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UMA ATUALIZAÇÃO SOBRE OS ACONTECIMENTOS   E PREVISÕES MAIS RECENTES
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Os produtores de tabaco da Zâmbia 
produziram 32,7 milhões de kg de folhas 
verdes na temporada de 2022. A maior parte 
da colheita foi FCV, ou cerca de 90%. O volume 
total é inferior ao do ano passado, devido à 
má distribuição da precipitação e ao elevado 
crescimento dos custos de produção. 

Os preços da colheita de 2022 são mais 
elevados em comparação com o ano anterior 
- a taxa média de FCV é de 2,71 dólares por 
kg, contra 2,53 dólares por kg, a taxa média de 
burley é de 1,92 dólares por kg, contra 1,69 
dólares por kg.

CROP 
MONITOR
Os últimos números de produção do Conselho 
da Indústria e Comercialização (TIMB) no 
Zimbabué mostram as seguintes estatísticas 
em setembro de 2022:

• Quantidade vendida até à data: 206,4 
milhões de kg

• Preço médio:  3,06 dólares por kg

• Receitas anuais até à data: 631,6 milhões de 
dólares

As receitas totais de 2022 já estão muito acima 
das de 2021, principalmente devido ao preço. 
No entanto, o custo médio de produção é 
também significativamente mais elevado, ou 
seja, 25%.

A temporada de tabaco no Maláui de 2022 
terminou:

Burley: 69,3 milhões de kg vendidos resultando 
em receitas de 140,7 milhões de dólares. O 
preço médio é de 2,03 dólares por kg.

FCV: 13,2 milhões de kg vendidos resultando 
em receitas de 36,4 milhões de dólares. O 
preço médio é de 2,75 dólares por kg.

Dark Fired: 2,6 milhões de kg vendidos 
resultando em receitas de 4,9 milhões de 
dólares. O preço médio é de 1,93 dólares por kg.

Um total de 85,1 milhões de kg vendidos 
levando a receitas de 182,0 milhões de 
dólares. O preço médio é de 2,14 dólares 
por kg. Os ganhos totais e volumes vendidos 
de todos os tipos de tabaco no Maláui têm 
diminuído consistentemente na temporada 
de 2022. Durante a temporada anterior, foi 
vendido um total de 123,7 milhões de kg, 
conduzindo a receitas de 197,1 milhões de 
dólares, representando uma queda de 31,3% e 
7,7% respetivamente. Os preços na temporada 
de 2022 foram mais elevados para todos 
os tipos de tabaco. Em comparação, o preço 
médio em 2021 foi de 1,59 dólares por kg.
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O Conselho do Tabaco da Índia iniciou o 
processo de renovação e registo da licença do 
celeiro para a próxima temporada de cultivo do 
tabaco em meados de agosto. A fim de manter 
um celeiro de tabaco, os agricultores locais 
devem obter uma licença do Conselho do 
Tabaco. Os produtores têm até 27 de setembro 
para completar o processo. Depois disso, 
ser-lhes-á cobrada uma taxa tardia até 24 de 
outubro - a data final do processo de pedido e 
renovação.

Os produtores de tabaco no Paquistão 
exortaram o governo a abolir o imposto 
antecipado de 380 PKR (1,76 dólares) sobre 
a folha de tabaco. Atualmente, o tabaco 
está a ser vendido por 256 PKR, abaixo da 
referida taxa de imposto, tornando o negócio 
insustentável. 15.000 trabalhadores e 20.000 
famílias poderão perder os seus meios de 
subsistência se a situação não melhorar. 
Entretanto, as exportações de tabaco no 
Paquistão em julho registaram um aumento 
de 415% em relação ao mesmo período da 
temporada passada, ou seja, 4,9 milhões de 
dólares. Em termos de volume, o crescimento é 
de 229%, ou seja, 1,5 milhões de kg.

O Camboja exportou 4,8 milhões de kg de 
folhas verdes nos primeiros seis meses de 
2022, o dobro da quantidade que foi realizada 
durante o mesmo período do ano passado. 
De acordo com o Ministério da Agricultura, o 
Vietname era o principal mercado de destino, 
representando 98% dos volumes totais. Em 
2016, o Camboja e o Vietname assinaram 
um acordo que prevê um tratamento tarifário 
preferencial para os produtos agrícolas na 
fronteira comum.

