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UMA ATUALIZAÇÃO SOBRE OS ACONTECIMENTOS   E PREVISÕES MAIS RECENTES
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A dinâmica dos preços de mercado na 17ª 
semana de vendas no Maláui foi positiva, 
levando a melhores preços para os tabacos FCV 
e burley. No entanto, as quantidades realizadas 
permanecem muito abaixo do nível de 2021. 
Como comparação, o total das quantidades 
vendidas para o período equivalente do ano 
passado foi:

• 118,6 milhões de kg, no valor de 191,5 
milhões de dólares, com um preço médio de 
1,62 dólares por kg.

Vale a pena notar que já ultrapassámos os 
picos de vendas anuais que foram registados 
durante as semanas 11 a 13.

CROP 
MONITOR
Os números das vendas acumuladas de tabaco 
até 22 de julho no Maláui mostram a seguinte 
dinâmica de culturas:

• Burley: 67,0 milhões de kg vendidos 
levando a uma receita de 135,9 milhões de 
dólares. O preço médio é de 2,03 dólares 
por kg.

• FCV: 12,4 milhões de kg vendidos levando 
a uma receita de 34,0 milhões de dólares.      
O preço médio é de 2,73 dólares por kg.

• Dark Fired: 2,3 milhões de kg vendidos 
levando a uma receita de 4,4 milhões de 
dólares. O preço médio é de 1,93 dólares 
por kg.

• Total: 81,8 milhões de kg vendidos levando 
a uma receita de 174,3 milhões de dólares. 
O preço médio é de 2,13 dólares por kg.
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Os últimos números da produção de tabaco 
do Conselho da Indústria e Comercialização 
do Tabaco (TIMB) no Zimbabué mostram as 
seguintes estatísticas no final de julho de 
2022:

• Quantidade vendida até à data: 184,7 
milhões de kg

• Preço médio: 3,04 dólares por kg

• Rendimento anual até à data: 561,5 milhões 
de dólares

As receitas totais de 2022 já estão muito acima 
das de 2021, principalmente devido ao preço. 
No entanto, os custos de produção também 
estão a aumentar.

O TIMB suspendeu a fábrica de venda de 
tabaco de Boka  de comprar tabaco aos 
agricultores com efeito imediato. Isto foi 
causado pelos relatórios dos produtores de 
que passaram mais de um mês sem receberem 
pagamento. O TIMB suspendeu todas as 
compras de tabaco por parte da Boka até 
que tenham liquidado todos os pagamentos 
pendentes e fornecido provas de recursos 
financeiros adequados. 

O TIMB também anunciou que cinco 
exportadores de tabaco perderam 57 milhões 
de dólares devido à comercialização lateral em 
2021. Esta é uma forma de quebra de contrato 
em que os produtores de tabaco contratados 
vendem o seu tabaco a terceiros em violação 
de um acordo contratual que estipula que o 
tabaco só será vendido ou comprado pelo 
empreiteiro que forneceu insumos ao produtor. 
O TIMB está empenhado em combater o 
problema com um impulso acelerado.

Os últimos preços das folhas em Andhra 
Pradesh, Índia, estão agora disponíveis. 
As variedades de baixa qualidade são 
comercializadas a cerca de 1,90 dólares por 
kg. O preço médio é de 2,18 dólares por kg 
com 73,7 milhões de kg comercializados. 
Isto é atribuído ao aumento da procura 
proveniente do estrangeiro, incluindo os EUA. 
O Conselho do Tabaco da Índia aumentou o 
tamanho da cultura para Andhra Pradesh de 
130 milhões de kg para 142 milhões de kg 
para a temporada de 2022-2023.

A Cooperativa de Tabaco dos EUA, sediada na 
Carolina do Norte, EUA, anunciou que tinha 
saído com sucesso da falência a 14 de julho. A 
Cooperativa pediu inicialmente a proteção de 
falência em julho de 2021, a fim de cumprir 
as obrigações contratuais para com os seus 
produtores membros, enquanto a empresa 
enfrentava a incerteza apresentada pela ação 
judicial coletiva em curso. Os funcionários 
da empresa disseram que o desenvolvimento 
marca o fim de mais de 17 anos de processos 
de ação coletiva após o fim do programa 
federal de apoio aos preços que funcionou 
de 1946 a 2005. A Cooperativa está agora 
centrada no futuro.
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REGULA-
MENTOS
Um tribunal federal decidiu que a regulamentação 
do Food and Drug Administration dos EUA (FDA) 
sobre charutos de primeira qualidade é arbitrária 
e caprichosa. O litígio centra-se na Regra Deeming 
de 2016, na qual a agência identificou uma vasta 
gama de produtos de tabaco, incluindo charutos 
de primeira qualidade, para serem sujeitos à sua 
autoridade reguladora juntamente com os cigarros. 
O principal argumento é que, ao contrário dos 
cigarros e dos cigarros eletrónicos, os charutos de 
primeira qualidade não apelam aos jovens e não 
estão associados ao vício.  O juiz solicitou ao FDA 
e aos grupos da indústria  que lhe apresentassem 
instruções sobre se deveria anular a decisão do 
FDA ou simplesmente remeter o assunto de novo à 
agência.

