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UMA ATUALIZAÇÃO SOBRE OS ACONTECIMENTOS   E PREVISÕES MAIS RECENTES
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Entretanto, a escassez de energia no 
Zimbabué está a criar problemas para os 
agricultores que dependem da eletricidade 
para curar o seu tabaco em folha. Isto foi 
em grande parte causado pelo declínio da 
produção na central hidroelétrica de Kariba 
Sul devido ao baixo nível de água. A barragem 
de Kariba é partilhada com a Zâmbia. Como 
resultado, é necessário gerar energia nas 
explorações agrícolas através da utilização 
de geradores e o consumo de gasóleo está a 
aumentar. 

A Associação de Produtores de Tabaco do 
Zimbabué (ZTA) revelou que os custos de 
produção estão a um nível recorde e que 
tais problemas comprometem gravemente a 
viabilidade dos produtores. 

CROP 
MONITOR
O último relatório sobre a produção agrícola 
dos EUA, elaborado pelo Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos (USDA), mostra 
as seguintes tendências das folhas de tabaco:

• A área colhida em 2022 é de 83.200 ha, 
comparada com 88.600 ha em 2021.

• A produção total em 2022 é de 197.300 
toneladas métricas, comparada com 
216.800 toneladas métricas em 2021.

Relatórios recentes do governo dos EUA 
sugerem que a produção de tabaco flue-cured 
Virginia (FCV) de 2022 desceu cerca de 9% 
numa base anual, enquanto que Burley desceu 
22% e o fire-cured aumentou 2%.

A colheita do tabaco plantado 
antecipadamente teve início em várias regiões 
do Zimbabué. Até à data, os agricultores 
estão a relatar uma cultura de boa qualidade. 
Desde o início de dezembro, os produtores de 
tabaco do Zimbabué plantaram 53.571 ha de 
tabaco em comparação com 38.312 ha durante 
a temporada anterior, com base nos dados 
do Ministério das Terras, Agricultura, Pescas, 
Água e Desenvolvimento Rural. As estatísticas 
mostram também que cerca de 18.614 ha 
foram plantados com tabaco de regadio e 
34.957 com tabaco de sequeiro. O número 
de empreiteiros licenciados pelo Conselho da 
Indústria e Comercialização do Tabaco (TIMB) 
aumentou de três para 42. 
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A Índia exportou tabaco e produtos derivados 
do tabaco no valor de INR 6.880,21 dracmas 
(831 milhões de dólares) em 2021-2022. 
De acordo com a Tobacco Board da Índia, 
comparado com 2020-2021, o crescimento 
das exportações em 2021-2022 em termos de 
quantidade, valor em rupias e valor em dólares 
é de 1,4%, 5,9% e 5,3%, respetivamente. 
Com 53,6% em volume e 68,5% em valor, o 
tabaco FCV representou uma parte importante 
das exportações totais de tabaco não 
manufaturado da Índia. 

Em Andhra Pradesh, o tabaco é cultivado em 
10 distritos com uma produção anual de cerca 
de 121 milhões de kg (2021-2022) por 43.000 
produtores que cultivam numa área de 66.000 
ha. A cultura permanente foi gravemente 
afetada pelo ciclone Mandous em dezembro de 
2022 na região sul de Andhra Pradesh.

Cuba ganhou a sua longa batalha legal de 
25 anos sobre os direitos de marca dos EUA 
aos seus charutos Cohiba. A marca comercial 
da General Cigar Co. para charutos Cohiba 
foi cancelada pela Comissão de Julgamento 
e Apelação de Marcas dos Estados Unidos 
(TTAB), a última decisão numa batalha de 25 
anos sobre a marca comercial nos EUA. O 
Scandinavian Tobacco Group (STG), empresa-
mãe da General, e a Empresa Cubana del 
Tabaco (Cubatabaco) lutam pelos direitos da 
marca Cohiba nos EUA desde 1997. Na decisão, 
a TTAB tomou posição a favor do conglomerado 
cubano de charutos na sua reivindicação 
sobre o nome, dizendo que os registos da 
General Cigar Co. sobre a marca Cohiba serão 
cancelados devido a uma violação de um 
acordo internacional que data de 1929.

