UMA ATUALIZAÇÃO SOBRE OS ACONTECIMENTOS E PREVISÕES MAIS RECENTES
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GUERRA NA UCRÂNIA

A guerra na Ucrânia continua a dominar as notícias globais. Como resultado, continuamos a acompanhar as implicações para a indústria.
Philip Morris International (PMI) doou 500.000 maços de cigarros ao exército ucraniano. Além disso, a Lviv Tobacco Factory e a Japan Tobacco
International (JTI) também entregaram cigarros aos militares em várias regiões.
As mais recentes sanções impostas à Rússia incluem Igor Kesaev, que, segundo informações, controla a principal empresa de distribuição
de tabaco no mercado - Megapolis, que faz entregas a 160.000 retalhistas em todo o país. As grandes multinacionais do tabaco adquiriram
participações na empresa no passado. No entanto, Kesaev demitiu-se do conselho de administração em abril.
Imperial Brands anunciou a transferência dos seus negócios russos para investidores sediados na Rússia, sujeita a finalização, que deverá ter
lugar em breve.A transação alinha-se com a intenção anteriormente anunciada de alienar toda a sua operação russa. O negócio da Imperial inclui
uma divisão de vendas e comercialização, e uma fábrica em Volgograd. De acordo com a empresa, no ano fiscal de 2021, a Rússia e a Ucrânia
representaram no total cerca de 2% das receitas líquidas e cerca de 0,5% nos lucros operacionais ajustados. A amortização não monetária está
estimada em 225 milhões de libras esterlinas.
Fortuna Cigar House (SDF) poderia tornar-se o novo proprietário do negócio russo de Imperial Brands. A empresa funciona como uma joint
venture com a Megapolis. Imperial Brands detém cerca de 5,5% do mercado russo do tabaco. Os analistas locais acreditam que todas as marcas
produzidas pela empresa continuarão provavelmente a ser produzidas sob uma licença temporária.
British American Tobacco (BAT) retomou as operações de fabrico na fábrica de tabaco Pryluky, na Ucrânia, a partir de 25 de abril. BAT Ucrânia
efetuou uma análise exaustiva dos riscos e ameaças e decidiu adotar uma abordagem faseada para retomar o fabrico na fábrica. “Nestes tempos
difíceis, precisamos de satisfazer a procura dos nossos consumidores adultos ucranianos e estrangeiros e de apoiar o funcionamento da
economia ucraniana”.
JTI está a considerar vender as suas operações russas após suspender o investimento e as atividades de comercialização no país no mês passado
na sequência da invasão da Ucrânia por Moscovo. Uma opção que a JTI está a considerar é transferir o seu negócio russo para um terceiro. A
empresa estima que a Rússia represente 8% das receitas totais e 15% dos lucros operacionais ajustados.
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CROP
MONITOR
O início da temporada de comercialização
nos principais mercados africanos de tabaco
mostrou resultados mistos. O primeiro dia
de vendas no Zimbabué começou com um
aumento anual de 40% e um preço médio de
2,58 dólares, em comparação com 1,88 dólares
no ano anterior. Além disso, o preço mais
elevado durante o dia de abertura atingiu 4,96
dólares.
Alternativamente, no Maláui, os produtores
ficaram desapontados com os preços. A 1 de
abril, a licitação mais alta nos pisos de leilão
foi de 1,75 dólares, enquanto no mercado de
contratos atingiu um pico de 2,30 dólares. Em
particular, o Ministro da Agricultura do Maláui
salientou que o tabaco é a única esperança de
melhorar o nível de vida na região, pelo que os
preços têm de ser adequados.

As estatísticas de vendas para a temporada em
curso no Zimbabué, capturando o período até
maio de 2022, são as seguintes:

•

Burley: 3.070.787 kg vendidos a um preço
médio de 1,72 dólares. As receitas totais
são de 5.268.437 dólares.

•

52.490.417 kg de tabaco vendido a um
preço médio de 2,94 dólares.

