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Compartilhe
conhecimento
Compartilhamento é palavra-chave nos dias atuais. Sejam alimentos para a alma ou para o
corpo, é hora de dividir. Cada um precisa abrir seu armário de saberes e sabores para entregar
ao outro o que lhe falta na mente ou na mesa. Ao dividir chegamos à soma. Pode não fazer nexo
na matemática, mas faz na vida.
Com esse pensamento, compartilhamos o que temos em mãos: conhecimento sobre o mercado
de cannabis. Mais do que um negócio vislumbrado por nós, como consultoria e aceleradora de
startups no segmento, enxergamos nessa planta a cura para muitos males individuais e coletivos.
Na saúde, o uso terapêutico da cannabis se comprova todos os dias. Muitas dores poderão ser
aliviadas quando o preconceito morrer. Na economia, empregos poderão ser gerados nos
campos, nas indústrias ou nos prestadores de serviços. Consumidores terão acesso a produtos
desenvolvidos dentro de práticas sustentáveis, originados por uma planta que ajuda na preservação do meio ambiente.
A espécie Cannabis sativa tem mais de 120 fitocanabinoides registrados. Os mais conhecidos
são o canabidiol (CBD) e o tetrahidrocanabinol (THC). Quando o índice de THC é inferior a 0,3%,
a planta não causa qualquer efeito psicoativo. A ela damos o nome de cânhamo ou hemp.
Quando o THC é superior a esse percentual, então sua aplicação volta-se mais ao uso medicinal
ou adulto – ainda chamado por alguns como uso recreativo.
Não utilizaremos nesse estudo os termos marijuana e maconha, por entendermos que ambos
carregam peso discriminatório de outros tempos. Mas é clara a tendência de regulamentação
do uso adulto em vários países. O apoio à legalização da cannabis entre os adultos mais jovens
fará da expansão dos mercados legais uma tendência geracional durável. A maioria dos mercados que reformaram suas leis sobre cannabis o fizeram por meio de votação ou processo legislativo. Geórgia, México e África do Sul legalizaram o uso por meio dos tribunais.
Quem quiser entender o mercado da cannabis ao redor do mundo vai sentir muita dificuldade
em fazer essa viagem sozinho. Basta olhar os Estados Unidos como benchmark: lá as legislações são distintas entre os estados e não há intercâmbio regional. Assim é no restante do
mundo. Cada país tem regulações diferentes, o que dificulta treinamento de mão de obra,
comercialização de matéria-prima, investimentos e crescimento econômico.
Atentas a esse setor, empresas têm promovido muitas aquisições no setor farmacêutico. A confirmação do valor terapêutico da cannabis por instituições respeitadas, como a Organização
Mundial da Saúde (OMS) e as Academias Nacionais de Ciências dos Estados Unidos, desafia
visões negativas da planta e incentiva governos, prestadores de serviços de saúde, acadêmicos
e consumidores a considerarem seu potencial. O acesso do paciente será cada vez maior à
medida que a comunidade aceitar a cannabis como parte de seu kit de ferramentas terapêuticas.
A tecnologia se torna um aliado fundamental em todo esse processo, permitindo aos consumidores se conectarem, interagirem de novas maneiras e compartilharem conhecimentos. A mídia
digital e a conectividade não apenas derrubarão os muros, que há muito separam os consumidores de cannabis em todo o mundo, como também acelerarão a aceitação e a normalização de
atitudes em relação à cannabis nos mercados. As marcas capazes de se comunicar bem com
esses consumidores recém-capacitados estarão bem posicionadas para o crescimento em mercados altamente competitivos.
A inovação transformará o processamento, a venda e o consumo da cannabis nos mercados
legais.

Quando um relatório chega às nossas mãos temos a tendência de achar o trabalho interessante, mas em pouco tempo esquecê-lo num canto qualquer da
gaveta, seja ela física ou virtual. É justamente isso que gostaríamos muito que
fosse evitado com esse estudo que você acaba de ter acesso.
O levantamento realizado pela Clarivate Analytics, e adaptado ao mercado brasileiro pela The Green Hub, pretende contribuir para o desenvolvimento de um
cenário global tão distinto e também tão confuso. Os países vivem momentos
diferentes de legislação a respeito da cannabis, independentemente do continente.
Embora o assunto seja cercado de preconceitos, o uso medicinal da cannabis
vem cada dia mais sendo aceito pela sociedade. O setor farmacêutico tem investido pesado em aquisições de empresas, pesquisas e registro de patentes,
como relatado nas páginas seguintes. Também o uso industrial avança rapidamente, com oferta de produtos em diversos setores, como beleza e bem-estar,
têxtil, alimentos, automotivo, entre tantos outros.
Só que para avançarmos nesse universo da cannabis é preciso colocar todos os
interessados pelo assunto “na mesma página”. Pesquisadores, investidores,
empresários, advogados, juízes, governantes, jornalistas esse documento foi
pensado para ajudar todos aqueles que buscam informações a terem uma
fonte confiável de dados.
E por ser um organismo vivo, com novidades surgindo a todo momento, consideramos este relatório em fase Beta. Novas informações poderão ser adicionadas ao longo do tempo, retiradas ou modificadas de acordo com a construção
de novos cenários. Por isso, reforçamos a importância de revisitá-lo de tempos
em tempos.
O setor de cannabis tem muito ainda a ser explorado.
Viaje conosco nessa jornada.

