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UMA ATUALIZAÇÃO SOBRE OS ACONTECIMENTOS   E PREVISÕES MAIS RECENTES
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Os últimos números relativos à cultura do 
tabaco na Bulgária estão agora disponíveis. 
Durante a temporada de 2022, foram 
produzidos um total de 5,7 milhões de kg, 
contra os 6,9 milhões de kg do ano anterior. 
O número total de produtores envolvidos na 
produção é relativamente estável em cerca 
de 3.300-3.500. No entanto, prevê-se que a 
temporada de 2023 traga outra queda tanto 
nos volumes de produção como na área 
plantada.

CROP 
MONITOR
No início de setembro, a Associação dos 
Fumicultores do Brasil (Afubra) divulgou os 
números finais para a cultura do tabaco de 
2021/2022. Os produtores de tabaco sul-
brasileiros produziram 560.181 toneladas, 
divididas em 512.594 toneladas para FCV, 
41.793 toneladas para Burley, e 5.794 
toneladas para Comum. Em termos de área, 
houve uma redução de 9,8%, de 273.317 ha 
em 2020/2021 para 246.590 ha na temporada 
atual. Os resultados da produção caíram de 
628.489 toneladas para 560.181 toneladas, 
uma redução de 10,9%. Em alternativa, o preço 
médio pago aos produtores de tabaco no sul 
do Brasil cresceu 61,5%. O preço médio na 
colheita anterior foi de 10,54 R$ e na colheita 
de 2021/2022, 17,02 R$ .

Os representantes da indústria no Zimbabué 
esperam que os produtores de tabaco 
plantem um hectare  recorde de folhas na 
próxima temporada, uma vez que as vendas 
de sementes têm registado um crescimento 
significativo. De acordo com o Conselho de 
Investigação do Tabaco, no início de setembro, 
foram vendidos pelo menos 925 kg de 
sementes de tabaco com a capacidade de 
cobrir 184.999 ha. 

De acordo com o Conselho da Indústria 
e Comercialização do Tabaco (TIMB), a 
plantação de tabaco de regadio começou 
a 1 de setembro. O TIMB também declarou 
que concebeu um sistema de controlo de 
conformidade dos empreiteiros para ajudar a 
aliviar a ansiedade dos agricultores em relação 
aos acordos de agricultura sob contrato.
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Um incêndio significativo deflagrou em 
Tamboril, República Dominicana, destruindo 
as fábricas de Tabacalera William Ventura e 
Intercigar S.A. A Tabacalera William Ventura 
tornou-se conhecida nos últimos anos, 
produzindo a sua própria linha de charutos 
sob os nomes ADV & McKay e ADVentura, além 
de fabricar charutos para a Caldwell Cigar 
Co., Bellatto Premium Cigars, Freud Cigar Co., 
Room101, J. London Cigars e outros. Intercigar 
S.A. é a casa da linha Vallejuelo e do número 
de outras marcas.

Entretanto, a República Dominicana exportou 
tabaco no valor de 726 milhões de dólares no 
primeiro semestre de 2022. O Presidente do 
país elogiou o bom desempenho do setor local 
e expressou otimismo para o resto de 2022. 

Além disso, o Presidente da Associação 
dos Produtores de Charutos da República 
Dominicana (Procigar), revelou que o país 
tinha atingido o valor histórico de 1,2 mil 
milhões de dólares em exportações de tabaco 
e charutos. Há 30 anos atrás, o país exportou 
cerca de 80 milhões de dólares, um aumento 
de 15 vezes.

Autoridades cubanas relataram que o Furacão 
Ian derrubou a eletricidade de toda a ilha, 
ao mesmo tempo que devastou algumas das 
mais importantes fazendas de tabaco do país 
quando atingiu a sua ponta ocidental. Os 
ventos de Ian danificaram uma das fazendas 
de tabaco mais prestigiadas de Cuba, Finca 
Robaina, onde as fotos mostravam telhados 
de madeira e de palha esmagados no chão, 
estufas em escombros e carroças derrubadas.
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REGULA-
MENTOS
O fabricante de cigarros eletrónicos Juul Labs 
concordou em pagar cerca de 440 milhões 
de dólares para resolver uma investigação de 
dois anos por 33 estados americanos sobre a 
comercialização dos seus produtos de vaporização, 
que há muito são culpados por desencadear 
um aumento do tabagismo adolescente a nível 
nacional. Além disso, Juul enfrenta centenas de 
processos pessoais apresentados em nome de 
adolescentes e outros que dizem ter ficado viciados 
nos produtos da empresa. O acordo total equivale a 
25% das vendas da Juul nos EUA, que ascendeu a 
1,9 mil milhões de dólares no ano passado. 