De acordo com os especialistas, a decisão 
do Supremo Tribunal dos EUA de impedir a 
Agência de Proteção Ambiental de reduzir 
as emissões das centrais elétricas ameaça 
as tentativas do FDA de limitar a nicotina e 
proibir o mentol nos cigarros. O acórdão dos 
juízes, que estabeleceu um precedente de 6-3, 
aprovou uma abordagem jurídica denominada 
doutrina das grandes questões, que afirma que 
as agências precisam de autorização precisa 
do Congresso para abordar de forma inovadora 
questões de grande importância económica 
ou política. Como resultado, o Departamento 
de Saúde e Serviços Humanos terá um âmbito 
muito mais restrito para trabalhar. Embora 
o FDA tenha a vantagem da Lei de Controlo 
do Tabaco, na qual o Congresso concedeu 
explicitamente à agência a autoridade para 
adotar padrões de produtos através da 
notificação e comentário, alguns argumentam 
que a decisão fornece um roteiro para a 
indústria atacar tais propostas.

O FDA dos EUA emitiu as suas duas primeiras 
cartas de advertência aos fabricantes por 
comercializarem ilegalmente produtos de 
nicotina não derivados do tabaco, sem 
a autorização necessária nos EUA. Além 
disso, o FDA anunciou que emitiu 107 
cartas de advertência aos retalhistas por 
venderem ilegalmente produtos de nicotina 
não derivados do tabaco, incluindo certos 
produtos de cigarros eletrónicos ou e-líquido, 
a compradores menores de idade. A lei torna 
claro que os produtos de tabaco, incluindo 
os produtos de nicotina não derivados do 
tabaco, não podem ser vendidos legalmente a 
clientes menores de 21 anos, na sequência da 
aprovação da nova lei.

Michigan, EUA, aumentou a idade para 
comprar tabaco e outros produtos contendo 
nicotina de 18 para 21. 
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O FDA dos EUA suspendeu a sua proibição 
de venda de cigarros eletrónicos da Juul Labs 
Inc., tendo a agência de saúde assinalado que 
faria uma revisão adicional da aplicação de 
comercialização da empresa. A Juul, que é 
parcialmente propriedade da Altria Group, está 
confiante de que os seus produtos cumprem 
o padrão estatutário de ser apropriados para 
a proteção da saúde pública. Continuaremos 
a acompanhar o desenvolvimento da 
história, uma vez que é vital para o futuro da 
vaporização em todo o mundo. 

O Conselho da Malásia aprovou a Lei do 
Tabaco e Controlo do Tabagismo que poderia 
levar a uma proibição da venda de cigarros, 
tabaco e produtos de vapor a pessoas 
nascidas depois de 2005. Esta abordagem 
reflete a legislação da Nova Zelândia, onde 
os regulamentos sobre o tabaco se encontram 
entre os mais rigorosos do mundo.

O Presidente do Panamá aprovou um 
regulamento que proíbe a venda de todos os 
produtos a vapor no mercado. Esta lei proíbe 
a venda e a importação de todos os produtos 
de tabaco de vaporização e aquecido, 
independentemente do seu teor de nicotina. 
A nova lei não criminaliza o uso mas proíbe o 
consumo de tais produtos em qualquer lugar 
onde não seja permitido fumar. As vendas 
online estão agora também proibidas. Vale a 
pena notar que o Panamá proibiu as vendas 
de cigarros eletrónicos já em 2014. O país 
vai acolher a 10ª Conferência das Partes da 
CQCT (COP10) em 2023, onde provavelmente 
serão discutidas leis e regulamentos sobre a 
vaporização. 

A Roménia irá aumentar os impostos 
especiais sobre o consumo de tabaco a partir 
de 1 de agosto de 2022. Este é o primeiro 
aumento desde 2015 e faz parte de uma lei 
mais ampla de “imposto sobre o pecado” que 
inclui o álcool e o jogo.