Workflows e
Procedimentos para Teste
e Análise de Cannabis
Análise de Canabinóide em Cânhamo e
Cannabis por HPLC-UV
Muitos países em todo o mundo começaram a legalizar o cânhamo e a cannabis.
Nos Estados Unidos, é necessário testar a cannabis e o cânhamo para verificar a
conformidade. Como resultado, métodos analíticos robustos e precisos são
essenciais para atender aos requisitos regulamentares para conteúdo de THC.
Além do THC, há um interesse emergente nos benefícios terapêuticos dos
canabinóides menores. Isso aumentou a demanda por métodos de alta resolução
capazes de separar a lista diversificada e crescente de canabinóides.
Um workflow completo de HPLC foi desenvolvido para simplificar o perfil dos
canabinóides e a determinação da potência, que oferece:
• Instruções passo a passo para preparação de amostras e análise de 17
canabinóides;
• Método de Gradiente Rápido de Alta Resolução: 6 min. na coluna C18 (2 µm);
• Método do Gradiente Rápido: 6 minutos em C18 (2,7 µm);
• Método Isocrático de Baixa Pressão: 8 minutos em coluna C8 (2,7 µm);
• Baixa vazão para menor consumo de solvente;
• Compatibilidade com espectrometria de massa.

Preparação de

Padronização &

Amostra

Calibração

Filtração de
Amostra

Cerilliant®
Cannabinoid CRMs

Cromatografia
Colunas Ascentis®
Express

Agitadores e
Vórtices

Colunas
Chromolith®

Centrífugas e
Suprimentos

Solventes de HPLC

Dispensadores de
garrafas

Acessórios de HPLC

Medição &
Análise
Workflow para
Análise de Potência
de canabinoide em
Cânhamo e Cannabis
por métodos
Isocráticos e Rápidos
de Gradiente de Alta
Resolução

Os sistemas de purificação de água ultrapura Milli-Q® e a água engarrafada
Ultrapur fornecem qualidade superior para as aplicações mais exigentes.

Análise de pesticidas em Cânhamo e
Cannabis por LC-MS/MS e GC-MS/MS
Nos E.U.A., uso recreativo de maconha foi legalizado em 11 estados e no Distrito
de Columbia, com outros 22 permitindo o uso de maconha medicinal. Os
produtores e processadores de cannabis e seus produtos derivados devem
mostrar que seus produtos são seguros de acordo com os requisitos individuais
O negócio de Life Science da Merck opera como MilliporeSigma
nos Estados Unidos e Canadá.

do estado. Geralmente, os requisitos incluem testes para garantir que a flor de
cannabis está livre de pesticidas.

Como seu parceiro nos testes analíticos, disponibilizamos um guia passo a

Além disso, você também pode encontrar todas as Pipetas, Pipetadores e

passo para a análise de pesticidas para o seu workflow de cannabis.

Ponteiras de que precisa para uma análise GC precisa de produtos de

Fornecemos consumíveis para preparação de amostras, padrões para

cânhamo e cannabis.

calibração, colunas, consumíveis e solventes para análise de instrumentos e
uma aplicação abrangente para obter resultados consistentes. O aplicativo

Os sistemas de purificação de água ultrapura Milli-Q® e os solventes

inclui um procedimento comum para preparação de padrões e extração de

SupraSolv® para cromatografia gasosa fornecem qualidade superior para as

material vegetal seguido pela divisão em GC-MS/MS e LC-MS/MS com foco na

aplicações mais exigentes.

lista de pesticidas da Califórnia.

Análise de metais pesados em
Cânhamo e Cannabis por ICP-MS
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Metais pesados como ferro, cobalto ou molibdênio são nutricionalmente
essenciais para humanos, animais e plantas. Em contraste, concentrações
mais altas do primeiro e de metais como chumbo, mercúrio ou cádmio são
tóxicas para os organismos. Esses metais pesados podem se acumular nas
plantas por absorção do solo ou da água, portanto, é necessário realizar
testes de metais pesados em plantas processadas e não processadas.
O conteúdo de metais pesados na Cannabis é regulamentado em muitos
países. Nos EUA, mais de 20 estados emitiram regulamentações em janeiro

Tubos de
Centrífuga

de 2020. Todos eles fornecem limites para arsênio, cádmio, mercúrio e

Além disso, você também pode encontrar todas as Pipetas, Pipetadores e
Ponteiras de que precisa para uma análise GC e LC precisa de produtos de
cânhamo e cannabis. Os sistemas de purificação de água ultrapura
Milli-Q®, solventes LiChroSolv® para cromatografia líquida e solventes
SupraSolv® para cromatografia gasosa fornecem qualidade superior para as
aplicações mais exigentes.

chumbo (referidos como os “quatro grandes”). Além disso, quatro estados
definem limites para um ou mais desses metais: cromo, bário, prata, selênio,
antimônio, cobre, níquel e zinco.
Como seu parceiro em testes analíticos, disponibilizamos guias passo a passo
para a análise de metais pesados para cada parte do seu workflow ICP-MS.

