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UMA ATUALIZAÇÃO SOBRE OS ACONTECIMENTOS   E PREVISÕES MAIS RECENTES
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O aumento das vendas diárias de burley nos 
pisos de Lilongwe, Maláui, combinado com 
melhores preços, resultaram em maiores 
ganhos na última semana de maio. Dados 
semanais mostram que 6,8 milhões de kg de 
burley foram vendidos a um preço médio de 
2,02 dólares por kg, gerando 13,7 milhões de 
dólares, o que representa um aumento de 73% 
nas receitas semanais das vendas de burley.

Em termos de vendas totais, os números atuais 
devem ser comparados com os resultados 
do ano passado durante o mesmo período: 
67,9 milhões de kg vendidos ao preço médio 
de 1,64 dólares, levando a receitas de 111,6 
milhões de dólares.

CROP 
MONITOR
A Associação dos Fumicultores do Brasil 
(Afubra) apresentou uma avaliação preliminar 
da cultura do tabaco brasileiro para a 
temporada de 2021/2022. Estudos de 
comercialização indicaram um aumento anual 
de 43% no preço pago pelo Virgínia (10,54 
BRL a 15,09 BRL)/(2,13 dólares a 3,04 dólares) 
e 35% para Burley (10,02 BRL a 13,48 BRL)/
(2,02 dólares a 2,72 dólares). Nesta temporada, 
as empresas estão a pagar mais de 3,00 
dólares por kg de Virgínia, e há uma forte 
concorrência para comprar as ações restantes. 
No final de abril, em média, nos três estados do 
sul do Brasil, 73% de Virgínia, 93% de Burley 
e 92% de tabaco Comum foram vendidos. O 
aumento dos custos de energia, combustível, 
fertilizantes importados, logística local e mão 
de obra estão a afetar significativamente o 
custo do tabaco. Estes também têm impacto 
nos preços de exportação para 2022.

Os números acumulados das vendas de tabaco 
até 27 de maio no Maláui mostram a seguinte 
dinâmica:

• Burley: 19,9 milhões de kg vendidos 
levando a receitas de 38,6 milhões de 
dólares. O preço médio é de 1,94 dólares 
por kg.

• FCV: 3,9 milhões de kg vendidos levando 
a receitas de 10,4 milhões de dólares. O 
preço médio é de 2,67 dólares por kg.

• Dark Fired: 0,04 milhões de kg vendidos 
levando a receitas de 0,08 milhões de 
dólares. O preço médio é de 2,03 dólares 
por kg.

Total: 23,8 milhões de kg vendidos levando 
a receitas de 49 milhões de dólares. O preço 
médio é de 2,06 dólares por kg.



3   |  Tobacco MonitorTobacco Monitor  | junho 2022        

No final de maio, os agricultores do Zimbabué 
venderam 102,3 milhões de kg de tabaco no 
valor de 305,2 milhões de dólares. Isto é 17% 
menor do que no período comparável do ano 
passado, tal como relatado pelo Conselho da 
Indústria e Comercialização do Tabaco (TIMB). 
Destes, 95,3 milhões de kg foram vendidos 
através do sistema de contratos, enquanto o 
resto foi comercializado em leilões. O preço 
médio na temporada atual foi de 2,98 dólares 
por kg, um aumento de 10,5% numa base 
anual. O tabaco vendido este ano foi cultivado 
em condições climáticas difíceis, caracterizadas 
por chuvas tardias e erráticas. Os responsáveis 
da indústria esperam que os agricultores do 
país colham 210 milhões de kg de tabaco este 
ano, contra os 250 milhões de kg colhidos em 
2021.

Entretanto, o número de novos produtores 
de tabaco no Zimbabué para a temporada de 
2021/2022 diminuiu 50% em comparação 
com o ano anterior. O chefe executivo do TIMB 
explicou a situação: “O declínio verificado 
em termos de registo de novos produtores 
de tabaco pode ser atribuído a questões de 
viabilidade. O custo de produção está a subir 
e a procura crescente da componente dólar 
americano nas operações. Até os trabalhadores 
agrícolas exigem agora o pagamento em 
moeda estrangeira. Assim, sem financiamento 
do desenvolvimento, torna-se um desafio para 
os novos produtores de tabaco registarem-se”.