A agência nacional de vigilância sanitária do 
Brasil, Anvisa, decidiu manter a sua proibição 
de importação, publicidade e venda de 
cigarros eletrónicos no Brasil. De acordo 
com a agência, o relatório técnico aprovado 
indica a necessidade de manter a proibição 
dos dispositivos eletrónicos para fumar, que 
inclui todos os tipos de cigarros eletrónicos, e 
a adoção de medidas adicionais para refrear o 
comércio irregular destes produtos, tais como o 
aumento das ações de inspeção e campanhas 
educativas. 

Um inquérito realizado no primeiro trimestre 
de 2022 pela organização Vital Strategies e 
pela Universidade Federal de Pelotas, revelou 
que 19,7% dos brasileiros com idades 
compreendidas entre os 18 e os 24 anos 
experimentaram cigarros eletrónicos.
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ATUALI-
ZAÇÕES DA
INDÚSTRIA
Espera-se que as vendas de cigarros na Índia 
excedam 93 mil milhões de cigarros individuais, 
ajudadas pelo regime fiscal estabelecido e pelo 
aumento da mobilidade. Durante os tempos de 
confinamento do COVID-19, os volumes caíram 
para 77 mil milhões de cigarros individuais, 
enquanto que no ano anterior os volumes 
se situavam em 90 mil milhões de cigarros 
individuais. Os fabricantes locais de cigarros 
utilizam em grande parte tabaco FCV cultivado 
localmente, cujos preços têm sido voláteis. Os 
preços do FCV aumentaram 15% ao ano, uma 
vez que o cultivo foi afetado pelas chuvas em 
dezembro e janeiro, os principais meses de 
colheita.

Devido a um novo regulamento para o tabaco 
shisha na Alemanha, a indústria acredita que 
haverá uma escassez de oferta que muitos 
consumidores poderão não conseguir obter um 
reabastecimento. Isto é atribuído a alterações nos 
regulamentos que proibiram embalagens maiores.

 

O Reino Unido lançou um novo sistema de 
localização e rastreio de produtos de tabaco. 
Fornece ao governo uma funcionalidade de 
rastreabilidade digital, baseada em dados, ao longo 
de toda a cadeia de fornecimento de tabaco. O 
sistema constitui um pilar importante da estratégia 
comercial anti ilícitos do país, apoiando as Receitas 
e Alfândegas de Sua Majestade (HMRC) para 
combater o comércio ilícito. Todas as empresas 
envolvidas no fabrico, importação, exportação, 
armazenamento, distribuição e venda de produtos 
de tabaco na e através da cadeia de abastecimento 
do Reino Unido devem utilizar o novo sistema de 
localização e rastreio. Os seus requisitos existem 
no Reino Unido desde maio de 2019 e aplicam-
se atualmente aos cigarros e ao tabaco de enrolar. 
Todos os outros produtos de tabaco terão de 
cumprir a partir de 20 de maio de 2024.

O Conselho Federal de Receitas (FBR) do 
Paquistão tornou obrigatória para todos os 
fabricantes de cigarros a implementação do 
sistema de localização e rastreio a partir de 
1 de julho de 2022, com o objetivo de pôr 
fim à evasão fiscal maciça no setor. Apenas 
três fabricantes de tabaco, Pakistan Tobacco 
Company, Philip Morris International (PMI) 
e Khyber Tobacco, instalaram o sistema 
de localização e rastreio e tornaram-no 
operacional.  Algumas empresas, que já 
tinham apresentado um processo contra o 
FBR, apresentaram novamente uma petição 
no Supremo Tribunal de Peshawar em busca 
de flexibilização do sistema. Os grandes 
atores argumentam que só terá sucesso 
se todos o implementarem. Entretanto, 
grupos antitabaco questionam a decisão de 
atribuir o sistema à Empresa Nacional de 
Rádio e Telecomunicações, uma empresa de 
tecnológica que compra a sua tecnologia 
de localização e rastreio à Inexto. O pessoal 
da Inexto inclui 16 antigos funcionários 
da PMI, incluindo aqueles envolvidos no 
desenvolvimento do próprio sistema de 
rastreio e localização da indústria do tabaco, 
Codentify.
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PMI divulgou os seus resultados do segundo 
trimestre de 2022:

• As receitas aumentaram 3,1% para 7,8 mil 
milhões de dólares.

• O lucro operacional desceu 2,3% para 3,1 
mil milhões de dólares.