•

•

Leilão: 3.939.892 kg a um preço médio de
3,18 dólares/kg. Taxa de rejeição: 12,06%.

FCV: 217.958 kg vendidos a um preço
médio de 2,71 dólares. As receitas totais
são de 589.807 dólares.

•

Contrato: 48.550.525 kg a um preço médio
de 2,93 dólares/kg.

•

15 de maio é a última data para a destruição
de todas as plantas de tabaco vivas.

As estatísticas de vendas para a temporada em
curso no Maláui que capturam o período até
ao final de abril de 2022 são as seguintes:
•

3.700.151 kg de tabaco vendido a um preço
médio de 1,88 dólares. As receitas totais
são de 6.970.965 dólares.
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A diminuição dos influxos de tabaco no
mercado continuou a compactar os ganhos
sazonais que diminuíram 86%, em comparação
com o mesmo período do ano passado. No
entanto, os preços do burley melhoraram em
5%.
O relatório de plantação do Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos publicado no
final de março mostra aumentos de 14% e
19% na área cultivada, respetivamente para
os tipos de fire-cured e dark air-cured, mas
apenas 2% e 1% de aumentos para FCV e
burley. Foram projetados aumentos de 3%
para 226.300 acres de tabaco de todos os
tipos.

Os EUA estão a pressionar o Conselho de
Segurança da ONU para sancionar ainda mais
a Coreia do Norte, proibindo produtos como
o tabaco e o petróleo. Se implementado, o
projeto de resolução proposto proibiria a
exportação para a Coreia do Norte tanto de
tabaco como de tabaco manufaturado.
A Divisão de Tabaco da Federação das
Indústrias Egípcias advertiu contra a cessação
da produção das fábricas de tabaco devido
à relutância dos bancos em abrir créditos
documentais necessários para a importação
de tabaco em rama. De acordo com fontes
locais, mais de 23 fábricas irão fechar após as
férias de Eid al-Fitr, depois de terem utilizado
todo o seu stock de tabaco em rama que é
completamente importado do estrangeiro
devido à proibição do seu cultivo no Egipto. As
fábricas de tabaco importam matérias-primas
por cerca de 500 milhões de dólares por ano
enquanto as exportações atingem 120 milhões
de dólares anualmente.

Ao abrigo das novas quotas de tabaco
vietnamitas, o Camboja pode exportar
até 3.000 toneladas de folhas de tabaco
sob taxas preferenciais de imposto de
importação. Para tal, os produtos devem ser
acompanhados de um Certificado de Origem
emitido pelo Ministério do Comércio do
Camboja ou outro organismo autorizado, e os
seus procedimentos de desalfandegamento
devem ser conduzidos em postos fronteiriços
designados. Em setembro do ano passado, o
Vietname anunciou que iria impor uma taxa de
imposto de 0% sobre múltiplas mercadorias
importadas do Camboja, incluindo tabaco não
processado.
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O Nepal proibiu a importação de tabaco,
carros, álcool e outros artigos de luxo e
encurtou a sua semana de trabalho para
conservar a sua oferta de divisas em
deterioração. Não será permitida a importação
de qualquer tipo de álcool ou de produtos
de tabaco, motocicletas com motores de
grande porte e telemóveis que custam mais
de 600 dólares. A proibição estará em vigor
até meados de julho. O objetivo é antecipar
a situação que o vizinho Sri Lanka, que está
a atravessar a sua pior crise económica em
décadas depois de ter ficado sem moeda
estrangeira para pagar as importações.