A empresa representa atualmente cerca de um 
terço do mercado de retalho de vaporização dos 
EUA, contra 75% de há vários anos atrás. Em 
setembro, o Vuse da BAT, o líder da categoria, tinha 
39,7% do mercado.

O Food and Drug Administration (FDA) dos 
EUA enviou mais de 44 cartas de advertência 
aos fabricantes e mais de 300 cartas de 
advertência aos retalhistas por violações 
relacionadas com produtos de nicotina 
sem tabaco (NTN). Além disso, o FDA emitiu 
novas cartas de advertência a 102 retalhistas 
por venderem ilegalmente tais produtos a 
compradores menores de idade. No total, o FDA 
aceitou mais de 350 pedidos para produtos 
NTN, sendo a grande maioria para produtos de 
cigarros eletrónicos  ou e-líquidos.

A proibição de produtos de vaporização 
aromatizados na China entrou em vigor 
a 1 de outubro, juntamente com outros 
regulamentos impostos pelo governo no 
ano passado. Na China, os utilizadores de 
vaporização apressaram-se a comprar produtos 
aromatizados antes da proibição. Não é claro 
se se desenvolverá um grande mercado negro 
na China, um país que lida duramente com 
vendedores ilícitos.

O Ministério da Justiça brasileiro ordenou a 
32 empresas que suspendessem as vendas 
de cigarros eletrónicos ou enfrentassem 
multas. Tais produtos foram proibidos no país 
desde 2009, mas os cigarros eletrónicos estão 
livremente disponíveis no comércio a retalho 
e em online. Um dos negócios avisados é o 
gigante dos supermercados Carrefour, que 
possui mais de 1.000 lojas no Brasil. Uma 
sondagem recente mostrou que a prevalência 
de cigarros eletrónicos no país para os jovens 
é de 20%. Alternativamente, a prevalência 
global do tabagismo é atualmente de 12%.
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O governo da Malásia planeia introduzir a 
sua lei de “fim de gerações” em outubro, 
depois de ter feito alterações para responder 
às preocupações de alguns legisladores. 
Anunciada em fevereiro, a lei proibiria os 
nascidos após 2007 de comprar, possuir ou 
utilizar produtos relacionados com o tabaco, 
incluindo cigarros eletrónicos. Representantes 
dos setores retalhista e hoteleiro da Malásia 
manifestaram preocupação com as medidas, 
enquanto que o governo enviou uma 
delegação à Nova Zelândia para estudar 
as ambições antitabágicas do país. A Nova 
Zelândia está na vanguarda das medidas 
antitabaco restritivas em todo o mundo.

Kathmandu, Nepal, proibiu o consumo de 
produtos de tabaco em locais públicos. 
A proibição abrange cigarros, bidis e 
charutos, bem como produtos sem fumo, tais 
como tabaco de mascar e gutka. A cidade 
define locais públicos como escritórios 
governamentais, instituições educacionais, 
bibliotecas, postos de saúde, aeroportos, lares 
de idosos, orfanatos, casas de banho públicas, 
salas de cinema, teatros, restaurantes e 
fábricas.

Os grupos antitabagistas manifestaram a sua 
indignação perante um novo regulamento 
no Uruguai que permite aos fabricantes de 
cigarros imprimir informação em cigarros 
individuais e incluir inserções nas embalagens 
de tabaco. Em 2019, o Uruguai tornou-se 
no primeiro país da América Latina a exigir 
embalagens simples em produtos de tabaco. 
A nova regra é vista como um retrocesso 
na abordagem global da regulamentação 
do tabaco no país. Antes da decisão de 
embalagem simples, o governo revogou 
um decreto que tinha proibido a venda de 
produtos de tabaco aquecido, tais como o IQOS 
da Philip Morris International (PMI) e o glo da 
British American Tobacco (BAT).
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ATUALI-
ZAÇÕES DA
INDÚSTRIA
A PMI está a considerar baixar o limite de aceitação 
na sua oferta pública de aquisição de 16 mil 
milhões de dólares para a empresa Swedish 
Match AB, uma empresa de tabaco sem fumo. 
A PMI está a estudar o movimento potencial 
à medida que procura formas de aumentar a 
probabilidade de a aquisição se concretizar no 
meio da oposição de uma variedade de acionistas. 
A oferta da PMI estava inicialmente condicionada 
à obtenção de uma participação superior a 90% 
na Swedish Match, um nível que normalmente 
lhe permitiria tomar a empresa como privada. 
Segundo os peritos, a ideia de baixar o limite de 
aceitação aumenta a probabilidade de a PMI vir 
a ter uma participação maioritária na Swedish 
Match e mantê-la na bolsa de valores, pelo menos 
temporariamente. 