O volume de tabaco produzido na República 
Dominicana na temporada de 2022 aumentou 
para cerca de 13 milhões de kg, contra 
12,6 milhões de kg na temporada de 2021. 
Notavelmente, os custos de produção por 
hectare aumentaram mais de 35%, enquanto 
que os preços médios aumentaram cerca de 
25%, para 3,30 dólares por kg.



4   |  Tobacco MonitorTobacco Monitor  | setembro 2022        

REGULA-
MENTOS
A Comissão da UE decidiu registar uma Iniciativa 
de Cidadãos Europeus (ICE) intitulada “Apelo para 
alcançar um ambiente sem tabaco e a primeira 
geração europeia sem tabaco até 2030”. A ICE 
propõe acabar com a venda de produtos de tabaco 
e nicotina a cidadãos nascidos após 2010, criar uma 
rede europeia de praias sem fumo e sem pontas 
de cigarro, expandir espaços exteriores sem fumo 
e sem vapor, eliminar a publicidade e presença 
do tabaco em produções audiovisuais, meios 
de comunicação social, e abordar em particular 
a publicidade oculta através de influenciadores 
e colocação de produtos. Se uma ICE receber 
um milhão de declarações de apoio no prazo de 
um ano, de pelo menos sete Estados Membros 
diferentes, a Comissão terá de reagir. 

A data de implementação para a introdução 
de advertências gráficas de saúde nos EUA foi 
novamente adiada por mais três meses, para 
outubro de 2023. Isto foi o resultado de uma 
convocação de um juiz do Texas. A data inicial 
de lançamento da regra foi fixada para junho 
de 2021. É provável que ocorram adiamentos 
adicionais no futuro imediato.

A Ucrânia alterou a definição de produtos 
de tabaco para incluir o tabaco aquecido nos 
regulamentos que orientam a indústria. Como 
resultado, as restrições relacionadas com os 
cigarros, incluindo fumar em locais públicos, 
são agora aplicáveis a esses produtos. A 
Ucrânia já impôs advertências sanitárias para 
cigarros e líquidos eletrónicos para cobrir 30% 
das embalagens. A publicidade e promoção 
de cigarros eletrónicos, líquidos eletrónicos e 
produtos e dispositivos de tabaco aquecido 
serão proibidos a partir de julho de 2023. 
As variantes aromatizadas serão também 
proibidas. 

A Arábia Saudita proibiu a venda de produtos 
de tabaco aos menores de 18 anos. Além 
disso, as autoridades locais estabeleceram 
novas condições para as lojas que vendem 
tabaco. Entre as regras, as lojas são obrigadas 
a vender cigarros num maço fechado, com o 
número máximo de cigarros individuais não 
superior a 20 cigarros. É proibido vender ou 
expor produtos que contenham tabaco em 
rama, tabaco processado ou produtos feitos a 
partir deles em qualquer meio de transporte 
público, tais como veículos, autocarros, 
comboios, navios, barcos e aviões.
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A Indonésia pretende endurecer as suas 
leis de controlo do tabaco para reduzir o 
consumo de tabaco por menores de idade. 
Sob uma nova proposta, o Ministério da Saúde 
procura controlar a promoção e embalagem 
de cigarros eletrónicos, que se têm mantido 
não regulamentados desde a sua legalização 
em 2018. O Ministério está também a procurar 
aumentar o tamanho das advertências gráficas 
de saúde nas embalagens de tabaco de 40% 
para 90%, proibir a publicidade, o patrocínio 
e a promoção de produtos do tabaco e proibir 
a venda de cigarros individuais. As taxas de 
impostos especiais de consumo também são 
suscetíveis de aumentar. A Indonésia é o 
segundo maior mercado de cigarros depois 
da China, em termos de volume de vendas.