Análise de terpeno em Cânhamo e
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Os terpenos estão contidos nos óleos essenciais derivados de plantas e
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cepa de cannabis, já que as cepas produzem sua própria concentração única
e uma linha de terpenos. Alguns estudos sugerem que as características do
perfil de terpeno de uma cepa são responsáveis por aumentar seu efeito
terapêutico em conjunto com seu perfil de canabinóides no que é conhecido
como efeito de entourage.

Além disso, você também pode encontrar todas as Pipetas, Pipetadores,
Pontas e Tubos de Centrífuga de que precisa para uma análise de ICP
precisa de produtos de cânhamo e cannabis.
Os sistemas de purificação de água ultrapura Milli-Q® e a água

Hoje, apenas alguns estados dos E.U.A exigem o teste de Terpenos/
Terpenóides individuais específicos em Cannabis, no entanto, muitos fornece-

engarrafada Ultrapura fornecem qualidade superior para as aplicações
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dores de vários estados testam para perfis de terpeno de cannabis a fim de
fornecer aos seus clientes as informações desejadas que eles procuram sobre
seu produto de cannabis, bem como para cumprir os requisitos de rotulagem
do produto.
Escaneie o QR Code para
acessar a página em
sigmaaldrich.com.
Preparação de

Análise

Detecção

Resultados

Amostra

GC-MS

& Calibração

Consistentes

Moinhos e
Acessórios

Frascos para GC

Tubos de Centrífuga

Colunas GC

Misturas de
Terpeno CRM
TraceCERT® e
CRM

Análise GC de
Terpenos em
Cannabis

6ROYHQWHVGH
&URPDWRJUDILDGH
Alta-puresa
6XSUD6ROY

Ácidos e Bases de
Alta Pureza
Suprapur® e
Ultrapur®

Revestimentos
de entrada
Septa & Syringes

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e / ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Merck, o vibrante M e Supelco são marcas
registradas da Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha ou de suas afiliadas. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus
respectivos proprietários. Informações detalhadas sobre marcas registradas estão disponíveis por meio de recursos acessíveis ao público.

The Green Hub | Cannabis: Pesquisa, Inovação e Potencial de mercado

1. inovação
Neste capítulo, você vai saber:
• Cresce fortemente o uso da cannabis
além do setor farmacêutico. Pesquisadores,
inovadores e empresas estão cada vez mais
atentos à polivalência da planta
• Volume de patentes é maior nos Estados
Unidos, seguido do Canadá
• Cannabis é forte aliado para regeneração
do solo e meio ambiente
• Estados Unidos, Canadá e Europa deverão
ter a maior parte desse bolo
• Empresas de nicho – e não apenas as
tradicionais farmacêuticas - estão
desenvolvendo inovações na área
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A tendência
para usos não
terapêuticos
A cannabis continua ilegal na maioria dos
países. No entanto, nos últimos anos,
houve uma mudança na descriminalização
e desregulamentação da cannabis. São
conhecidas as aplicações da cannabis no
setor têxtil, bens de consumo, agricultura,
beleza e cuidados pessoais, entre outros. É
uma planta também com alta capacidade
em resistir ao estresse ambiental. Essas
aplicações, porém, ainda são menos exploradas. A desregulamentação da cannabis
tem atraído atenção de pesquisadores,
inovadores e players do mercado para suas
aplicações polivalentes.

O que tem
no nome?

Patentes recentes e atividades de pesquisa certamente indicam essa mudança de
foco na utilização não terapêutica da cannabis. Mais de 50% da atividade de
pesquisa global sobre cannabis é baseada
nos Estados Unidos. Recentemente, o
tráfego de patentes é intenso nos EUA, seguido pelo Canadá.