Como a maioria dos fumadores estão 
conscientes, existem duas marcas distintas 
de Cohiba, tanto na sua aparência como 
no seu fabricante e no local onde podem 
ser vendidas. Nos EUA, a marca Cohiba 
é fabricada pela General Cigar Co. e é 
conhecida por um logótipo Cohiba com um 
ponto vermelho que preenche o O na palavra. 
No resto do mundo, os charutos Cohiba 
encontrados nas prateleiras das lojas vêm 
de Cuba e são conhecidos por um esquema 
de cores dourado e preto, bem como pela 
imagem de perfil de um índio Taino.
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REGULA-
MENTOS
A Austrália está a considerar alterações 
regulatórias para as importações de cigarros 
eletrónicos contendo nicotina e novas leis de 
rotulagem para combater a vaporização entre os 
adolescentes. Além disso, o Ministério da Saúde 
anunciou a sua intenção de proibir os cigarros com 
aroma a mentol juntamente com outros aromas 
e aditivos de cigarro. As alterações assinalam 
o 10º aniversário da adoção da embalagem 
simples, que foi implementada pela primeira vez 
na Austrália. Para recuperar a sua posição de 
liderança, as autoridades australianas planeiam 
introduzir medidas inovadoras como acrescentar 
a advertência “fumar mata” aos cigarro individuais 
e mudar a cor dos cigarros para os tornar menos 
atraentes. Poderão também ser introduzidas 
inserções de promoção da saúde, bem como novas 
restrições publicitárias para a vaporização. 

Os legisladores da Nova Zelândia aprovaram 
uma legislação que torna ilegal a venda de 
tabaco a qualquer pessoa nascida em ou após 
1 de janeiro de 2009, uma questão discutida 
em edições anteriores do Tobacco Monitor. 
Para além da cláusula de idade, a lei reduzirá 
também o número de retalhistas autorizados 
a vender tabaco em 90% e exigirá que as 
empresas reduzam o nível de nicotina nos 
produtos combustíveis. Com o objetivo de 
criar uma geração livre de fumo até 2025, 
alguns receiam que as pequenas empresas 
desapareçam e que as vendas ilícitas cresçam.

O Supremo Tribunal dos EUA recusou-se a 
bloquear a proibição de produtos de tabaco 
aromatizado na Califórnia. Originalmente 
aprovada pelos legisladores em 2020, a 
proibição dos produtos de tabaco aromatizado 
na Califórnia foi suspensa depois de os 
opositores terem reunido assinaturas 
suficientes para forçar um referendo sobre a 
medida, após o qual os cidadãos defenderam a 
proibição.

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou 
uma ordem judicial exigindo que as principais 
empresas de cigarros exibissem sinais nas 
lojas de retalho, com declarações corretivas 
sobre os efeitos para a saúde e a natureza 
viciante dos cigarros. Em 1999, a ação judicial 
foi instaurada no Tribunal Distrital dos EUA em 
Washington. O julgamento teve lugar entre 
2004-2005, e os tribunais determinaram que 
as empresas defraudaram os consumidores 
acerca dos perigos associados ao tabagismo. 
Isto aplica-se à Altria, Philip Morris USA Inc., 
R.J. Reynolds Tobacco Company, e quatro 
marcas de cigarros propriedade da ITG Brands 
LLC. A ordem entra em vigor a 1 de julho 
de 2023, altura em que as empresas terão 
três meses para afixar as declarações. Os 
retalhistas serão então obrigados a exibir 
os sinais durante 21 meses, em inglês e 
espanhol.
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A Indonésia está a planear aumentar as taxas 
do imposto especial sobre o tabaco em 10% 
em 2023 e 2024, em média, para cigarros 
enrolados à mão, com o aumento máximo 
limitado a 5% por ano. O governo irá também 
aumentar as taxas de impostos especiais 
de consumo para todos os tipos de cigarros 
eletrónicos em 15% e outros produtos de 
tabaco em 6% todos os anos durante os 
próximos 5 anos.