De acordo com o Ministério da Saúde e 
Bem-Estar da Coreia do Sul, os fabricantes 
de cigarros serão obrigados a reforçar as 
advertências sanitárias nas embalagens 
de cigarros a partir de dezembro de 
2022 ao abrigo de um novo regulamento 
governamental. O Ministério já distribuiu 
o manual atualizado para a rotulagem das 
advertências sanitárias nas embalagens de 
cigarros. O manual exige que as empresas 
tenham mais advertências gráficas sobre os 
produtos de cigarros. Os cigarros eletrónicos 
terão de ter coberto mais de 50% das suas 
embalagens também por advertências de 
saúde.

Ministro da Saúde Pública da Tailândia 
insistiu na necessidade de continuar a proibir 
as importações de cigarros eletrónicos para 
proteger os jovens dos riscos para a saúde 
decorrentes da vaporização. O governo local 
reafirmou a sua posição contra a utilização 
de cigarros eletrónicos, afirmando que estes 
afetam a saúde dos consumidores, mais de 
metade dos quais são jovens. Um inquérito 
conduzido pelo Serviço Nacional de Estatística 
da Tailândia no ano passado revelou que mais 
de metade dos quase 80.000 fumadores de 
cigarros eletrónicos na Tailândia tinham entre 
15 e 24 anos de idade. Uma repressão do 
contrabando de cigarros eletrónicos no país 
continuará também a limitar o acesso a estes 
produtos no mercado negro.

Os serviços fiscais sul-africanos apreenderam 
os ativos da Gold Leaf Tobacco Corporation. A 
ação foi o resultado de uma investigação de 
evasão fiscal. Os reguladores acreditam que a 
empresa evitou pagamentos de impostos no 
valor de 3 mil milhões de ZAR (178 milhões de 
dólares).
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ATUALI-
ZAÇÕES DA
INDÚSTRIA
A British American Tobacco (BAT) divulgou o seu 
relatório semestral de 2022:

• As receitas aumentaram 5,7% para 12.869 
milhões de libras esterlinas.

• As receitas das Novas Categorias aumentaram 
45,4% para 1.283 milhões de libras esterlinas.

• O lucro desceu 25,0% para 3.678 milhões de 
libras esterlinas.

A diminuição do lucro é atribuída a uma taxa 
de imparidade relacionada com a transferência 
do negócio russo da BAT. A empresa estimou o 
crescimento dos consumidores dos seus produtos 
não combustíveis em 2,1 milhões, ou seja, um 
total de 20,4 milhões. O volume de vendas de 
cigarros da BAT desceu 4,0% em relação ao 
semestre de 2021, para 303,4 mil milhões de 
cigarros individuais. O volume de vendas de tabaco 
aquecido da BAT subiu 30,4%, em comparação 
com o semestre de 2021, para 11 mil milhões de 
cigarros individuais. 

A Japan Tobacco International (JTI) divulgou os 
seus resultados do segundo trimestre e do ano até 
à data:

• As receitas aumentaram 10,7% para 1.266,8 
mil milhões de JPY.

• O lucro operacional aumentou 18,9% para 
383,0 de JPY.

Os resultados financeiros foram impulsionados 
pela forte geração de preços em todos os grupos, 
crescimento contínuo da quota de mercado 
e evolução cambial favorável. O volume total 
diminuiu 0,4%, devido a declínios na Ásia e 
na Europa Ocidental. No Japão, os produtos 
de risco reduzido, uma categoria estimada em 
33,4% da dimensão total da indústria do tabaco, 
aumentaram o volume de vendas em 34% e 
a quota da JTI cresceu para 12%. Dentro do 
segmento do tabaco aquecido japonês, o volume 
e quota do Ploom X cresceu nos dois primeiros 
trimestres, atingindo uma quota de 7,4%. A JTI 
continua a avaliar opções para o seu negócio 
russo, incluindo a possível transferência de 
propriedade.

Altria divulgou os seus resultados do segundo 
trimestre e primeiro semestre:

• As receitas baixaram 4,1% para 12.435 
dólares.