No topo da pirâmide da inovação estão as
empresas focadas na cannabis. Isso inclui
pequenas e grandes corporações que,
apesar de sua localização geográfica, têm
forte apelo na cannabis e seus derivados.
Este estudo agrupa como “Outras aplicações” o uso adulto da cannabis, outros
usos menos explorados e, principalmente,
o uso não medicinal.
O foco crescente de inovação no setor,
portanto, vai além dos usos medicinais
tradicionais da cannabis e dos canabinoides conhecidos. Empreendedores veem a
cannabis como uma fonte de produtos
têxteis, óleos, terpenos e uma planta importante - agrícola e ambientalmente para resistir à erosão do solo e condições
de estresse abiótico.
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Cenário
de mercado
Para 2024, o mercado global de cannabis legal está estimado em US$ 103,9 bilhões. Os EUA, Canadá e Europa
deverão ter a maior parte desse bolo. Os países asiáticos ainda estarão para trás, dado que a cannabis continua sendo em grande parte uma mercadoria ilegal. Já a
América Latina deve responder por US$ 9,1 bilhões em
2024.
A indústria farmacêutica lidera o segmento. No entanto,
a cannabis está cada vez mais encontrando usos em
bens de consumo como cosméticos, alimentos, bebidas, têxteis, tabaco etc. Assim, os principais players no
mercado não são apenas empresas farmacêuticas, mas
empresas com foco específico na cannabis como fonte
de suas ofertas.
Outro aspecto interessante destacado nesta análise é a
distribuição geográfica desses grandes players. Assim,
por exemplo, GW Pharma, do Reino Unido; Radient
Technologies e Canopy Growth, do Canadá; Hanyi Bio
Technology, da China, são algumas das empresas líderes
nessa arena. Isso mostra que empresas estão prontas
em todos os lugares para conquistar o mercado assim
que as restrições forem relaxadas e as atividades de
pesquisa e inovação existirem para garantir que o mercado de cannabis continue interessante a investimentos.
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Rastreando o
crescimento
Acompanhando a atividade de
patentes desde 2008, fica claro o
foco crescente na inovação e
comercialização de todos os produtos derivados da cannabis. O que é
mais interessante para os especialistas
- e estimulante para quem inova - é o
rápido crescimento verificado nos
últimos anos, superando o benchmark global de todas as tecnologias
no período.
Na linha do tempo da inovação
global, o ano de 2012 serve como um
ponto de virada. Nesse momento,
vários estados dos EUA, um após o
outro, legalizaram a cannabis. O
súbito impulso no crescimento
indica o interesse despertado pela
área assim que foi aberto o caminho
para a atividade comercial. A queda
nos últimos anos é reflexo do atraso
nas publicações de pedidos de patentes
pelo escritório especializado, o que é
normal.
Em consonância com a tendência
global de publicações de patentes,
descobrimos que 50% das inovações
se originam na China. No entanto,
uma parte importante desses produtos pertence à área da medicina
tradicional chinesa, onde a cannabis
é usada principalmente em composições como cannabis fructus (semente de cânhamo) para o tratamento de várias doenças, como câncer,
distúrbios gastrointestinais, produtos para a pele, nutracêuticos, alimentos e bebidas1. Depois da China,
os EUA surgem como importante
fonte de inovação geral no setor. A
maioria dos principais países vai
além do crescimento médio.
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Cronograma do
cenário de patentes
de cannabis
Benchmark global | Todas as tecnologias
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Locais de proteção
Benchmark

das invenções registradas na China

das invenções registradas nos EUA

Japão está
sub-representado
no panorama

Embora a China seja uma grande
referência, essa questão de
proteção está muito relacionada
ao registro no mercado doméstico. Os EUA, por outro lado, têm
se mostrado um local emergente
de proteção para as inovações

da cannabis, especialmente nos
últimos anos.

Os registros de patentes acima
da média sugerem a presença de
companhias atentas à comercialização de produtos.

A curva de crescimento na China
apresenta sinais de declínio, ao
contrário de outros países, como
Estados Unidos, Israel e Canadá.

Cronograma das
fontes de inovação
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O foco
importa
Liderando a área de inovação
estão as empresas que apresentam foco na área de cannabis.
Isso pode ser resultado do declínio nas empresas farmacêuticas
tradicionais nos últimos anos, já
que as empresas de nicho centradas na cannabis estão desenvolvendo várias inovações para

extrair canabinoides e também
encontrar novas terapias e usos.
Empresas como Radient Technologies, Hanyi Bio-Tech e
Canopy Growth são as mais
inovadoras dos últimos anos.
São empresas de nicho, de
diferentes países, centradas em

cannabis. Fica claro perceber o
crescimento de pequenas e
grandes empresas, apesar de
sua localização geográfica, impulsionado pela atuação com
cannabis e derivados.

Linha do tempo da
dinâmica das
entidades

Radient Technologies
Innovations

Crescente

Yunnan Lvxin
Biological Pharma Co

Hanyi Bio-Technology
Beijing Co

Heilongjiang Academy
of Science
Bayer Pharma

Canopy
Growth Corp

Decrescente

Medcan Pharma

CAAS
Yunnan Ruifen
Biotechnology Co

GW Pharma
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As áreas de foco técnico das principais entidades estão nos derivados,
como THC, CBD, aplicações em
saúde e aplicações de cânhamo
como óleo de cânhamo, terpenos,
têxteis, biocidas etc.
Esta tendência pode ser melhor compreendida examinando as atividades
das empresas individualmente.
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A maioria delas celebrou vários
acordos de parceria com foco
em cannabis e produtos de cannabis nos últimos anos. Por exemplo, a Radient Technologies firmou
contrato com a Premium 5 Ltd. para
vários produtos sob sua marca de concentrados premium. Recentemente, a
Canopy Growth começou a estabelecer seus negócios e fabricação

Outras áreas de aplicação

Meio ambiente

Alimentação

Entomologia

Aplicações do cânhamo

Saúde

Nanotecnologia

Agricultura

Biotecnologia

Canabinóides sintéticos

Outros canabinóides

Canabigerol

Canabidiol

Tetra-hidrocanabinol

Cannabis no geral

Cânhamo

Cannabis (com THC)

