
1   |  Tobacco MonitorTobacco Monitor  | julho 2022        

j u l h o  2 0 2 2

UMA ATUALIZAÇÃO SOBRE OS ACONTECIMENTOS   E PREVISÕES MAIS RECENTES
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Os volumes de vendas de todos os tipos de 
tabaco no Maláui têm estado em constante 
declínio este ano, em oposição ao mesmo 
período em 2021. Como comparação, o total 
das quantidades vendidas para o período 
equivalente do ano passado foi:

• 102 milhões de kg, o que representou 
167,7 milhões de dólares. 

No entanto, a evolução dos preços é positiva 
uma vez que o preço médio de 2021 durante 
o mesmo período foi de 1,64 dólares por kg. 
Nesta temporada, os preços para Burley são 
firmes e considerados estáveis.

CROP 
MONITOR
Os números das vendas acumuladas de tabaco 
até 24 de junho no Maláui mostram a seguinte 
dinâmica de culturas:

• Burley: 51,8 milhões de kg vendidos 
resultando em receitas de 103,7 milhões de 
dólares. O preço médio é de 2,00 dólares 
por kg.

• FCV: 7,9 milhões de kg vendidos resultando 
em receitas de 20,8 milhões de dólares. O 
preço médio é de 2,65 dólares por kg.

• Dark Fired: 1,5 milhões de kg vendidos 
resultando em receitas de 2,9 milhões de 
dólares. O preço médio é de 2,03 dólares 
por kg.

• Total: 61,2 milhões de kg vendidos 
resultando em receitas de 127,4 milhões de 
dólares. O preço médio é de 2,08 dólares 
por kg.
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Os números mais recentes da produção 
de tabaco do Conselho da Indústria e 
Comercialização do Tabaco (TIMB) no 
Zimbabué mostram as seguintes estatísticas 
no final de junho de 2022:

• Quantidade vendida até à data: 168,8 
milhões de kg

• Preço médio: 3,02 dólares por kg

Além disso, o TIMB renovou a sua imagem 
corporativa, que está agora disponível no site 
oficial do Conselho.

O Departamento de Investigação e Estatística 
da Associação dos Fumicultores do Brasil 
(Afubra) forneceu os últimos valores médios da 
temporada 2021/2022 para a cultura no país:

• FCV: 17,46 R$ (3,27 dólares); 10,54 R$ 
(1,97 dólares) em 2020/2021 ou 66% de 
crescimento anual

• Burley: 15,97 R$ (2,99 dólares); 10,02 R$ 
(1,88 dólares) em 2020/2021 ou 59% de 
crescimento anual

A Autoridade do Tabaco da Tailândia (TOAT), 
um dos maiores fabricantes de tabaco do 
mundo, planeia arrendar as suas parcelas de 
terreno em áreas nobres em Banguecoque e 
nas províncias, com o objetivo de aumentar as 
receitas. O governador interino da autoridade 
disse que a TOAT quer leiloar três parcelas 
este ano.  O período de arrendamento é de 30 
anos.  A TOAT espera ganhar pelo menos 1,3 
mil milhões THB (36,9 milhões de dólares) 
com esses arrendamentos. A autoridade 
tem 6.000 rai (aproximadamente 960 ha) de 
parcelas em todo o país, das quais 2.000 rai 
podem ser alugadas, uma vez que a maioria 
foi arrendada a produtores de tabaco para 
plantar tabaco. 
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REGULA-
MENTOS
Os EUA estão a avançar com um plano para 
impor a eliminação de quase toda a nicotina nos 
cigarros, uma política que abalaria completamente 
a indústria de cigarros com 95 mil milhões de 
dólares e, dizem as autoridades de saúde, incitaria 
milhões de pessoas a deixar de fumar. No entanto, a 
implementação ainda está provavelmente a muitos 
anos de distância. O Food and Drug Administration 
(FDA) planeia publicar uma proposta de regra em 
maio de 2023, após o que convidaria o público 
a comentar antes de publicar uma regra final. As 
empresas tabaqueiras poderiam então processar. 
A Nova Zelândia também propôs uma redução 
da nicotina nos cigarros para níveis muito baixos, 
como parte de um plano mais amplo para reduzir 
o tabagismo. A Câmara Municipal de Los Angeles, 
EUA votaram para acabar com a venda de produtos 
sem aroma a tabaco, incluindo cigarros eletrónicos 
aromatizados, cigarros de mentol e charutos 
aromatizados. Se aprovada, a proibição entraria em 
vigor em janeiro de 2023.