Isto foi impulsionado principalmente 
pela venda do seu negócio de vinhos em 
outubro de 2021 e por receitas líquidas 
mais baixas nos segmentos dos produtos 
de tabaco fumável e mascar. O volume total 
de vendas de cigarros da Altria diminuiu 
8,9% em comparação com o mesmo período 
em 2021. A quota da Marlboro manteve-se 
relativamente estável em 42,6%.

A Altria registou uma perda não realizada 
antes de impostos de 1,2 mil milhões de 
dólares em resultado de uma diminuição 
do valor justo estimado do investimento na 
JUUL. A empresa ainda acredita que o acordo 
é benéfico. A Altria pagou 12,8 mil milhões 
de dólares pela Juul em 2018, mas a sua 
participação está atualmente avaliada em 
apenas 450 milhões de dólares.
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A KT&G divulgou os seus resultados do 
segundo trimestre:

• As vendas aumentaram 1,6% para 966,3 mil 
milhões de KRW.

• O lucro operacional desceu 4,2% para 
312,8 mil milhões de KRW.

O desempenho das vendas é principalmente 
impulsionado pelo forte crescimento dos 
combustíveis e do tabaco aquecido, enquanto 
o lucro se deve principalmente ao elevado 
efeito de base do projeto de desenvolvimento 
de Suwon. No segundo trimestre de 2022, a 
KT&G vendeu um total de 12,8 mil milhões de 
cigarros individuais.

A ITC divulgou os seus resultados financeiros 
para o trimestre que terminou a 30 de junho:

As receitas do segmento dos cigarros 
aumentaram 29,0%.

Isto deve-se, alegadamente, a contramedidas 
eficazes para combater o comércio ilegal e ao 
apoio contínuo ao portfólio da empresa. A ITC 
lançou várias novas variantes de cigarros.

A Universal Leaf divulgou os seus resultados 
trimestrais para o período que terminou a 30 
de junho:

• As vendas de tabaco aumentaram 18% para 
348,1 milhões de dólares.

• A receita operacional do tabaco desceu 9% 
para 8,1 milhões.

Embora os volumes de vendas de tabaco 
tenham aumentado, os resultados do segmento 
de Tobacco Operations desceram em grande 
parte devido às comparações desfavoráveis em 
moeda estrangeira devido à forte comparação 
do dólar americano com o ano passado. Os 
transportes de colheitas foram mais elevados 
no Brasil no trimestre terminado a 30 de 
junho de 2022, em comparação com o mesmo 
trimestre no ano fiscal anterior, em grande 
parte devido a uma maior disponibilidade 
de transporte. Em África, os embarques de 
transição diminuíram devido a colheitas mais 
pequenas no ano fiscal de 2022. 

A Pyxus International divulgou os seus 
resultados para o trimestre que terminou a 30 
de junho:

• As vendas aumentaram 3,2% para 343,9 
milhões de dólares.

• O lucro bruto desceu 3,1% para 40,8 
milhões.

As receitas são afetadas pelo aumento da 
procura e pelo calendário normalizado dos 
envios provenientes da Ásia. O lucro foi 
afetado pelo atraso dos envios de África e 
da América do Sul. Funcionários da empresa 
revelaram que as dimensões das culturas 
em certos mercados em África, Ásia e 
América do Sul estão abaixo das expectativas 
devido aos impactos adversos dos padrões 
climáticos predominantes de La Nina durante 
a temporada de crescimento, o que exacerbou 
a escassez da oferta.
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A indústria do tabaco tornou-se um setor 
importante na Hungria, em parte graças à 
empresa familiar húngara Continental Tobacco 
Zrt. O processamento do tabaco começou na 
nova sala de preparação da fábrica de tabaco 
da empresa em Sátoraljaújhely, marcando 
mais um marco no investimento de quase 10 
mil milhões de HUF (24 milhões de euros) da 
empresa. A Continental Tobacco emprega mais 
de 700 pessoas e gera mais de 130 milhões 
de euros por ano. Os funcionários da empresa 
partilharam que o número de produtores de 
tabaco húngaros diminuiu de 5.000 para 
cerca de 600 desde 2004. Isto deve-se ao 
envelhecimento da população agrícola e à 
quebra da transmissão da tradição para a 
geração seguinte. Em particular, a Hungria 
presta apoio ao setor do tabaco a partir do 
orçamento nacional.