Foco técnico das
principais entidades

fora do Canadá, com aquisição da
Bionorica SE, com sede na Alemanha,
para se estabelecer como a empresa
líder mundial em oferta de produtos à
base de cannabis medicinal de amplo
espectro.
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Do uso
medicinal para
o não medicinal
É notável o crescimento progressivo
da atividade de patentes no
espaço dos canabinoides, explorando invenções individuais por
tipo de canabinoide, desenvolvimento de produtos e áreas de
aplicação. Nos últimos anos, o
Cannabigerol (CBG), um canabinoide menos explorado, vem
despertando interesse. THC e
CBD também têm conquistado
espaço crescente.
“Outras aplicações” incluem uso
adulto e outros usos não medicinais.
Isso indica foco crescente da indústria além dos usos medicinais
tradicionais da cannabis e dos

canabinoides conhecidos. Agora,
os inovadores veem a cannabis
como uma fonte de têxteis,
óleos, terpenos e uma planta importante - agrícola e ambientalmente - não apenas para resistir
ao estresse ambiental, mas
também para melhorar a qualidade do solo e combater pragas.

representando uma mistura de fitocanabinoides e endocanabinoides.
A saúde e o uso da cannabis são as
áreas de inovação mais volumosas.
O cânhamo e sua utilização para
têxteis e óleos são as próximas
áreas de grande interesse para os
inovadores. Como visto acima, outras
aplicações não medicinais vêm
ganhando interesse recentemente.

O Cannabigerol (CBG) mostra a
maior taxa de crescimento entre
todas as categorias técnicas,
demonstrando alto grau de interesse recente. Nossa taxonomia divide o espaço da cannabis
em 17 abordagens técnicas. Após
o CBG, que está no topo da lista,
aparece
“Outras
aplicações”,

Cannabis (com THC)
Cânhamo
Cannabis no geral
Tetra-hidrocanabinol
Canabidiol
Canabigerol
Outros canabinóides

Linha do tempo das
principais direções
de inovação

Canabinóides sintéticos
Biotecnologia
Agricultura
Nanotecnologia
Saúde
Aplicações do cânhamo
Entomologia
Alimentação
Meio ambiente
Outras áreas de aplicação

57,1%

Cannabis no geral

55,2%

Entomologia

48,9%

Cânhamo

45,3%

Saúde

35,5%

Direções de
inovação recentes

Alimentação

26,0%

Aplicações do cânhamo

25,4%

Agricultura

23,7%

Biotecnologia

22,0%

Canabinóides sintéticos

21,5%

Meio ambiente

18,7%

Nanotecnologia

15,6%

Cannabis (com THC)

13,4%

Tetra-hidrocanabinol

13,2%

Outros canabinóides

5,7%

Canabidiol

5,6%

Outras áreas de aplicação

-12,2%
-20,0%
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Desenvolvimento
de cannabis

Vemos que não apenas os vários
compostos de ocorrência natural
bem conhecidos estão crescendo particularmente CBD e THC - mas os
inovadores também estão se concentrando no desenvolvimento de canabinoides sintéticos, indicado pelo
recente crescimento em inovações.
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Tipo de Planta

4.586

Cânhamo

Derivados

inventions

3.653
416

Tetra-hidrocanabinol

1.858

Canabidiol

2.036

Canabigerol

634

Outros canabinóides

2.177

Canabinóides sintéticos

Desenvolvimento

Por outro lado, as empresas de biotecnologia têm procurado usar a bioengenharia e as modificações
genéticas para permitir a produção
em escala industrial de canabinoides
para uso farmacêutico. É o caso da
Canopy Growth ao pagar mais de
US$ 300 milhões para adquirir a
Ebbu, pequena empresa que desenvolveu uma das primeiras plataformas para manipular o genoma da
cannabis com o sistema de edição
de genes CRISPR – Cas9.

Cannabis (com THC)

Cannabis em geral

621

Biotecnologia

692

Agricultura

2.519

Nanotecnologia

566

Saúde

7.384

Aplicações do cânhamo

Áreas de aplicação

Embora vejamos grande foco na extração de canabinoides e sua aplicação em várias áreas, como saúde,
alimentação e têxteis, é igualmente
relevante olhar para o desenvolvimento dessa planta tão importante
e muito debatida. Assim, entre as
áreas de inovações agrícolas, estão
na vanguarda a melhoria do cultivo e
da colheita de cannabis. Dadas as
vantagens da planta em resistir à
erosão do solo e às condições de estresse, o uso de nanotecnologia e
biotecnologia para melhorar suas
características também são bastante relevantes.