Além disso, o TIMB divulgou uma declaração 
para dizer que todos os agricultores devem ser 
pagos no prazo de dois dias após a entrega das 
suas culturas em leilão.

British American Tobacco (BAT) do Quénia 
pagou aos produtores de tabaco contratados 
1,2 mil milhões de KES (10,3 milhões de 
dólares) no ano passado, uma redução de 
quase 15% em relação aos 1,4 mil milhões 
de KES que receberam em 2021. Segundo a 
BAT do Quénia, os produtores forneceram 7,2 
milhões de kg de tabaco em folha em 2021, 
contra 8,3 milhões de kg no ano anterior. A 
BAT fornece aos agricultores empréstimos 
antecipados para insumos equivalentes 
a 30% do rendimento bruto potencial, e 
aqueles que não cumprem as suas obrigações 
não recebem um contrato para o ano seguinte. 
Alguns agricultores podem também ter 
mudado para outros produtores ou culturas 
de tabaco durante o ano, o que explicaria a 
queda nos rendimentos e nas entregas de 
folhas. No entanto, a empresa registou um 
aumento de 18% no lucro líquido para 6,5 mil 
milhões de KES em 2021, impulsionado por 
maiores rendimentos e menores custos.
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REGULA-
MENTOS
O Food and Drug Administration dos EUA (FDA), 
está atualmente a aceitar comentários sobre as 
regras propostas que proíbem os cigarros de 
mentol e caracterizam os aromas dos charutos. 
O público tem a oportunidade de apresentar 
comentários até 5 de julho. Previsivelmente, as 
regras propostas resultaram em reações mistas 
por parte da indústria e das partes interessadas 
públicas. A agência também apresentou um 
relatório de situação para produtos que atualmente 
têm um pedido de produtos de tabaco de pré-
comercialização em análise. O FDA declara 
que espera ter resolvido 63% dos pedidos 
estabelecidos na sua prioridade original até 30 
de junho de 2022, e 72% dos pedidos na sua 
prioridade original estabelecida até ao final do ano.

Entretanto, a data efetiva de introdução de 
advertências sanitárias pictóricas para produtos 
de tabaco nos EUA foi novamente adiada. A nova 
data da regra é 8 de julho de 2023. O regulamento 
deveria ter sido implementado já em 2021.

A Austrália poderia aumentar a idade mínima 
para a compra de cigarros. Isto faz parte de um 
pacote de recomendações para a estratégia 
nacional para o tabaco 2022-2030. Neste 
momento, o limite de idade é de 18 anos. 
O desenvolvimento da nova política surge 
como um inquérito nacional, conduzido pelo 
Conselho do Cancro, que revelou que a maioria 
dos australianos apoiariam uma política que 
impedisse os retalhistas de venderem cigarros 
por completo.  A Austrália já abriga os cigarros 
mais caros do mundo, com um maço típico de 
20 cigarros a custar 40 CAD (16 dólares). Isto 
significa que aqueles que fumam um maço 
por dia gastarão cerca de 12.500 CAD (9.950 
dólares) por ano - mais do que em qualquer 
outro país do mundo.  A vizinha Nova Zelândia 
é também um dos países mais progressistas 
quando se trata de limitar a indústria através 
de regulamentos. 

A nicotina sintética, e os líquidos eletrónicos 
sem nicotina, serão proibidos na China a partir 
de 1 de outubro, quando o padrão do país para 
os cigarros eletrónicos entrar em vigor. Isto é 
suscetível de ter um impacto significativo na 
disponibilidade global de certos produtos, 
dado o papel central do país na cadeia de 
fornecimento global para as categorias 
emergentes. 