31 procuradores-gerais apelaram ao FDA 
dos EUA para rejeitar a autorização de 
comercialização de todos os produtos de 
nicotina não derivados do tabaco, que 
estão atualmente a ser vendidos sem 
regulamentação do seu conteúdo, fabrico, 
efeitos para a saúde, rótulos de advertência ou 
alegações de comercialização. Os especialistas 
argumentam que a falta de regulamentação 
sobre produtos à base de nicotina não 
derivados do tabaco criou um campo de ação 
desigual, uma vez que os fabricantes de uma 
categoria de produtos à base de nicotina 
escaparam aos encargos regulamentares, 
enquanto outros têm de assumir as despesas e 
esforços para cumprir os requisitos do FDA.

O Presidente do México proibiu a venda de 
cigarros eletrónicos, dando continuidade à 
política do governo contra a vaporização. O 
México tinha proibido as importações de 
dispositivos em 2021. Mesmo antes disso, a 
proteção do consumidor e outras leis tinham 
sido utilizadas para desencorajar as vendas. 
Independentemente disso, os habitantes 
locais ainda encontram formas de obter os 
cigarros eletrónicos. Pelo menos 5 milhões de 
mexicanos experimentaram a vaporização.

O Canadá propõe que as advertências 
sanitárias escritas sejam impressas em 
cigarros individuais, o primeiro país a fazê-
lo. A 11 de junho terá início um período de 
consulta pública de 75 dias, o que informará 
o desenvolvimento dos novos regulamentos 
propostos. Outras sugestões incluem o 
alargamento da lista de riscos para a saúde 
impressa nos maços de cigarros.

O Ministério da Saúde do Bangladesh tentará 
proibir os cigarros eletrónicos e as bolsas de 
nicotina oral. A proposta também reforçaria 
as restrições aos produtos tradicionais do 
tabaco. Inclui uma proibição dos aromas e 
um aumento do tamanho das advertências 
gráficas de saúde para 90% das embalagens.

O Cazaquistão irá proibir a venda e a 
utilização de dispositivos de vaporização. Os 
legisladores também decidiram introduzir um 
imposto especial sobre o consumo de “paus 
de fumar” a 70% do imposto especial sobre 
o consumo de cigarros. Isto provavelmente 
refere-se ao tabaco aquecido. 
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A Comissão Europeia propôs a proibição da 
venda de tabaco aquecido aromatizado na UE. 
Isto vem em resposta ao aumento significativo 
dos volumes de tabaco aquecido vendidos em 
toda a região. Um relatório recente mostrou um 
crescimento de 10% nos volumes de vendas 
de tabaco aquecido em mais de cinco Estados-
Membros e, em geral, na UE, o tabaco aquecido 
excedeu 2,5% do total das vendas de tabaco. 
A proposta será agora submetida a um período 
de análise pelo Conselho e pelo Parlamento 
da UE e entrará em vigor 20 dias após a sua 
publicação no Jornal Oficial. Os Estados terão 
oito meses para transpor a Diretiva para a sua 
legislação nacional e três meses adicionais de 
transição.

A UE impôs sanções contra Neman Grodno 
Tobacco Factory e Inter Tobako na Bielorrússia.  
Isto faz parte do próximo pacote de sanções 
contra a Rússia, devido à guerra na Ucrânia. 
A fábrica representa 70% das vendas de 
cigarros nacionais e foi acusada de ser uma 
das principais fontes de cigarros ilícitos que se 
encontram na UE.

As autoridades de Singapura destruíram 
produtos de vaporização no valor de 0,75 
milhões de dólares. Em Singapura, é uma 
infração vender, possuir para venda, importar 
ou distribuir vaporizadores eletrónicos e 
componentes relacionados. Os infratores 
arriscam-se a pesadas sanções financeiras 
e mesmo a penas de prisão.  As autoridades 
estão também a monitorizar os canais 
online para impedir a potencial afluência de 
tais produtos. Entretanto, a prevalência do 
tabagismo em Singapura caiu para 10% em 
2020, contra 14% em 2010. O Ministério da 
Saúde atribui isto à sua abordagem plurianual 
e multifacetada para reduzir e desencorajar o 
uso de produtos de tabaco. 