O total de vendas de cigarros da empresa foi 
de 157,7 mil milhões de cigarros individuais, 
mais 1% do que no segundo trimestre de 
2021, enquanto as vendas de tabaco aquecido 
foram de 24,8 mil milhões de unidades, um 
aumento de 1,9% do que no mesmo período 
do ano passado. A guerra na Ucrânia tem um 
efeito sério no desempenho da PMI, pelo que 
a empresa começou também a reportar numa 
base pró-forma. No entanto, os resultados da 
PMI estão a exceder as expectativas internas, 
em parte como resultado da dinâmica do IQOS.

British American Tobacco (BAT) revelou a glo 
hyper X2 em Tóquio, Japão, a mais recente 
inovação da glo, a marca de tabaco aquecido 
global de rápido crescimento da BAT.  Hyper 
X2 funciona com os consumíveis existentes da 
série glo hyper. O lançamento internacional 
do produto irá acontecer dentro dos próximos 
meses.

Vaporesso, uma subsidiária da Smoore, obteve 
uma licença de produção da Administração 
Estatal do Monopólio do Tabaco da China 
(STMA), o principal regulador de produtos 
de tabaco do país, o que confere aos seus 
produtos um estatuto legal no país. A Smoore 
está entre as primeiras empresas a cumprir as 
regras mais rigorosas da China para os cigarros 
eletrónicos, que até há pouco tempo não 
eram regulados como um produto de tabaco 
tradicional.

A STMA chinesa também concedeu uma licença 
à RLX Technology para fabricar produtos 
de vaporização na China.  A capacidade de 
fabrico aprovada é de 15.050.000 unidades 
de dispositivos recarregáveis de e-vapor por 
ano, 328.700.000 unidades de produtos de 
cartucho por ano, e 6.100.000 unidades de 
produtos descartáveis de e-vapor por ano.

Uma das principais empresas de cigarros 
eletrónicos nos EUA – a NJOY Holdings 
contratou banqueiros para uma possível 
venda da empresa, que poderia ser avaliada 
em 5 mil milhões de dólares, embora não 
haja a certeza de que se venha a concretizar 
um acordo. A NJOY está também a explorar 
uma nova ronda de angariação de fundos e 
pretende angariar entre 300 e 500 milhões de 
dólares.

Uma publicação recente da Fundação de um 
Mundo sem Fumo revelou detalhes sobre o 
emergente mercado de bolsas de nicotina. 
Atualmente, as bolsas de nicotina são 
uma categoria em rápido crescimento mas 
relativamente pequena, representando 0,3% 
do mercado mundial de tabaco em termos 
de valor em 2021. Os três maiores atores 
mundiais são a Swedish Match, BAT e Altria. Os 
maiores mercados para tais produtos são os 
EUA e a Suécia, mas as vendas estendem-se a 
países incluindo a Indonésia e o Paquistão. O 
quadro regulamentar em evolução é um fator 
determinante para o futuro da categoria. 
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Os líderes do Senado dos EUA estão a 
introduzir legislação destinada a levantar as 
proibições federais à marijuana mais de 50 
anos após o Congresso ter ilegalizado a droga. 
A Lei de Gestão e Oportunidade da Canábis do 
líder da maioria do Senado descriminalizaria 
a marijuana a nível federal e permitiria aos 
estados estabelecer as suas próprias leis 
sobre a marijuana. O projeto de lei demorou 
muito para chegar, mas as suas hipóteses 
de passagem neste Senado são escassas. 
No entanto, a legislação moldará a conversa 
sobre a legalização da canábis no futuro e 
é provável que partes dela sejam incluídas 
noutros projetos de lei que possam ser 
aprovados antes do final do ano. Atualmente, 
19 estados permitem a qualquer pessoa pelo 
menos 21 anos possuir e utilizar a droga, 
e 37 estados estabeleceram programas de 
marijuana medicinal. As sondagens nacionais 
têm demonstrado consistentemente que 
aproximadamente dois terços dos americanos 
apoiam a legalização da marijuana.

SUSTENTA-
BILIDADE
Os fabricantes de cigarros na Índia passaram de 
embalagens plásticas regulares para embalagens 
biodegradáveis ecológicas dos maços de cigarros, 
muito antes da proibição do plástico de utilização 
única, segundo o Instituto do Tabaco da Índia 
(TII). O TII representa fabricantes de cigarros 
como o ITC, Godfrey Phillips India, VST Industries 
juntamente com agricultores, exportadores e 
auxiliares do segmento de cigarros. A proibição 
dos plásticos de uso único, aprovada no ano 
passado, entrou em vigor em julho.