O Egipto implementou uma lei que exige que 
as lojas não licenciadas legalizem os seus 
negócios e que impõe restrições aos cafés 
que servem shisha. As multas e as penas 
de prisão são uma possibilidade para quem 
não cumprir. A nova lei exige que as lojas 
previamente licenciadas façam um pagamento 
único de metade das novas taxas exigidas 
para receberem uma licença permanente. As 
restrições aos cafés e restaurantes incluem 
requisitos de estarem localizados a pelo menos 
1 quilómetro de distância de locais de culto, 
escolas, instituições educacionais e estações 
de combustível. Devem também manter as 
suas portas fechadas exceto para entrar e sair 
e não podem servir shisha em mais de 50% da 
sua área total.

Os Países Baixos irão proibir os cigarros 
eletrónicos aromatizados diferentes do 
tabaco a partir de 1 de novembro de 2023. O 
regulamento abrange cápsulas pré-cheias e 
vaporizadores descartáveis. O governo também 
proíbe as embalagens que contenham tabaco.

Macau proibiu a vaporização a partir de 5 
de dezembro de 2022. Entidades privadas 
que violem a lei enfrentarão pesadas multas. 
De acordo com estudos recentes, 4% da 
população local com idades compreendidas 
entre os 13-15 anos experimentou a 
vaporização em 2021.

O Turquemenistão aumentou as taxas do 
imposto especial de consumo para a produção 
e importação de álcool e tabaco. Além disso, 
as autoridades locais aumentaram a idade 
legal de compra do tabaco de 18 para 21 anos. 
O imposto efetivo sobre as importações de 
tabaco no país está a aumentar de 93% para 
116% a partir de 1 de janeiro de 2023.

O governo da Índia poderá em breve 
implementar uma proibição da venda de 
cigarros avulsos para reduzir o uso de produtos 
de tabaco. O maior pacote de regulamentos 
poderá também ter impacto nos impostos 
especiais de consumo.

A região de Karnataka, na Índia, está prestes a 
lançar uma aplicação móvel baseada em GPS 
“Stop Tobacco” para monitorizar o tabagismo 
em locais públicos. Se alguém for apanhado 
a violar a lei COTPA, pode simplesmente 
tirar uma fotografia do local público (não 
necessariamente do infrator) e carregá-la para 
a aplicação móvel. Qualquer pessoa que viole 
a COTPA ao fumar em locais públicos será 
multada em 200 INR (2,50 dólares). Além disso, 
o comerciante que não se opuser à infração 
será também penalizado. Uma máquina de 
faturação manual será utilizada para emitir um 
recibo para a multa cobrada.
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ATUALI-
ZAÇÕES DA
INDÚSTRIA
A British American Tobacco (BAT) publicou o seu 
relatório de rendimentos do segundo semestre 
de 2022. O relatório destaca várias expectativas 
importantes para o exercício financeiro de 2022:
• Crescimento das receitas de 2% a 4% a taxas 

de câmbio constantes.
• Prevê-se que o volume global da indústria 

do tabaco para o ano fiscal seja de -2% 
(anteriormente -3%), impulsionado pela 
recuperação contínua nos mercados 
emergentes após o COVID.

• A quota de valor dos cigarros do Grupo 
manteve-se estável, com ganhos nos EUA e na 
APME compensados por declínios na AMSSA e 
na Europa.

• Vuse expande a sua posição de liderança global 
no setor do vapor.

• glo continua a ganhar quota de mercado no 
tabaco aquecido.

• A forte liderança europeia de Velo continua; 
desbloquear os mercados emergentes no 
tabaco de mascar.