Os EAU entraram em vigor novos 
regulamentos que incluem os cigarros 
eletrónicos no quadro regulamentar 
mais vasto do tabaco. Existe agora uma 
proibição de utilizar novos produtos em 
espaços fechados, ao mesmo tempo que as 
autoridades bloqueiam também os websites 
que promovem tais produtos. Entretanto, o 
Inquérito Nacional de Saúde indicou que 
a prevalência do tabagismo em adultos 
diminuiu de 11% em 2010 para 9% em 2018.

O governo holandês está a considerar 
aumentar o preço dos cigarros para entre 30 
e 47 euros por pacote em 2040, o que se 
assemelha à estratégia que a Austrália adotou 
há mais de uma década. Nos Países Baixos, os 
cigarros custam atualmente cerca de 8 euros 
por maço. O governo quer aumentar esse valor 
para 10 euros por maço. A subida substancial 
dos preços é um passo no plano do governo 
para alcançar uma “geração sem fumo” até 
2040, tal como estabelecido no Acordo 
Nacional de Prevenção de 2018. O governo 
quer que apenas 5% dos residentes dos 
Países Baixos fumem até 2040. Atualmente, a 
prevalência do tabagismo no país é de cerca de 
20%.

O Supremo Tribunal de Recurso da África do 
Sul concordou com uma decisão anterior do 
Supremo Tribunal que o regulamento que 
proibia a venda de produtos do tabaco durante 
o confinamento do Covid-19 era inválido.
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ATUALI-
ZAÇÕES DA
INDÚSTRIA
O FDA dos EUA emitiu ordens de negação de 
comercialização aos JUUL Labs para todos os seus 
produtos atualmente comercializados nos EUA.  De 
acordo com a agência, as aplicações de produtos 
de tabaco antes da comercialização carecem 
de provas suficientes relativamente ao perfil 
toxicológico dos produtos para demonstrar que 
a comercialização dos produtos seria adequada 
para a proteção da saúde pública. Mais tarde, foi 
concedida à JUUL uma ordem de suspensão de 
emergência pelo FDA, mas alguns analistas alegam 
que a empresa explora um pedido de falência. A 
situação irá evoluir em julho. Entretanto, espera-
se que a British American Tobacco (BAT) seja a 
empresa que mais beneficiará com a decisão, uma 
vez que é atualmente a líder em vapor nos EUA 
com 35% de quota através da sua marca Vuse. Juul 
é o segundo com 33%. 

BAT publicou o seu relatório sobre o primeiro 
semestre de 2022 antes do encerramento dos 
negócios. De acordo com funcionários da empresa, 
a transformação da BAT continua a ritmo acelerado, 
com forte crescimento de receitas e volume nas 
três Novas Categorias, impulsionando ganhos 
de participação nos principais mercados. BAT 
espera atingir os seus objetivos de receitas e 
rentabilidade de 5 mil milhões de libras  esterlinas  
até 2025. Os números de orientação para 2022 
incluem:

• Crescimento das receitas de 2% a 4% em 
moeda constante

• Crescimento adicional da base de 
consumidores sem combustível da BAT, que 
atingiu 19,4 milhões no primeiro trimestre

Vuse é agora líder em ações de valor nos EUA, 
alargando a sua posição de liderança global em 
vaporização. A quota de volume da categoria do 
tabaco aquecido aumentou 1,5 pontos percentuais 
nos 9 principais mercados, para 19,6%. Permanece 
a liderança de volume de Modern Oral na Europa 
em 69,3%. Crescimento contínuo do valor de 
combustíveis num ambiente macroeconómico 
difícil. 

Kaival Brands Innovations Group, o 
distribuidor americano de todos os produtos 
fabricados pela Bidi Vapor, anunciou 
ter chegado a um acordo com a Philip 
Morris Products S.A., uma filial a 100% 
da Philip Morris International (PMI) para o 
desenvolvimento e distribuição de produtos 
do sistema de entrega eletrónica de nicotina 
em mercados fora dos EUA, sujeito a avaliação 
de mercado (e regulamentar).  Vale a pena 
destacar que a PMI já distribui os produtos 
da próxima geração de outro fabricante de 
tabaco, KT&G, em mercados fora da Coreia 
do Sul. Os funcionários da PMI observaram 
que este acordo é mais um passo no sentido 
de acelerar a entrega de um futuro sem fumo.
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Pyxus International anunciou os seus 
resultados para o trimestre e ano fiscal 
terminado a 31 de março de 2022:

• As vendas e outras receitas operacionais 
foram de 1.639,9 milhões de dólares, o que 
aumentou 308,0 milhões de dólares ou 
23,1% em relação ao ano fiscal anterior.