REGULAMENTOS

O regulador do mercado na China revelou as
regras técnicas para os cigarros eletrónicos, que
entrarão em vigor a 1 de outubro. Estas incluem
os requisitos de conceção, compostos químicos,
e a mecânica dos cigarros eletrónicos que os
fabricantes nacionais devem cumprir para poderem
vender os seus produtos. As regras estabelecem
que as empresas só podem vender através de
canais autorizados e vendedores de bares a partir
da venda de outros aromas de cigarros eletrónicos
que não sejam tabaco. Além disso, a administração
estatal publicou orientações para a produção,
venda por grosso, venda a retalho e rastreabilidade
de cigarros eletrónicos. Ao solicitar uma licença de
produção, um fabricante de cigarros eletrónicos
deve possuir o capital, tecnologia e equipamento
necessários e cumprir os requisitos da política
nacional de cigarros eletrónicos. O investimento
estrangeiro na venda a retalho de produtos de
cigarros eletrónicos seria proibido e o investimento
estrangeiro na produção seria revisto e exigiria a
pré-aprovação das empresas que pretendessem
fazer uma lista na China ou no estrangeiro.

O Food and Drug Administration dos EUA
(FDA) anunciou os padrões de produto
propostas para proibir o mentol como aroma
característico nos cigarros e proibir todos os
aromas característicos que não sejam tabaco
em charutos. Estas ações têm o potencial de
reduzir significativamente a doença e a morte
pelo uso de produtos de tabaco de combustão,
a principal causa de morte evitável nos EUA,
reduzindo a experimentação e a dependência
dos jovens, e aumentando o número de
fumadores que deixam de fumar. Esta é
uma das decisões mais importantes para a
indústria desde o início do ano. O mentol é
responsável por cerca de um terço do mercado
de cigarros dos EUA.
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O FDA dos EUA será obrigado a fornecer
relatórios de estado de aplicação de produtos
de tabaco pré-mercado (PMTA) de 90 em 90
dias. A agência já aprovou certos produtos
como o Vuse da BAT e o Logic da JTI, mas
negou o myblu da Imperial. Já passaram
mais de oito meses desde o fim da política
de conformidade contínua de 12 meses
para produtos sujeitos a PMTA submetidos
atempadamente, mas a agência ainda está com
cerca de 88.000 revisões, incluindo alguns
dos produtos de vaporização com as maiores
quotas de mercado.
As autoridades do Quénia propuseram a
alteração do imposto sobre o consumo de
nicotina líquida para KES 70 (cerca de 0,60
dólares) por mililitro, numa tentativa de a
tornar menos acessível aos utilizadores,
incluindo as crianças em idade escolar e os
jovens. O país é um dos mercados a procurar
em relação ao desenvolvimento de produtos
alternativos em África.

A venda de cigarros eletrónicos no Brasil
poderá tornar-se legal no final de 2022,
uma vez que a agência federal de saúde
ANVISA está em vias de revisitar o seu quadro
regulamentar. Está em curso uma consulta
sobre cigarros eletrónicos, procurando
informação técnica e científica para a ajudar
a elaborar regulamentos para a categoria
emergente. A partilha de informação está
prevista para terminar a 11 de maio. Tais
produtos foram proibidos no país desde uma
decisão governamental em 2009. No entanto,
muitas lojas locais vendem cigarros eletrónicos
independentemente. O Brasil tem um conjunto
rigoroso de regulamentos para o consumo de
tabaco que resultou na redução da prevalência
do tabagismo de mais de 30% há três décadas
para um pouco mais de 10% hoje. Qualquer
decisão tomada no Brasil é suscetível de
influenciar outros mercados na região.