Imperial Brands publicou os seus resultados para o 
exercício financeiro de 2022:

• As receitas baixaram 0,7% para 32,551 milhões 
de libras esterlinas.

• Os lucros operacionais ajustados aumentaram 
3,5% para 3.694 milhões de libras esterlinas. 

Além disso, a empresa salientou que a estratégia 
quinquenal está no bom caminho e está a 
proporcionar melhores resultados operacionais, 
enquanto as receitas líquidas dos produtos da 
nova geração aumentam 11% impulsionadas pelos 
lançamentos no mercado em todas as categorias. 
Quanto ao negócio principal da empresa, o tabaco: 
“Um maior enfoque na construção de marcas e 
execução de vendas levou a ganhos de quota de 
mercado nos nossos cinco mercados prioritários. 
O mix de preços melhorou no segundo semestre 
do ano, o que ajudou a compensar a esperada 
aceleração na queda do volume, que ocorreu à 
medida que as fronteiras reabriram, levando a um 
regresso aos padrões de compra pré-COVID”.

A Swedish Match solicitou a retirada da bolsa 
Nasdaq de Estocolmo. Isto é um resultado do 
controlo da Philip Morris International (PMI) 
de mais de 90% das ações da empresa. A 
Swedish Match está também prestes a realizar 
uma assembleia geral extraordinária a 16 
de janeiro em Estocolmo, na sequência da 
aquisição da empresa pela PMI.
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A Altria notificou a Cronos, especialista global 
em canabinóides, do seu irrevogável abandono 
do seu mandato de compra de ações ordinárias 
adicionais da Cronos e de todos os direitos 
que possa ter tido no Mandado ou quaisquer 
ações ordinárias subjacentes ao Mandado, sem 
qualquer contrapartida. 

Em março de 2019, a Altria adquiriu, através 
das suas filiais, uma participação de 45% 
na Cronos, por cerca de 1,8 mil milhões de 
dólares, e o Warrant. Como resultado, a Altria 
espera reclamar uma perda de capital de 
483 milhões de dólares na sua declaração 
de imposto de renda federal consolidada 
dos EUA para 2022. A Altria continua a deter 
156.573.537 ações ordinárias da Cronos.

A Sociedade Americana contra o Cancro está 
preocupada com a crescente popularidade 
das bolsas de nicotina nos EUA. Um estudo 
abrangente revelou que as vendas globais 
aumentaram de 126,1 milhões de unidades 
de agosto a dezembro de 2019 para 808,1 
milhões de unidades de janeiro a março de 
2022. Zyn liderou a quota global de unidades 
(58,8%), seguido de On! (24,6%), Velo 
(12,1%), e Rogue (4,8%) durante o período do 
estudo. As investigações também identificaram 
um crescimento significativo nas vendas dos 
níveis mais elevados de concentração de 
nicotina disponíveis - 8 mg.

Entretanto, devido à inflação, as vendas de 
cigarros a preços (económicos) mais baixos 
nos EUA estão a crescer. No terceiro trimestre 
de 2022, estes representaram 27,1% das 
vendas totais, mais 1,8%. A Imperial Brands 
é uma das empresas que beneficia desta 
mudança.
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De acordo com um novo estudo, os 
utilizadores da bolsa moderna de nicotina 
Velo da BAT mostraram uma redução 
significativa do risco de doenças relacionadas 
com o tabagismo em comparação com os 
fumadores. De acordo com a empresa, os 
resultados fornecem novos dados importantes 
e perspetivas sobre o impacto na saúde 
no mundo real que sublinha o potencial 
THR das bolsas de nicotina de tabaco de 
mascar. Contudo, a BAT também anunciou 
o encerramento de um plano de fabrico 
na Suíça, causando um despedimento de 
226 trabalhadores. As autoridades locais 
expressaram o seu desapontamento por a 
BAT ser o maior contribuinte da cidade de 
Boncourt.