Distribuição de
categorização
técnica

3.878

Entomologia

306

Alimentação

2.550
390

Meio ambiente
Outras áreas de aplicação
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2. pesquisa
Neste capítulo, você vai saber:
• É crescente o número de pesquisadores e
agências de financiamentos dispostos a
explorar os benefícios da cannabis
• China parece estar à frente, mas líderes
em pesquisas são Estados Unidos e Canadá
• Inglaterra tem avançado em pesquisas
sobre cannabis
• Nanotecnologia representa forte interesse
entre os pesquisadores
• Nos Estados Unidos pesquisa está focada
em biotecnologia e agricultura
• Cannabigerol (CBG), embora menos
explorado, está ganhando atenção nos
últimos anos
• Maior parte do volume de publicações é
na área de saúde
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Rastreando
a pesquisa
Sem surpresa, a pesquisa acadêmica
e a literatura científica seguem a
mesma trilha observada para a atividade de patentes. Na linha do tempo
das publicações de pesquisa global,
a cannabis está continuamente encontrando mais e mais pesquisadores e agências de financiamento
para explorar seus benefícios.
Os pedidos de patentes na área da
medicina tradicional chinesa dão a impressão de que a China está em
grande liderança na área da cannabis,
porém, olhando para os padrões de
crescimento são os EUA e o Canadá
que estão realmente liderando a
inovação na área. Essa constatação é
confirmada pela atividade de pesquisas em andamento, independentemente das restrições comerciais.
Vários dos principais institutos
acadêmicos dos EUA têm pesquisado ativamente a área da cannabis.
Enquanto o Canadá volta a seguir a
trajetória dos EUA, a Inglaterra é um
local interessante que mostra razoável atividade de pesquisa. O que
pode vir a surpreender muitos:
a cannabis medicinal é legal no
Reino Unido, ao contrário da cannabis recreativa que é, obviamente,
proibida. A comercialização de cannabis continua ilegal no Reino Unido2.
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Não é a China,
os EUA lideram
em pesquisa
Embora os EUA estejam
muito à frente de todos os
outros países na pesquisa da
cannabis, igualmente notáveis
são as poucas publicações
provenientes de entidades
chinesas. Como resultado, a
China ainda não figura entre
os 10 locais mais ativos na área.
Isso está totalmente em contraste com a atividade vista
para as outras áreas de pesquisa. Chegamos a descobertas
semelhantes quando olhamos
onde as invenções são registradas para proteção.

EUA

11246

Canadá

1748

Inglaterra

1699

Austrália

1451

Espanha

1092

Itália

1025

França

1007
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Holanda

819
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592
0

Alemanha

Reino Unidos

Coréia do Sul

Japão

França

Holanda

8000

Israel

6000

Canadá

4000

EUA

2000

China

Distribuição de
categorização técnica
para os principais países
Cannabis (com THC)

2330

1390

327

124

65

106

42

29

33

31

Cânhamo

2879

369

74

18

41

14

83

31

25

16

31

239

13

2

59

15

8

14

14

1

Tetra-hidrocanabinol

247

1019

205

133

30

82

17

19

20

41

Canabidiol

505

959

178

148

28

98

5

18

17

41

92

320

42

62

4

21

11

17

4

31

Outros canabinóides

442

1102

236

134

32

90

6

25

18

45

Canabinóides sintéticos

98

308

49

47

16

42

8

4

11

17

Biotecnologia

105

384

43

19

51

18

4

11

13

6

Agricultura

1251

741

148

68

77

26

43

21

32
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Nanotecnologia

230

231

30

19

11

3

10

4

9

9

Saúde

4103

2024

322

179

120

174

73

63

67

61

Aplicações do Cânhamo

2437

755

162

61

92

37

88

26

46

26

Entomologia

140

86

17

13

26

3

1

1

5

1

Alimentação

1817

422

102

16

35

11

42

24

15

16

Meio ambiente

243

75

29

1

10

0

13

2

1

43

28

4

1

1

0

Cannabis no geral

Canabigerol

Outras áreas de aplicação
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Fontes de
publicações

China, Japão e Coreia têm
presença modesta em relação
à pesquisa em contraste com
Estados Unidos, Canadá, Itália,
Espanha e Brasil. Embora os
EUA sejam atualmente o
mercado mais proeminente
para esta tecnologia, outros
níveis de publicação acima
da média sugerem mercados
onde as entidades estão
explorando o setor em busca
de inovações.

1

10000

12000
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Ao revisar as tendências das
fontes de pesquisa recentes,
os EUA lideram novamente,
seguidos pelo Canadá, onde
uma estrutura regulatória
de flexibilização semelhante permitiu que a inovação
prosperasse. Isso aponta para
os mercados em crescimento
abertos a serem explorados
para inovação e, posteriormente, comercialização.

University of California
Kings College London
Columbia University

Linha do tempo
da dinâmica
das entidades

Yale University

University Maryland

Cronograma
das fontes de
inovação

Crescente

EUA é a maior fonte de
inovação e também a que
cresce mais rapidamente

Espanha
Austrália

Itália

Decrescente

França

Cronograma do
cenário da publicação
de cannabis

Canadá
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Brasil
Inglaterra
Holanda

Fontes do
cronograma de
pesquisa
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1000
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University of Washinton

Brow University

O Canadá não está atrás em
inovação ou pesquisa. A
Universidade de Toronto está
situada entre os cinco principais institutos acadêmicos
ativos no campo da cannabis.
No entanto, é a academia dos
Estados Unidos que ocupa a
lista dos melhores.