• O lucro bruto em percentagem das vendas 
foi de 13,8%, que aumentou de 12,1% no 
ano fiscal anterior.

Segundo o Chefe Executivo da empresa, a 
Pyxus aumentou a sua quota de mercado em 
África, Ásia e América do Sul e contribuiu 
para um aumento de 16,8% no volume de 
quilos em comparação com o ano passado. O 
aumento de 7,5% no preço médio por quilo 
deveu-se principalmente ao facto de a mistura 
de produtos ter uma maior concentração de 
lâminas na Ásia, África, e Europa, bem como 
a mistura de clientes e graus em África e na 
América do Norte.

O Comité da Indústria de Cigarros Eletrónicos 
da Câmara de Comércio Eletrónica da China 
lançou o seu Livro Azul das Exportações 
de Cigarros Eletrónicos. O relatório estima 
que as exportações de cigarros eletrónicos 
do país atingirão 186,7 mil milhões de CNY 
(27,82 mil milhões de dólares) este ano, com 
as exportações do primeiro trimestre já a 
totalizarem 45,3 mil milhões de CNY. De acordo 
com o Livro Azul, as exportações de cigarros 
eletrónicos na China foram 138,3 mil milhões 
de CNY em 2021, um aumento de 180% 
em relação ao ano anterior. Entre as mais 
de 1.500 empresas de cigarros eletrónicos 
na China, mais de 70% estavam orientadas 
para a exportação. Entre os maiores destinos 
destes produtos encontram-se os EUA (58%), 
a UE e o Reino Unido (24%) e a Rússia (8%). 
A indústria nacional de cigarros eletrónicos 
emprega diretamente cerca de 1,5 milhões de 
pessoas e emprega indiretamente 4 milhões de 
pessoas, totalizando cerca de 5,5 milhões de 
pessoas.

Fontes na China indicam que as autoridades 
de segurança trataram 43.000 crimes 
relacionados com o tabaco e detiveram 
44.000 suspeitos entre 2017 e 2021, 
evitando perdas de mais de 100 mil milhões 
de CNY (15 mil milhões de dólares) para o 
país. A polícia também apreendeu 2,1 milhões 
de cigarros falsificados, quase 100.000 
toneladas de folhas de tabaco e cerca de 
1.700 máquinas utilizadas para fabricar os 
cigarros falsos durante o período. O ministério 
trabalhou com a Administração Estatal do 
Monopólio do Tabaco da China no sentido de 
destacar autoridades policiais para combater 
tais crimes.

O último relatório da KPMG sobre o 
comércio ilícito de cigarros na UE revelou 
uma prevalência de 8,1% (contrafação e 
contrabando) na região ou 35,5 mil milhões 
de cigarros individuais.  Isto representa um 
crescimento de 3,9% em relação a 2020 
ou 1,3 mil milhões de cigarros individuais 
adicionais. Este crescimento foi em grande 
parte impulsionado pela evolução em França.
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FEELM, a plataforma tecnológica de atomização 
propriedade da SMOORE, o maior fabricante 
mundial de vaporização, juntou-se ao Carbon 
Disclosure Project (CDP) como parte da 
listagem da sua empresa-mãe. O CDP é uma 
organização independente sem fins lucrativos 
que gere um sistema global de divulgação e 
repositório de relatórios ambientais. A FEELM 
irá medir, gerir e divulgar regularmente os seus 
dados de impacto ambiental ao CDP através 
do SMOORE como parte do esforço global para 
mitigar as alterações climáticas. Em maio de 
2022, a FEELM anunciou o seu compromisso 
de alcançar a neutralidade de carbono até 
2050, com um plano executivo estratégico que 
inclui: introdução de soluções tecnológicas 
de vaporização sem carbono, adoção de 
materiais ecológicos e embalagens ecológicas, 
apoio à cadeia de fornecimento global em 
descarbonização, e ativação do programa de 
reciclagem de cartuchos e dispositivos de 
vaporização com os clientes.