O Cazaquistão está a aumentar os impostos 
sobre cigarros e produtos de tabaco aquecido 
no próximo ano. Até 2024, os impostos sobre 
os cigarros não deverão ser inferiores a 28 
euros (30 dólares). 
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De acordo com a Administração Metropolitana 
de Banguecoque, Tailândia, a cidade 
implementará o seu primeiro imposto sobre o 
tabaco de sempre. A nova estrutura irá tributar 
cada cigarro até 0,10 THB (0,003 dólares) por 
cigarro individual. O imposto, conhecido como 
“Imposto sobre o Tabaco para Manutenção 
Local” destina-se a ajudar a limitar o consumo 
de tabaco. O dinheiro do imposto será 
utilizado “para a manutenção da cidade de 
Banguecoque”. Outros locais na Tailândia têm 
vindo a cobrar impostos sobre os produtos do 
tabaco desde 2003, mas Banguecoque nunca 
implementou tal imposto, apesar dos esforços 
de vários políticos e ativistas antitabaco. 
Tentativas anteriores de alterar a lei em 
2016, 2017 e 2020 foram derrubadas porque 
visavam demasiados setores.

Uma Lei do Tabaco revista mais rigorosa entrou 
em vigor a 1 de maio como parte de uma 
estratégia a longo prazo para tirar a Finlândia 
do tabagismo. A alteração legislativa destina-
se especialmente a proteger as crianças 
pequenas dos efeitos nocivos do fumo passivo. 
Destina-se também a reduzir o lixo e os danos 
ambientais relacionados com o tabagismo, que 
se está a tornar rapidamente noutra fronteira 
no controlo do tabaco. A lei revista também 
proíbe os produtos aromatizantes do tabaco. 
Estes incluem cartões de aromatizantes que 
podem ser colocados dentro de um maço de 
cigarros para adicionar aromas. As embalagens 
simples entrarão em vigor em maio de 2023. 

Aproximadamente 40 membros do parlamento 
adotaram uma declaração para alcançar 
um Bangladesh livre de tabaco até 2040. 
Funcionários locais registaram os progressos 
do Bangladesh no controlo do tabaco, através 
da Lei (Controlo) sobre o Fumo e Utilização 
de Produtos de Tabaco de 2005, alterada em 
2013, e das Regras sobre o Fumo e Utilização 
(Controlo) de Produtos de Tabaco de 2006 e 
2015, o que levou a uma redução das taxas 
globais de fumadores adultos de 43,3% em 
2009 para 35,3% em 2017. 

Deixar de fumar ou tornar-se livre de fumo, 
o que significa alcançar níveis de prevalência 
do tabagismo abaixo dos 5%, está a tornar-
se um objetivo nacional para um número 
crescente de mercados. 



6   |  Tobacco MonitorTobacco Monitor  | junho 2022        

ATUALI-
ZAÇÕES DA
INDÚSTRIA
Philip Morris International (PMI) realizou a 
sua Reunião Anual de Acionistas em 2022. 
O Chefe Executivo da empresa observou 
que o desempenho global em 2021 foi 
excelente, enquanto que 2022 começou forte. 
Os principais tópicos discutidos incluíram: 
sólidos fundamentos empresariais e rápido 
progresso na sua transformação sem fumo; 
investimentos em bem-estar e cuidados de 
saúde para impulsionar o crescimento a longo 
prazo; progresso contínuo na sustentabilidade. 
A PMI também informou os acionistas sobre os 
esforços para apoiar os seus empregados, as 
suas famílias e outros afetados pela guerra na 
Ucrânia.

PMI está a assumir a Swedish Match num 
negócio no valor de 16 mil milhões de 
dólares. Isto permitirá à PMI criar um portfólio 
abrangente de produtos antitabaco a nível 
mundial, sustentado por um mecanismo líder 
de I&D para a ciência, inovação e crescimento 
através das capacidades complementares das 
empresas; entrar diretamente e competir no 
grande, atrativo e crescente mercado livre 
de fumo dos EUA: (i) apoiar e desenvolver 
ainda mais o portfólio de nicotina de tabaco 
de mascar da Swedish Match nos EUA e (ii) 
aproveitar a plataforma operacional substancial 
da Swedish Match nos EUA para desbloquear 
oportunidades comerciais através de outras 
categorias antitabágicas nos próximos anos; 
e impulsionar oportunidades de expansão 
global aceleradas para os produtos de nicotina 
de tabaco de mascar da Swedish Match através 
da infraestrutura comercial internacional e 
dos recursos financeiros da PMI.