0

University of Michigan

University of Colorado

Entre as entidades de pesquisa, a University of California
lidera globalmente como a entidade mais ativa em estudos
sobre cannabis. É interessante ver a entrada em segundo lugar do Kings College
London, do Reino Unido. Como
observamos anteriormente,
a cannabis medicinal é legal
no Reino Unido e isso é
visto nas atividades de
pesquisas ativas.

500

University Toronto

1008

1219

1484

1776

Inglaterra
2192

Austrália
Espanha
Itália
França
Alemanha
Holanda
Brasil
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O foco em
desenvolvimento
A nanotecnologia está no topo das mentes dos pesquisadores quando se trata do desenvolvimento da cannabis e seus derivados. Em consonância com os dados de
patentes, publicações de pesquisas também indicam
que o Cannabigerol (CBG) - canabinoide menos explorado - ganhou bastante destaque nos últimos anos.
Alimentos, agricultura e meio ambiente são outras áreas
importantes em que a cannabis está se tornando uma
área de foco de pesquisa.
O que isso está apontando é a crescente compreensão
das múltiplas utilidades da cannabis além do uso medicinal. Assim, para entidades e países onde a cannabis
ainda não é vista como uma planta polivalente, é hora
de acordar para as atividades de pesquisa, inovação e
desenvolvimento de rápido crescimento da cannabis
antes que seja tarde demais.
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Áreas de
pesquisa

Tipo de Planta

Distribuição de
categorização
técnica
Cannabis (com THC)

10.324

Cânhamo

1.803

Cannabis em geral

8.756

Tetra-hidrocanabinol

Vale a pena analisar onde a pesquisa
se concentra nos principais países.
Nos EUA está focada em biotecnologia e agricultura. Canabinoides sintéticos e "outras áreas de aplicação"
são também altamente exploradas
nos EUA. A University of California, a
Columbia University e a University
of Michigan estão liderando estudos
nesse sentido.

Derivados

174

Outros canabinóides

4.268

Desenvolvimento

Canabinóides sintéticos

685

Biotecnologia

2.621

Agricultura

1.859

Nanotecnologia

22

Saúde

14.888

Aplicações do cânhamo

1.450

Entomologia

19
267

Alimentação
Meio ambiente
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Outras áreas de aplicação

4.362
-
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Canabigerol

20,5%
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16,2%

Canabidiol

14,8%

Cannabis (com THC)

13,9%

Meio ambiente

12,4%

Saúd

11,3%

Outras áreas de aplicação

11,1%
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10,8%
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10,0%
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Cânhamo
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Aplicações do cânhamo
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-40,0%
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Cannabis (com THC)
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Cânhamo
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177

76

24

28

Cannabis no geral

2551

766

1089

912

676

468

598

490

517

236

Tetra-hidrocanabinol

1871

278

336

204

250

370

157

314

194

103

Canabidiol

727

159

311

128

195

256

47

168

57

211

Canabigerol

44

15

20

3

19

43

1

20

7

1

Outros canabinóides

1778

294

335

191

286

439

149

349

133

184

Canabinóides sintéticos

280

26

42

34

41

51

22

79

12

9

Biotecnologia

1132

151
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165
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93
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148

76

Agricultura
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59
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80
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45

5

3

1
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391
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49
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26

19

Entomologia

7

2

1

1

1

Alimentação

75

28

17

4

14

3

3

10

5

7

Meio ambiente

153

37

28

25

39

51

51

17

14

8

2588

383

245

258

166

158

158

106
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Nanotecnologia
Saúde
Aplicações do cânhamo

Outras áreas de aplicação
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Canabigerol

Canadá

Distribuição de
categorização
técnica para os
principais países

2.211

EUA

Pesquisas sobre o uso de cannabis
para a saúde constituem a maior
parte do volume da publicação. Isso
é verdade para a maioria dos principais países ativos no setor da cannabis. Após a área de saúde, os EUA
estão muito atentos às questões
ambientais, com aplicações têxteis e
biocidas do cânhamo. Isso só confirma o crescente interesse dos principais players nas utilidades não
terapêuticas da cannabis. Fica claro
que essa planta tem muito a oferecer e merece mais exploração e investimentos.

Canabidiol

Áreas de aplicação

Falando em volumes gerais, saúde e
cannabis são as áreas de pesquisa
mais volumosas. O cânhamo é utilizado para aplicações como têxteis,
óleos, fibras etc. As aplicações ambientais da cannabis devido à sua capacidade de resistir ao estresse
abiótico também estão ganhando interesse.

4.230

1

1

INTELIGÊNCIA
DE MERCADO
PARA O SETOR
DA CANNABIS
A Kaya Mind acredita que a informação tem o poder
de transformação. Por isso, usa dados para oferecer
insights e análises para o setor da cannabis,
cânhamo e seus periféricos, a partir de metodologias
quantitativas e qualitativas. Diante do potencial
desse mercado e do impacto que a regulamentação
pode ter na vida das pessoas, desde que seja feita de
maneira
manei

responsável,

a

empresa

visa

auxiliar

proﬁssionais, negócios, empresas e governos a
compreenderem um mercado ainda sem respostas.