SUSTENTA-
BILIDADE
PMI publicou o seu Protocolo de Indicadores 
de Desempenho (KPIs) Ambientais, Sociais e 
de Governação (ESG). Isto segue o Índice de 
Sustentabilidade da empresa e é uma explicação 
separada e dedicada da mecânica do Índice de 
Sustentabilidade.  Este documento descreve 
como o Índice de Sustentabilidade irá medir 
o progresso da PMI no sentido de alcançar os 
objetivos estabelecidos no seu Roteiro de 2025 
e fornece pormenores sobre as 19 métricas que 
compõem o Índice de Sustentabilidade da PMI. 
Este anúncio segue-se também à publicação do 
Relatório Integrado de 2021 da PMI, que inclui 
pormenores sobre o Índice de Sustentabilidade 
da empresa e a Declaração de Procuração de 
2022, que fornece pormenores sobre a forma 
como a remuneração dos executivos a longo 
prazo está ligada ao Roteiro de 2025 da empresa 
através do Índice de Sustentabilidade. 

KT&G publicou a sua carta de ética 
empresarial, que contém padrões de conduta 
comuns para os seus negócios. A terceira 
revisão da carta desde a sua criação em 2003 
visa refletir o novo ambiente empresarial, 
e abrange a expansão global do negócio e 
o reforço da gestão dos ESG, entre outras 
disposições. A carta de ética contém oito temas 
e 31 itens. Os principais tópicos são ética 
empresarial, proteção de bens e informação, 
transações nacionais e internacionais e 
responsabilidade social. A investigação e 
desenvolvimento responsáveis e a utilização 
das redes sociais foram acrescentadas como 
novas subcategorias.
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O Zimbabué está a tentar deixar de usar 
lenha e mudar para o gás para curar o tabaco, 
numa tentativa de travar a desflorestação. 
Numa declaração, o TIMB afirmou que está 
a procurar empresas de tecnologia de gás 
para se associarem a ele na criação de uma 
instalação centralizada de cura de gás para o 
tabaco. Segundo o TIMB, dos 262.000 hectares 
perdidos anualmente com a desflorestação no 
país, 15 a 20% destes são atribuíveis à cultura 
do tabaco, particularmente à cura. O TIMB 
argumentou que a instalação centralizada de 
gás deveria permitir que vários agricultores 
curassem o seu tabaco ao mesmo tempo. O 
parceiro é obrigado a desenvolver um projeto 
piloto que possa ser replicado noutras zonas 
de cultivo de tabaco. No ano passado, o país 
vendeu 186,6 milhões de kg de folha de 
tabaco avaliados em 515,9 milhões de dólares, 
mais 16,8% em volume e 31% em valor em 
relação às vendas em 2020.

Alliance One International anunciou os 
resultados da segunda fase da parceria da 
sua subsidiária brasileira com a Bayer Crop 
Science, que foi formada com o objetivo de 
fornecer sementes de milho de qualidade e 
apoio agronómico aos pequenos produtores 
de tabaco no Brasil. Após a conclusão da 
temporada de cultivo de 2021, os agricultores 
participantes reportaram um aumento médio 
de 15% na produção de milho em comparação 
com a temporada de cultivo de 2020. Através 
da parceria, o objetivo da Alliance One Brasil 
é ajudar os seus produtores contratados a 
diversificar os seus rendimentos, reforçando 
a qualidade e a produtividade de uma cultura 
complementar ao tabaco. Os agricultores que 
participaram na segunda fase do programa 
ganharam em média mais 270 dólares por 
hectare de milho, em comparação com a 
cultura anterior.

O governo do Quebeque no Canadá quer 
ajudar a Medicago a substituir a PMI, 
que a impede de vender as suas vacinas 
internacionalmente, com outro investidor. 
Em maio, a Organização Mundial de Saúde 
rejeitou a vacina COVID-19 da empresa 
biofarmacêutica do Quebeque, que utiliza 
plantas no seu processo de fabrico. A razão 
para a rejeição é a presença da empresa de 
tabaco PMI como acionista minoritário na 
empresa, uma decisão ligada a uma política 
que a agência das Nações Unidas adotou em 
2005. A vacina Covifenz da Medicago, a única 
injeção COVID-19 fabricada no Canadá, foi 
licenciada pela Health Canada em fevereiro 
para adultos com idades compreendidas entre 
os 18 a 64 anos. Em dezembro, a empresa 
disse que a sua vacina de duas doses era 
71% eficaz na prevenção de infeções por 
COVID-19, de acordo com um grande estudo 
que envolveu várias variantes, incluindo a 
Delta.
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FONTES
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Obrigado!