Greenbutts, uma empresa de tecnologia de 
filtros biodegradáveis, recebeu uma patente do 
Instituto Canadiano de Propriedade Intelectual 
para o seu pedido intitulado “Filtro de Cigarros 
Biodegradáveis e Método de Fabrico“. A patente 
acrescenta à pilha de tecnologia proprietária 
da Greenbutts, que oferece um filtro de cigarro 
totalmente natural, biodegradável e com 
dispersão de água. A empresa já adquiriu patentes 
no Reino Unido e nos EUA. As pontas de cigarro e 
as soluções de embalagem sustentáveis tornar-
se-ão cada vez mais importantes para a indústria 
num futuro próximo.

Com o tema centrado em “Trabalho infantil: 
cuidado, acolhimento e proteção”, o Instituto 
Crescer Legal no Brasil promoveu a quinta 
edição do seminário abrangente de integração 
e reflexão para parceiros do Programa de 
Aprendizagem Profissional Rural. Com a 
validação pelo Ministério do Trabalho, o 
Programa já beneficiou 596 jovens do meio 
rural do Rio Grande do Sul, desde 2016. 
Os participantes são contratados como 
jovens aprendizes pelas empresas de tabaco 
associadas ao Instituto Crescer Legal, e 
recebem um salário proporcional a 20 horas 
por semana, mas em vez de trabalharem para 
as empresas, frequentam um curso de gestão 
e empreendedorismo rural no turno oposto 
ao seu horário escolar regular, consistindo em 
atividades teóricas e práticas.
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SMOORE, o maior fabricante mundial 
de vaporização, anunciou ter lançado o 
primeiro projeto mundial de investigação de 
monitorização em tempo real sobre o vício 
da nicotina. Em parceria com o Instituto de 
Tecnologia Avançada de Shenzhen, o novo 
projeto de investigação da SMOORE visa 
explorar a melhor forma de minimizar a força 
da nicotina em produtos de vaporização e, em 
última análise, de a colocar abaixo dos níveis 
que causam dependência. O projeto é apoiado 
pela Universidade Sudoeste em Chongqing, 
China, e espera-se que, na segunda metade 
de 2022, seja publicado um relatório de etapa 
sobre os diferentes efeitos no cérebro da 
nicotina nos cigarros eletrónicos e no tabaco 
combustível. Este estudo conjunto sobre a 
dependência da nicotina tem como objetivo 
pôr fim à dependência global da nicotina. No 
futuro, a empresa pretende fornecer produtos 
que não resultem em dependência da nicotina, 
reduzindo os níveis de nicotina para o mais 
próximo de possível zero, sem diminuir o nível 
de satisfação.

Além disso, a SMOORE anunciou a abertura 
do primeiro laboratório de testes não clínicos 
em grande escala da China para aplicações 
de produtos de tabaco pré-mercado (PMTA). 
Um PMTA é um pedido que deve ser revisto 
e aprovado pelo FDA antes que um novo 
produto de nicotina possa ser legalmente 
comercializado nos EUA. Deve também 
fornecer dados científicos que demonstrem 
que o produto é adequado para a proteção da 
saúde pública. Este é o primeiro laboratório 
de testes PMTA a abrir na China, e permitirá 
a SMOORE e a sua principal marca FEELM, 
fornecedora líder mundial de soluções de 
sistemas de vaporização fechado, melhorar 
ainda mais a segurança dos seus produtos, 
e ajudar as marcas com as quais trabalham a 
passar com sucesso na certificação PMTA.

A saga relacionada com a vacina COVID-19 
apoiada pela PMI no Canadá continua. O 
governo federal não está a considerar investir 
dinheiro para ajudar a comprar ações do único 
fabricante nacional de vacinas COVID-19, 
mas está “a trabalhar numa solução” com 
a com a empresa-mãe de Medicago. A 
vacina foi rejeitada pela OMS porque a 
PMI é um acionista minoritário, e a agência 
da ONU tem uma política rigorosa sobre o 
envolvimento com a indústria do tabaco. A 
vacina Covifenz foi licenciada pela Health 
Canada em fevereiro para adultos de 18 a 64 
anos, e o governo federal assinou um contrato 
para comprar até 76 milhões de doses com 
planos para doar vacinas a países de baixos 
rendimentos. No entanto, as doações não são 
permitidas sem a aprovação da OMS.
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FONTES
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Obrigado!