SUSTENTA-
BILIDADE
O Presidente dos EUA assinou a primeira parte 
do projeto de lei de reforma federal. A lei tem 
como objetivo fornecer apoio federal para facilitar 
a investigação de canábis e os seus potenciais 
benefícios para a saúde. O Presidente continua 
a opor-se à legalização federal da canábis, mas 
fez campanha sobre uma série de reformas mais 
modestas da marijuana, incluindo a promoção da 
investigação, descriminalização e reprogramação 
da canábis ao abrigo da Lei das Substâncias 
Controladas. No início de 2022, emitiu um indulto 
em massa para os americanos que têm casos 
federais de posse de marijuana.

A PMI e o grupo de saúde Medicago romperam 
os laços após a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) ter rejeitado a vacina Covid-19 de 
Medicago. Covifenz, a primeira vacina Covid-19 
baseada em plantas do mundo, foi desenvolvida 
conjuntamente pela Medicago, que é propriedade 
da Mitsubishi Chemical, PMI e GlaxoSmithKline.

A Coligação de Defensores da Redução dos 
Danos do Tabaco na Ásia Pacífico (CAPHRA) 
escreveu aos chefes de delegação da 
Convenção-Quadro da OMS para o Controle do 
Tabaco (CQCT) de todo o mundo, exortando-os 
a rever as provas que apoiam uma abordagem 
de redução dos danos do tabaco (THR) antes da 
COP10. A carta apelava também aos delegados 
a deplorar a política da CQCT de realizar 
sessões da COP10 à porta fechada. O evento 
terá lugar no Panamá no final deste ano. 

O ITGA assegurará que os interesses dos 
produtores de tabaco de todo o mundo sejam 
defendidos da melhor forma possível.
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Os principais fabricantes de tabaco continuam 
a reforçar as suas credenciais e metas de 
sustentabilidade. A PMI anunciou novas 
ambições no seu relatório “Rumo a um impacto 
positivo líquido na natureza”, centrado 
na biodiversidade e na gestão da água. A 
Imperial Brands recebeu uma pontuação do 
CDP Climate A pelo quarto ano consecutivo, 
enquanto a Japan Tobacco International (JTI) 
foi incluída no Índice Dow Jones Sustainability 
Asia Pacific pelo nono ano consecutivo. 
Espera-se que esta tendência continue a 
desenvolver-se entre as principais partes 
interessadas no setor do tabaco num futuro 
previsível.

A Universal Corporation divulgou o seu 
Relatório de Sustentabilidade de 2022. Os 
funcionários da empresa revelaram que: “Na 
Universal, avaliamos continuamente como 
podemos alinhar melhor as nossas operações 
com as melhores práticas sustentáveis”. 
Como tal, com a União Europeia e outros 
a reverem atualmente a necessidade de 
diretivas de devida diligência da cadeia de 
abastecimento, começámos a melhorar as 
nossas comunicações para incluir referências 
às Nações Unidas”. 

Entre as principais metas da empresa 
estão: erradicação do trabalho infantil em 
explorações agrícolas contratadas até 2025, 
salário mínimo pago e alojamento apropriado 
para trabalhadores agrícolas em explorações 
agrícolas contratadas até 2022.

Em dezembro, a KT&G recebeu a Comenda 
do Primeiro-Ministro no setor global dos ESG 
(ambiental, social e governação) na cerimónia 
do Prémio Governamental de Gestão 
Sustentável de 2022 na Câmara de Comércio 
e Indústria da Coreia. O Prémio de Gestão 
Sustentável do Governo é o único prémio 
governamental no setor da gestão sustentável 
que é atribuído pelo Ministério do Comércio, 
Indústria e Energia e pelo Ministério das 
PMEs e Startups. É atribuído a instituições ou 
organizações que tenham contribuído para a 
expansão e liderança da gestão sustentável, 
reforçando assim a competitividade industrial, 
criando valores sociais e gerando realizações.
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FONTES
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Obrigado!


