
do ensino secundário relataram o uso atual de 
cigarros. 

Os EUA importaram 456 milhões de charutos 
premium durante 2021, um aumento de 25% 
numa base anual. Este é o número total mais 
elevado registado na história.

O projeto Estado Global de Redução do Dano 
do Tabaco (GSTHR) publicou as suas últimas 
estimativas relativamente ao número de 
vapers em todo o mundo. De acordo com 
os seus cálculos, em 2021 existiam 81,9 
milhões de utilizadores de vaporização a 
nível mundial. Além disso, as estimativas para 
utilizadores de tabaco aquecido são de 20 
milhões, enquanto que os consumidores de 
produtos sem fumo são de 10 milhões. Em 
comparação, o total de fumadores de tabaco 
combustível é superior a mil milhões de 
pessoas. 

A incidência de comércio ilícito na Malásia 
caiu pela primeira vez desde 2014 para 
57,3% - o líder mundial nesta métrica. A 
mudança é atribuída ao reforço da aplicação 
da lei por parte do governo. 
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Com a validação pelo Ministério do Trabalho, 
o programa conta com parcerias com os 
municípios para as instalações das suas 
atividades físicas, alimentação e logística de 
transporte diário, a fim de tornar possível a 
assistência aos adolescentes nas comunidades 
onde vivem.

A Comissão do Tabaco no Maláui plantou 
15.000 árvores no distrito de Dowa. Isto faz 
parte das aspirações de desenvolvimento do 
país relacionadas com a proteção do ambiente.  
A nova temporada de comercialização teve 
início no final de março.

O Conselho de Investigação do Zimbabué 
(RCZ) e a Autoridade Reguladora da Energia 
do Zimbabué (ZERA) fizeram um apelo aos 
produtores de tabaco para que adotem a 
agricultura sustentável e a cura como uma 
forma de lidar com as alterações climáticas. 
As agências manifestaram a sua preocupação 
relativamente aos elevados níveis de 
desflorestação no Zimbabué. 

SUSTENTA-
BILIDADE
Os produtores de tabaco do Sul do Rio Grande 
do Sul estão a participar no Programa de 
Recolha de Recipientes Vazios de Pesticidas, 
que está a decorrer de 7 de março a 19 de maio. 
A medida faz parte de uma iniciativa pioneira 
do Sindicato Interestadual da Indústria do 
Tabaco (SindiTabaco) e empresas associadas, em 
parceria com a Associação dos Fumicultores do 
Brasil (Afubra), e beneficia atualmente 113.000 
produtores de tabaco e abrange 395 municípios 
do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em 
funcionamento há 21 anos, o programa tornou-
se uma referência para outros setores na logística 
inversa e já recolheu 18 milhões de peças.

O Programa de Aprendizagem Profissional 
Rural, gerido pelo Instituto Crescer Legal, 
começa o ano 2022 a oferecer mais de 150 
bolsas de estudo a jovens aprendizes do meio 
rural. As atividades incluem sete municípios do 
Rio Grande do Sul:   Cerro Branco, Canguçu, 
Paraíso do Sul, Passo do Sobrado, Progresso, 
Rio Pardo e São Lourenço do Sul.  Desde 2016, 
o Programa de Aprendizagem Profissional 
Rural já beneficiou 596 adolescentes do meio 
rural do Rio Grande do Sul, e é visto como 
pioneiro pela forma inovadora de aplicar a Lei 
da Aprendizagem em prol dos adolescentes 
do meio rural. Recebem um salário 
proporcional e, em vez de trabalharem para 
as empresas, frequentam o curso de gestão 
e empreendedorismo, onde se envolvem em 
atividades teóricas e práticas conduzidas pelo 
Instituto Crescer Legal.
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A vacina Covid-19 de Medicago, enfrenta a 
rejeição da OMS, devido à ligação da empresa 
à PMI. A OMS já fez uma pausa no processo de 
pré-qualificação. Medicago utiliza a espécie 
vegetal nicotiana benthamiana, um parente 
próximo das plantas do tabaco que é utilizada 
para o desenvolvimento farmacêutico, 
para produzir a sua vacina. Está atualmente 
aprovado para utilização apenas no Canadá. 
Como resultado, um grupo de peritos de saúde 
exortou o governo canadiano a substituir a 
PMI como acionista da empresa. Um possível 
desinvestimento é uma possibilidade. No 
entanto, as políticas da OMS podem mudar 
à medida que a organização as reavalia na 
sequência das tentativas da indústria do 
tabaco de se diversificar para outras categorias. 
Quando a OMS tomar uma decisão, a aplicação 
da vacina Medicago poderá ser revista. Muitos 
têm questionado a ética de toda a situação.

A BioBetter, uma empresa de FoodTech, em 
arranque em Israel, está a utilizar plantas de 
tabaco para aumentar a produção de carne 
celular, o que poderia reduzir os custos do 
produto no retalho e no serviço alimentar. 
A carne derivada de células requer um 
meio de cultura composto por uma mistura 
de aminoácidos, nutrientes e fatores de 
crescimento, que são necessários para que as 
células se multipliquem. BioBetter transforma 
as plantas de tabaco em birreatores para 
expressão e produção em larga escala das 
proteínas. 

A empresa obtém as plantas de tabaco de 
produtores locais, mas espera eventualmente 
obter a matéria-prima de produtores de 
tabaco a nível global. Os proprietários da 
empresa argumentam que a planta do tabaco 
tem um enorme potencial para se tornar 
um componente fundamental no futuro da 
alimentação.

Um empresário do Dubai comprou a Fábrica 
de Tabaco Mostar na Bósnia e Herzegovina 
depois de ter feito a melhor oferta em venda 
pública. O montante acordado do negócio é 
de 6 milhões de BAM (3,4 milhões de dólares). 
Os trabalhadores da fábrica têm esperança 
de que finalmente receberão os seus 
pagamentos. A produção terminou em 2007, 
mas há esperanças de reinício da produção. 

O Zimbabwe Integrated Commercial 
Farmers Union (ZICFU), único Sindicato de 
Agricultores Comercializados do Zimbabwe, 
liderado por uma mulher agricultora do 
Zimbabwe, realizou um evento na província 
de Manicaland. A visão da organização é a 
de um sector agrícola integrador e de uma 
economia mais verde. A missão da ZICFU 
inclui o empoderamento das mulheres 
através da agricultura e do agro-negócio; 
tornar a agricultura atrativa para os jovens; 
conservação do ambiente e agricultura 
inteligente em termos climáticos.
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FONTES
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Obrigado!