O governo canadiano propôs o primeiro
imposto federal sobre vaporização do país, que
entraria em vigor a 1 de outubro, se aprovado.
Aplica-se a produtos que contenham nicotina,
incluindo recargas estilo cápsula e cartucho,
fitas descartáveis, líquidos eletrónicos
engarrafados e base de nicotina para líquidos
de bricolage. Não se aplica ao hardware
que é vendido sem e-líquidos. O imposto
inclui também uma opção para as províncias
canadianas de acrescentarem os seus próprios
impostos. Os produtos de vaporização teriam
um imposto de CAD 1,00 (0,97 dólares) por
2 ml para os primeiros 10 ml de e-liquido em
qualquer recipiente selado e CAD 1,00 por 10
ml para líquido adicional no mesmo recipiente.
As cápsulas seladas seriam tributadas
separadamente a uma taxa mínima de CAD
1,00 por cápsula.
Mianmar adiou a entrada em vigor das suas
regras de embalagem simples por um ano, para
abril de 2023. Uma vez implementadas, as
empresas terão um período de 90 dias para se
adaptarem às novas regras. No entanto, cada
vez mais países estão a mudar para este tipo
de regime de embalagem.
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Os maços de cigarros na Tailândia têm um
novo conjunto de avisos gráficos que entraram
em circulação a 11 de abril. Estes destinamse a lembrar aos fumadores as consequências
de fumar. Entretanto, as autoridades sanitárias
confirmaram também que a proibição de
importação e venda de cigarros eletrónicos
permanecerá. A proibição da Tailândia está em
vigor desde 2014. No entanto, a decisão final
cabe ao Parlamento local.
A Malásia está prestes a levantar a proibição
de produtos de vaporização. Entrando em
vigor a 3 de agosto, ocorrerá a regulamentação
dos dispositivos de vaporização, que precede
a iminente legalização das vendas de
vaporização. Como resultado, os fabricantes e
importadores terão de garantir que todos os
dispositivos são certificados e rotulados para
mostrar aos consumidores que os padrões de
segurança foram cumpridos e que os produtos
são seguros de utilizar. Todos os e-líquidos
terão também de ser registados.

ATUALIZAÇÕES DA
INDÚSTRIA
Imperial Brands divulgou a sua atualização
comercial de Pré-fechamento. A empresa continua
a atuar de acordo com a sua estratégia de cinco
anos lançada em 2021. O investimento focalizado
nos cinco principais mercados de combustíveis da
Imperial, que representam cerca de 70% do lucro
operacional ajustado, conduziu a um aumento na
quota de mercado agregada para esses mercados.
Os ganhos nos EUA, Reino Unido e Austrália mais
do que compensaram os declínios na Alemanha
e Espanha. Os consumidores responderam
positivamente aos pilotos do sistema de tabaco
aquecido Pulze na Grécia e na República Checa
e a uma melhor proposta de comercialização do
consumidor para o produto de vapor azul nos EUA.
A empresa está no bom caminho para apresentar
resultados ao longo de todo o ano, com um
crescimento de receitas líquidas esperado de cerca
de 0-1% e um crescimento de lucros operacionais
ajustados de cerca de 1%.

Contudo, o FDA dos EUA emitiu ordens de recusa
de comercialização (MDO) à Fontem US, uma
subsidiária da Imperial Brands, vários produtos
do sistema eletrónico de entrega de nicotina
myblu (ENDS) depois de determinar que as suas
aplicações não tinham provas suficientes para
demonstrar que permitir a comercialização destes
produtos seria adequado para a proteção da saúde
pública.
O consumo de cigarros combustíveis na Alemanha
em 2021 foi de 71,8 mil milhões de unidades,
2,8% inferior ao do ano anterior. O consumo de
cigarros RYO diminuiu 5,6%, enquanto o tabaco
para cachimbo aumentou 40%, principalmente
devido à popularidade do tabaco shisha.
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Smoore, uma empresa líder mundial de vaporização
com sede na China, divulgou os seus resultados
para 2021:
As receitas subiram 37,4% para 13,75 mil milhões
de RMB (cerca de 2,1 mil milhões de dólares).
Este desempenho é atribuído à marca de tecnologia
vape de sistema fechado da empresa, FEELM. Até
à data, dispositivos carregados com atomizador
FEELM foram exportados para 50 países na Europa,
América, Ásia Oriental, África e Oceânia. A
empresa continua a investir recursos significativos
em I&D. A Smoore também se comprometeu a
atingir a neutralidade de carbono na sua produção
direta e indireta e atividades operacionais até
2050, sendo a primeira empresa tecnológica
de atomização a anunciar um roteiro para a
neutralidade de carbono.
Alibaba, um dos maiores retalhistas e empresas
de comércio eletrónico do mundo, deixará de
permitir a venda de produtos de vaporização na
sua plataforma a partir de 1 de maio. Isto inclui
cartuchos, e-líquidos e hardware.