ITC, um dos maiores fabricantes mundiais 
sediado na Índia, divulgou os seus resultados 
do ano fiscal. As receitas de 591,01 mil 
milhões de INR (7,6 mil milhões de dólares) 
aumentaram 22,7% em relação ao ano 
fiscal anterior. O negócio dos cigarros do ITC 
recuperou progressivamente, graças à melhoria 
da mobilidade e à flexibilização das restrições, 
ultrapassando os níveis pré-pandémicos na 
segunda metade do ano. O ITC relata que o 
negócio dos cigarros continua a combater 
o comércio ilícito e a reforçar a posição 
no mercado, fortalecendo o portfólio de 
produtos através da inovação, democratizando 
a premiumização entre segmentos e 
aumentando a disponibilidade de produtos 
apoiada por uma execução superior no terreno.
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As receitas e o lucro operacional da KT&G 
registaram um crescimento de dois dígitos 
no primeiro trimestre de 2022. As receitas 
aumentaram 11,5% para 844,8 mil milhões 
de KRW (673 milhões de dólares), enquanto 
que os lucros operacionais aumentaram 10% 
para 272,6 mil milhões de KRW (217 milhões 
de dólares). Os funcionários da empresa 
observaram: “A nossa expansão de vendas de 
produtos de tabaco aquecido nos mercados 
interno e externo, juntamente com o aumento 
do volume de exportação dos nossos produtos 
de tabaco tradicionais, levou ao crescimento 
das receitas totais da empresa”. A KT&G 
vendeu cerca de 9,54 mil milhões de cigarros 
na Coreia do Sul no primeiro trimestre deste 
ano. Este valor representa um decréscimo 
de 0,9% numa base anual. No entanto, a 
sua quota de mercado aumentou 1,2 pontos 
percentuais, para 65,7%. O volume de vendas 
de cigarros regulares da KT&G no estrangeiro 
disparou 43,8% para vender 11,5 mil milhões, 
graças à recuperação das exportações na 
região do Médio Oriente e Ásia-Pacífico.

BAT lançou o seu produto de tabaco aquecido 
glo em Chipre. A empresa está concentrada 
no desenvolvimento de um portfólio 
multiprodutos para se posicionar melhor para 
o futuro.

Aspire Global, um importante fabricante de 
cigarros eletrónicos com sede na China que 
recentemente se ramificou para o fabrico de 
canábis, solicitou aos reguladores americanos 
que retirassem de uma proposta de listagem 
que teria angariado 135 milhões de dólares, 
uma vez que regras mais rigorosas em casa 
tornam mais difícil a angariação de fundos. 
Isto é um resultado do governo local, que tem 
reprimido o crescimento das empresas de 
vaporização, mandatando a pré-aprovação de 
IPOs e restringindo o investimento estrangeiro. 
Mais de metade das vendas das empresas vêm 
da Europa, com a China a ficar em segundo 
lugar e os EUA em terceiro.

Cigar Association of America (CAA), um 
grupo comercial da indústria, publicou o 
seu primeiro relatório sobre as importações 
de charutos para 2022 e o ano está a 
começar de forma positiva. A CAA estima que 
21,4 milhões de charutos premium foram 
importados para os EUA, um aumento de 
3,8% em comparação com os 20,6 milhões 
de charutos premium que o grupo estimou 
para janeiro de 2021. O aumento é liderado 
por dois países: A Nicarágua importou 14,725 
milhões de charutos premium, contra os 
12,345 milhões em 2021, e as Honduras 
aumentaram a sua produção para os EUA 
de 2,418 milhões para 3,212 milhões. As 
exportações da República Dominicana para 
os EUA diminuíram em mais de 40%. A CAA 
diz que 3,319 milhões de charutos premium 
dominicanos foram importados em janeiro de 
2022, contra 5,56 milhões em 2021.
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PMI anunciou também que atingiu o seu 
objetivo global de melhorar o equilíbrio entre 
os géneros, assegurando pelo menos 40% de 
representação feminina em funções de gestão 
até 2022. O novo objetivo - 35% de mulheres 
em funções de direção até 2025 - demonstra o 
desejo da empresa de melhorar continuamente 
a representação de género.