A PMI no Egipto anunciou uma mudança no 
nome do fabricante impresso no seu portfólio 
de produtos para “Made in Egypt by UTC”, após 
a United Tobacco Company (UTC) ter recebido a 
licença para produzir cigarros convencionais e 
eletrónicos no mercado. A PMI declarou que está 
orgulhosa da parceria estratégica com a Eastern 
Tobacco Company, que durou quase meio século, 
e que espera manter esta parceria através da sua 
participação na UTC.

Um júri na Carolina do Norte, EUA, decidiu que 
R.J. Reynolds Vapor deve pagar à Altria Group mais 
de 95 milhões de dólares por violação de patentes. 
Altria tinha acusado a Reynolds de violar patentes 
relacionadas com dispositivos de vaporização com 
cápsulas para armazenamento e aquecimento 
de nicotina líquida. O júri concordou com as 
acusações e considerou que os cigarros eletrónicos 
Vuse da Reynold infringiram três patentes da Altria.

A Comissão Federal do Comércio nos EUA 
publicou o seu segundo relatório sobre 
cigarros eletrónicos  abrangendo 2019 
e 2020. As principais conclusões são as 
seguintes: As vendas aumentaram de 304,2 
milhões de dólares em 2015 para 2,7 mil 
milhões de dólares  em 2019 antes de 
descerem para 2,2 mil milhões de dólares 
em 2020; Os dados mostram uma redução 
significativa nas vendas de “outros” cartuchos 
aromatizados populares entre os jovens; O 
desconto de preços é a maior categoria de 
despesas de publicidade reportadas pelas 
empresas destinatárias; As despesas com a 
amostragem e a distribuição de produtos de 
cigarros eletrónicos gratuitos e com profundo 
desconto mais do que duplicaram em dois 
anos, para 140,1 milhões de dólares. Outra 
descoberta do relatório é o crescimento 
significativo nas vendas de produtos 
descartáveis. 
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RLX Technology, uma empresa líder em 
vapor eletrónico na China, anunciou os 
seus resultados financeiros para o segundo 
trimestre de 2022:

• As receitas líquidas foram de 2.233,9 
milhões RMB (333,5 milhões de dólares), 
em comparação com 2.541,4 milhões RMB 
no mesmo período de 2021.

• O rendimento líquido segundo os 
regulamentos dos EUA foi de 441,6 milhões 
RMB (65,9 milhões de dólares), comparado 
com 824,3 milhões RMB para o mesmo 
período em 2021.

As diminuições deveram-se principalmente 
à suspensão das expansões de lojas e ao 
lançamento de novos produtos durante o 
período de transição para cumprir os requisitos 
regulatórios. Nomeadamente, as autoridades 
locais deslocaram recentemente o negócio de 
vapor ao abrigo do quadro regulamentar para 
os produtos de tabaco.

A indústria do tabaco da Alemanha espera 
vender significativamente menos cigarros em 
2022, em comparação com 2021. A suposição 
é impulsionada pelo facto de, durante os 
primeiros sete meses de 2022, as empresas 
terem obtido 12% menos selos fiscais do que 
no mesmo período do ano passado. A queda da 
procura, a inflação elevada e o comércio ilícito 
estão entre os principais impulsionadores 
desta tendência.

A prevalência de cigarros ilícitos na Bélgica é 
atualmente de 22%. Isto gera uma diferença 
fiscal de cerca de 700 milhões de euros para o 
orçamento local. A maior parte dos cigarros não 
tributados no país chegam de mercados com 
cargas fiscais mais baixas - Bulgária, Polónia, 
Turquia e Roménia. Uma das razões para o 
crescimento do comércio ilícito é um aumento 
de impostos que foi introduzido na Bélgica em 
abril. 

Entretanto, os funcionários aduaneiros de 
Hong Kong confiscaram 1,23 mil milhões de 
HKD (157 milhões de dólares) de cigarros do 
mercado negro até agora este ano, tornando-o 
no maior lanço anual de contrabando nas 
últimas duas décadas. Em setembro de 
2022, os funcionários aduaneiros tinham 
apreendido cerca de 440 milhões de cigarros 
não tributados.
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Um punhado de países registaram dinâmicas 
na sua posição em relação à canábis. Na 
Alemanha, o Ministro Federal das Finanças 
espera que a legalização ocorra até ao final 
de 2023. Na Austrália, os Verdes anunciaram 
que novos conselhos jurídicos significam 
que a legalização da canábis poderá ser 
implementada até 2023. No Japão, um 
painel de peritos do Ministério da Saúde 
recomendou que o governo repensasse as 
leis para permitir a importação e produção 
de medicamentos com componentes de 
canábis, mas propôs o endurecimento das leis 
relativas ao uso recreativo da droga, que é um 
crime. Finalmente, na Tailândia, foi enviado 
ao comité de redação um projeto de lei para 
regulamentar o uso mais alargado da canábis 
para nova revisão.