Altria divulgou os seus resultados do primeiro
trimestre de 2022:

JTI divulgou os seus resultados do primeiro
trimestre de 2022:

PMI divulgou os seus resultados do primeiro
trimestre de 2022:

•

•

As receitas aumentaram em 6,2% para
581,5 mil milhões de ienes.

•

Isto é impulsionado principalmente pela
venda do negócio de vinhos da Altria em
outubro de 2021. Excluindo o segmento do
vinho, as receitas líquidas permaneceram
essencialmente inalteradas.

•

O lucro operacional aumentou 11,4% para
178,4 mil milhões de ienes.

As receitas líquidas aumentaram em 9,0%
numa base orgânica (2,1% numa base
reportada).

Isto reflete o crescimento do volume
total impulsionado pelo IQOS, a contínua
recuperação do negócio de combustíveis em
muitos mercados contra uma comparação
afetada por uma pandemia, e alguns impactos
positivos em termos de calendário, incluindo
movimentos de inventário. Os volumes de
carregamento de cigarros em relação ao
primeiro trimestre de 2021 aumentaram 1,9%,
enquanto que o tabaco aquecido cresceu
14,2%, ou um crescimento de 3,5% quando
se consideram os números totais. A ambição da
PMI de se tornar um negócio maioritariamente
livre de fumo por receitas líquidas em
2025 permanece intacta, sustentada pela
confiança contínua da empresa no ritmo
rápido e na oportunidade a longo prazo da sua
transformação.

•

As receitas líquidas diminuíram 2,4% para
5,9 mil milhões de dólares.

As receitas líquidas de impostos especiais
de consumo diminuíram 1,3% para 4,8
mil milhões de dólares. O segmento de
produtos fumáveis registou uma diminuição
de 6,3% no volume de remessas nacionais
de cigarros, impulsionada principalmente
pela taxa de declínio da indústria e pelas
perdas de quotas de retalho, parcialmente
compensadas pelos movimentos de
inventário do comércio. O volume reportado
de remessas de charutos diminuiu 9,6%.
O segmento de produtos de tabaco de
mascar reportou um decréscimo de
1,9% no volume de remessas nacionais,
impulsionado principalmente por
movimentos de inventários comerciais e
perdas de quotas no comércio a retalho.
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O volume total aumentou 1,2%, impulsionado
pelo grupo EMA, mais do que compensando
os declínios nos grupos da Ásia e Europa
Ocidental. O volume nas categorias de
combustíveis e RRP cresceu 1,0% e 16,0%,
respetivamente. O desempenho futuro
da empresa estará ligado à situação atual
na Ucrânia, à rápida evolução dos custos
operacionais e a uma inflação muito volátil.

SUSTENTABILIDADE

A Câmara dos EUA aprovou uma legislação
para descriminalizar a marijuana a nível federal,
enquanto democratas e três republicanos se
reuniram para capitalizar a ressonância política
da canábis legalizada como uma questão de
crescimento económico, justiça racial e direitos dos
estados. A Lei de Oportunidade de Reinvestimento
e Expansão da Marijuana, aprovada por 220 a
204, tem poucas probabilidades de conseguir 60
votos para passar no Senado, mas os apoiantes da
descriminalização argumentaram que a votação
era um passo necessário para a construção de um
consenso. O projeto de lei iria retirar a marijuana da
lista de substâncias controladas do governo federal,
impor um imposto de 8% sobre os produtos
de canábis, permitir que algumas condenações
sobre as acusações de canábis fossem expulsas
e exercer pressão para a revisão das sentenças.
Também tornaria os empréstimos e serviços da
Administração de Pequenas Empresas disponíveis
para as empresas de canábis. As vendas da
indústria totalizaram 20 mil milhões de dólares em
2020 e estão projetadas para mais do dobro até
2025.