SUSTENTA-
BILIDADE
A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
está a instar os governos de todo o mundo 
a proibirem a “lavagem verde” da indústria 
do tabaco - a divulgação de credenciais de 
sustentabilidade como forma de distrair do 
impacto do tabagismo na saúde e no ambiente. 
A agência sublinha o impacto ecológico dos 
produtos de tabaco e nicotina. Os autores 
exortam as organizações a evitarem parcerias 
com empresas de cigarros envolvidas em 
atividades ambientais que possam promover a 
indústria como parceiro ambiental. 

O campo ambiental, social, da governação 
(ESG) será provavelmente um novo campo de 
batalha para as empresas e reguladores no 
futuro imediato.

PMI publicou o seu terceiro Relatório Integrado 
anual, que inclui uma Declaração de Propósito 
atualizada, um novo enquadramento do ESG, 
bem como informação detalhada sobre a 
visão estratégica, desempenho, governação e 
modelo de criação de valor da PMI. O conteúdo 
foi informado através de uma avaliação formal 
da materialidade da sustentabilidade, realizada 
em 2021. A PMI reconheceu duas áreas 
temáticas distintas: as relacionadas com os 
produtos da PMI e as relacionadas com as suas 
operações comerciais. Esta distinção constitui 
a base da nova abordagem da sustentabilidade 
da PMI, que consiste em oito estratégias 
orientadas para o impacto que visam abordar 
os seus tópicos mais materiais do ESG. Estas 
oito estratégias - quatro destinadas a abordar 
o impacto dos produtos da PMI e quatro 
destinadas a abordar o impacto operacional 
da empresa - são acompanhadas por um 
quadro de nove fatores relacionados com a 
governação.
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JTI Leaf Malawi Limited diz que deixará de 
comprar tabaco a agricultores que não estarão 
a curar as suas folhas de tabaco em celeiros 
vivos até 2025. A JTI Leaf está a promover 
a utilização de celeiros vivos para reduzir 
a dependência das florestas naturais para 
materiais de construção e as emissões de 
carbono na cadeia de produção de tabaco. 
O tabaco continua a ser a principal fonte de 
divisas do Maláui, trazendo 60% das receitas 
em divisas do país e contribuindo com cerca de 
13% para a economia em geral.

22nd Century Group, uma empresa líder 
em biotecnologia agrícola centrada na 
redução do tabaco de nicotina, cânhamo/
canábis, e tecnologia vegetal avançada de 
lúpulo, anunciou a aquisição da empresa 
privada GVB Biopharma. Como organização 
de desenvolvimento e fabrico de contratos, 
acredita-se que a GVB seja um dos maiores 
fornecedores de ingredientes ativos derivados 
do cânhamo para as indústrias farmacêutica 
e de bens de consumo em todo o mundo, 
com base na tonelagem total. GVB opera três 
instalações de fabrico americanas no Oregon 
e Nevada, incluindo uma instalação de fabrico 
de ingredientes de cânhamo de 2787.09 
m2 no centro do Oregon, uma instalação 
de fabrico de produtos acabados com rótulo 
privado de 3716.12  m2 em Las Vegas, e uma 
instalação de extração de cânhamo à escala 
industrial em Prineville, Oregon.

Em maio, o ITGA prestou uma homenagem 
às mulheres no cultivo do tabaco, fazendo 
das mulheres um ponto focal na última 
revista de Tobacco Courier. Se quiser ler mais 
sobre as lutas e esperanças das mulheres 
de múltiplos mercados de cultivo de tabaco, 
descarregue um exemplar da revista da sua 
conta de membro, ou entre em contacto com 
a nossa equipa para mais informações: itga@
tobaccoleaf.org. 

Também aumentamos a conscientização nos 
meios de comunicação social para os mitos 
e factos populares sobre o cultivo do tabaco. 
Siga-nos @TobaccoGrowers no Twitter para 
atualizações regulares.
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FONTES
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Obrigado!