SUSTENTA-
BILIDADE
Em agosto de 2022, o ITGA organizou duas 
reuniões regionais na República Dominicana e 
na Zâmbia para as áreas das Américas e África. 
Estas foram as primeiras reuniões presenciais 
desde 2019, quando a pandemia da COVID-19 
começou. 

Entre os principais tópicos discutidos pelas 
associações membros, parceiros e partes 
interessadas da indústria estavam os custos 
crescentes de produção, pressões regulatórias 
e outros fatores que afetam a viabilidade dos 
produtores. Alguns dos principais pontos de 
discussão serão transferidos para a Reunião Geral 
Anual do ITGA de 2022 em Castelo Branco, 
Portugal, onde o setor se reunirá para debater 
novas ações para proteger os interesses dos 
produtores de tabaco. A reunião terá lugar entre 
26 e 29 de outubro.

De acordo com uma recente sondagem 
realizada nos EUA, o consumo de canábis 
está no auge, com mais americanos a fumar 
marijuana do que tabaco - 16% contra 
11%. Além disso, os americanos estão 
uniformemente divididos nas suas opiniões 
sobre o efeito da marijuana na sociedade, com 
49% a considerá-la positiva e 50% negativa. 
São ligeiramente mais positivos quanto ao 
efeito da droga sobre as pessoas que a usam, 
com 53% a dizerem que é positiva e 45% 
negativa. A ambivalência dos americanos 
sobre os efeitos da marijuana contrasta 
com o seu apoio generalizado à legalização. 
De acordo com a última medida da Gallup, 
68% dos adultos americanos pensam que a 
marijuana deve ser legal.
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A BAT nomeou Mike Nightingale como 
o seu primeiro Chefe do Departamento 
de Sustentabilidade para liderar a 
sustentabilidade e a agenda ambiental, social 
e de governação (ESG) da empresa. Nightingale 
foi o Chefe de Relações com Investidores 
do Grupo durante os últimos 10 anos. Antes 
disso, ocupou altos cargos de liderança em 
sustentabilidade, regulação e comercialização.

A BAT informou que abriu uma linha de 80 
milhões de euros para produtos de tabaco na 
sua fábrica de Kanfanar na Croácia. Isto irá 
criar 70 novos empregos. As operações da BAT 
na Croácia servem de plataforma logística para 
toda a região da Europa Central e Oriental. As 
instalações locais da empresa encontram-se 
em fases avançadas de consecução de vários 
objetivos de sustentabilidade relacionados 
com a poluição, os resíduos e a gestão da água.

A KT&G planeia construir uma nova fábrica 
de embalagem de tabaco ecológica no centro 
administrativo central da cidade de Sejong. 
No âmbito do projeto 180 mil milhões de 
KRW (133,5 milhões de dólares), a fábrica 
será construída na Zona Industrial de Sejong 
Mirae, uma área desenvolvida pelo governo 
para as empresas de manufatura locais, até 
2025. A instalação produzirá embalagens, tais 
como papéis e caixas de tabaco, através de 
sistemas de automatização de última geração e 
impressão digital. A empresa pretende receber 
a Liderança em Energia e Design Ambiental, 
uma certificação ecológica, utilizando 
energia renovável, incluindo energia solar 
e modernização de infraestruturas para o ar 
(poluição) e água desperdiçada.

As filiais da PMI e da Imperial Brands na 
Ucrânia acordaram numa cooperação, ao 
abrigo da qual a PMI começará a produzir 
cigarros sob as marcas Bond Street, L&M, 
Marlboro, Parliament e Philip Morris na 
fábrica da Imperial Tobacco em Kiev. Esta 
medida irá satisfazer as necessidades dos 
consumidores em relação aos produtos da 
PMI no meio da interrupção da sua produção 
na fábrica na região de Kharkiv. De acordo 
com funcionários da empresa, o acordo irá 
salvar empregos, melhorar o fornecimento de 
produtos ao mercado ucraniano e assegurar 
o pagamento de impostos ao orçamento do 
Estado.
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FONTES
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Obrigado!