A indústria tabaqueira do Zimbabué procura
a canábis como uma importante fonte de
receitas, esperando-se que o sentimento
antitabaco reduza a procura de uma das
maiores exportações do país. Prevê-se que
a procura antecipada de canábis continue a
crescer, enquanto a produção de tabaco a nível
mundial poderá diminuir 15% até 2030, de
acordo com o diretor executivo do Conselho
da Indústria e Comercialização do Tabaco do
Zimbabué (TIMB). O TIMB está a considerar o
cânhamo industrial como uma das alternativas
possíveis. Os agricultores serão encorajados a
plantar canábis para que um quarto dos seus
rendimentos provenha da planta até 2025.
O país exportou 30 toneladas de cânhamo
industrial para a Suíça no ano passado. O
mercado é visto como a porta de entrada para
a Europa, mas a China e a UE também estão
entre os alvos principais.
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A Demecan tornou-se a primeira empresa
farmacêutica alemã a fornecer canábis para
uso médico à Agência Alemã de Canábis. A
empresa, com as suas instalações de produção
em Ebersbach, Saxónia, é uma das três
empresas que cultivam canábis na Alemanha
em nome do Estado. As outras duas empresas
farmacêuticas são de propriedade canadiana:
Aurora tem a sua unidade de produção em
Leuna, na Saxónia-Anhalt. Tilray, que já
forneceu canábis, é a terceira empresa a
produzir em Neumünster, em SchleswigHolstein. Neste momento, diz-se que a
Demecan produz 1.000 quilos de canábis
medicinal por ano. No total, as três empresas
deverão produzir dez toneladas distribuídas ao
longo de quatro anos.

Será lançado em Basileia, Suíça, um ensaiopiloto sobre a venda legal de canábis para fins
recreativos. Apenas cerca de 400 indivíduos
selecionados poderão participar no projeto. O
Gabinete Federal de Saúde Pública aprovou a
iniciativa. A sua duração será de dois anos e
meio. Os participantes não poderão comprar
canábis e passá-la a outros.

BAT irá atualizar a sua fábrica de cigarros
em Kanfanar, Croácia, para fabricar novas
categorias de produtos de tabaco. O
investimento é de 80 milhões de euros. A BAT
adquiriu a fábrica de cigarros em Kanfanar em
2015 quando adquiriu a empresa tabaqueira
local Tvornica Duhana Rovinj (TDR) por mais de
500 milhões de euros. No âmbito da aquisição,
a BAT foi obrigada a manter a produção na
fábrica em Kanfanar durante pelo menos
cinco anos. A empresa estava perto de sair do
mercado devido à deterioração das condições
comerciais, mas mudou de ideias desde então.

O Senado do Estado de Nova Iorque está
a avançar com a legislação proposta que
permitiria aos bares e restaurantes utilizar
o reconhecimento facial ou scanners de
impressões digitais para verificar a idade
de alguém antes de este comprar álcool,
tabaco ou cigarros eletrónicos. A proposta
assemelha-se a práticas na China, mas
poderia ser outra fronteira futura na
legislação sobre tabaco e nas políticas de
acesso dos jovens.
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BAT Bangladesh está a investir 5,74 mil
milhões de BDT (cerca de 66 milhões de
dólares) na sua fábrica de Savar, para
criar oportunidades de exportação e criar
capacidade de contingência. Isto vem juntarse a um investimento recente de 5,14 mil
milhões de BDT. A subsidiária local da BAT
está a registar receitas sólidas de dois
dígitos e taxas de crescimento. A empresa
tem fábricas de cigarros em Dhaka e Savar,
uma fábrica de debulha de folhas verdes
em Kushtia, uma fábrica de secagem de
folhas verdes em Manikganj, e uma série de
escritórios de vendas e folhas em todo o país.

FONTES
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Obrigado!
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