SUSTENTA-
BILIDADE
A agenda de ESG sobre a produção do tabaco 
foi discutida durante um evento da cadeia de 
abastecimento de tabaco no Brasil, no qual 
participaram associações membros do ITGA. 
Afubra destacou os seus objetivos especialmente 
no que diz respeito às chuvas de granizo. “A 
Afubra fez progressos em paralelo com a atividade 
de cultivo do tabaco, e desde então temos 
estado envolvidos em temas relacionados com a 
diversificação de culturas. Todos os produtores de 
tabaco produzem duas ou três culturas agrícolas 
por ano: tabaco, a cultura de grão de inverno, 
seguida de uma cultura de cobertura para fins de 
plantação direta”.

A BAT, através de uma subsidiária integral, 
adquiriu uma participação minoritária 
numa das principais empresas de canábis 
da Alemanha, a Sanity Group GmbH. Este 
investimento é complementar a outros 
investimentos recentes feitos pela BAT, 
nomeadamente a colaboração estratégica 
em I&D estabelecida com a Organigram 
Holdings Inc do Canadá, anunciada em março 
do ano passado.  A participação na Sanity 
Group acrescenta uma dimensão europeia às 
explorações da BAT, para além da nicotina. A 
Sanity Group tem um portfólio de produtos 
bem estabelecido de marcas de consumidores 
de CBD e de canábis medicinal. 

A BAT também apelou a uma maior colaboração 
entre a indústria, governos e organizações 
intergovernamentais para acelerar a redução 
dos danos causados pelo tabaco, tornando-se 
a política de controlo do tabaco de eleição. 
Os funcionários da empresa disseram que 
é necessária uma abordagem “de toda a 
sociedade” para alcançar a mudança. 
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A PMI publicou um novo livro branco intitulado 
“Repensando a Perturbação: Inovando para 
Melhor numa Era de Divisão”. A empresa 
acredita que um quadro claro acordado pelas 
partes interessadas políticas, regulatórias e 
de saúde pública e apoiado pela sociedade 
civil e empresas oferece a melhor perspetiva 
para acabar com o tabagismo e os seus danos 
relacionados. A PMI também defende uma nova 
abordagem à perturbação - EPPIC: Eficiente, 
Proposital, Pró-social, Inclusivo, e Construtivo, 
argumentando que para criar mudanças 
positivas à escala e ao ritmo, todos temos de 
estar preparados para perturbar os nossos 
velhos hábitos e estabelecer uma base comum 
sobre a qual se possam construir progressos.

A PMI anunciou também os seus planos de 
investir mais 150 milhões de dólares na sua 
filial filipina para adicionar linhas de fabrico 
que produzirão cigarros individuais de tabaco 
aquecido para os seus produtos sem fumo.

Um novo relatório sobre programas de 
reciclagem de cigarros eletrónicos e tabaco 
aquecido revelou que todos os anos são 
gerados em todo o mundo 44,7 milhões de 
toneladas de resíduos eletrónicos - contendo 
até 65 mil milhões de dólares de matérias-
primas como ouro, prata e platina enviadas 
para aterro. A quantidade de resíduos 
eletrónicos global deverá aumentar quase 
17% para 52,2 milhões de toneladas em 2021, 
ou cerca de 8% todos os anos. Os produtos 
de vaporização são resíduos eletrónicos uma 
vez que contêm baterias de iões de lítio e 
um elemento de aquecimento. A eliminação 
dos resíduos eletrónicos é um desafio 
considerável devido aos diferentes tipos de 
produtos químicos e materiais destes produtos. 
Não existem regulamentos diretos para a 
reciclagem de cigarros eletrónicos, produtos 
de tabaco aquecido, vaporizadores e filtros de 
acetato de celulose como produtos na UE, EUA, 
China e Japão. 

A empresa israelita de tecnologia 
alimentar Biobetter Ltd aproveitou as 
vantagens inerentes das plantas de 
tabaco como birreatores para criar os 
fatores de crescimento necessários para o 
desenvolvimento celular da carne cultivada. 
A plataforma única da BioBetter para a 
produção de fatores de crescimento utiliza 
plantas de tabaco (Nicotiana tabacum) como 
birreatores naturais, autossustentáveis e 
sem animais. As plantas de tabaco cultivadas 
no terreno oferecem uma resposta nova, 
sustentável, eficiente e flexível à necessidade 
do mercado de fatores de crescimento a 
preços mais competitivos, especificamente 
insulina, transferrina e FGF2. Estes compostos 
são necessários para tornar a carne cultivada 
comercialmente viável.
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FONTES
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Obrigado!