Kayamind.com
contato @kayamind.com

3. panorama
global
Neste capítulo, você vai saber:
• Mercado de cannabis legal está estimado
em US$ 103,9 bilhões em 2024
• Europa deverá se tornar o maior mercado
legal do mundo em 2024
• Mercado latino-americano de produtos à
base de canabinoides vale US$ 168 milhões
em 2020
• Mercado global de cannabis medicinal
está estimado em US$ 62,7 bilhões em
2024
• Valor estimado do mercado legal de
cannabis de uso adulto em 2024 é de
US$ 41,2 bilhões
• Surgimento de produtos com base em
cannabis e CBD mudam mercados de
alimentos, bebidas, beleza e cuidados
pessoais, tabaco e produtos farmacêuticos
• Quem são os principais players do
mercado
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Mercado
global
O mercado global de cannabis legal,
segundo análise do Prohibition Partners,
está estimado em US$ 103,9 bilhões
até 2024. A Europa vai dominar o
mercado com US$ 39,1 bilhões.
Prevê-se que a região da América do
Norte/Canadá responda por valor
total de US$ 37,9 bilhões. Com valores de mercado de US$ 2,7 bilhões
e US$ 2,6 bilhões, respectivamente,
Oceania e África são as duas regiões
com o menor tamanho de mercado
geral. Embora tenha taxas de uso de
cannabis recreativas significativamente mais altas do que a média, a
pequena população da Oceania é a
principal causa por trás desse número
comparativamente baixo. No caso da
África, isso se deve principalmente à
economia mais fraca e ao acesso
limitado aos cuidados de saúde na
região.
A Ásia responderá pelo tamanho do
mercado de US$ 12,5 bilhões. O ritmo
da legalização da cannabis na Ásia é o
mais baixo de todas as regiões e há
indícios de que a legalização da cannabis medicinal poderia ser mais
limitada na Ásia. A América Latina
deve responder por US$ 9,1 bilhões
até 2024.
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Cannabis
medicinal
O mercado global de cannabis medicinal está estimado em US$ 62,7 bilhões até 2024. Isso compreende 60% do mercado legal geral. A Europa
domina o mercado com US$ 22,3 bilhões, seguida
de perto pela América do Norte (US$ 20,2 bilhões),
com a Oceania e a África tendo tamanhos de mercado igualmente baixos (US$ 1,5 bilhão e US$ 1,3
bilhão, respectivamente). Espera-se que a América Latina responda por US$ 6,6 bilhões até 2024.
Oitenta e seis por cento (US$ 10,7 bilhões) do tamanho do mercado total da Ásia é contabilizado
pela cannabis medicinal, devido ao fato de que a
probabilidade e o ritmo previstos para a legalização
da cannabis recreativa são menores em muitos
países asiáticos.
O valor total estimado do mercado legal de cannabis com foco no uso adulto – ou recreativo em 2024 é de US$ 41,2 bilhões. A América do
Norte responderá por US$ 17,7 bilhões, seguida
pela Europa (US$ 16,8 bilhões). A América Latina
ficará em terceiro lugar, com US$ 2,5 bilhões. A
Ásia será responsável por US$ 1,8 bilhão, seguida
pela África (US$ 1,3 bilhão) e Oceania (US$ 1,2 bilhão)3.
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América Latina
e Caribe
⁴

O mercado latino-americano de produtos à base
de canabinoides vale US$ 168 milhões em 2020.
É dominado principalmente pelas vendas de CBD
e, cada vez mais, pelos negócios nascentes de
cannabis medicinal no continente. O papel da
região como um fornecedor-chave de matérias
primas e agricultura representa importante indústria na região e, portanto, a adição desta nova
safra a muitos outros países latino-americanos
tem mostrado a força do conhecimento local,
clima, experiência e infraestrutura.

Cannabis

A BUCHI oferece uma ampla gama de equipamentos
analíticos e de produção para processamento de cannabis

Colheita da cannabis

NIR

Verifique
níveis de
canabinóides
e umidade

NIRFlex

•

Resultados precisos
em segundos

•

Operação contínua

ProxiMate

Extração do composto
Extração de Formulação
supercrítico, extração de
solvente, etc.

Concentração
de extrato
Reduza o volume antes da
separação

Evaporador Rotativo
Rotavapor ®
Industrial

Separação de
canabinóide

•

Evaporação em batelada ou contínua em
frascos de evaporação de 20 ou 50 L

•

Taxa de destilação de 14 L/h

•

Equipamentos de acordo com a normativa FDA

•

Sensor de projeção da amostra

Cromatografia Preparativa

Separe o composto desejado
Sistema de
Cromatografia
Pure

Concentração da
fração canabinóide
Concentrado para
processamento seguinte

•

Sistema totalmente automatizado

•

Combinação de Flash e HPLC Prep

•

Detectores UV e ELS

Evaporador Rotativo
Rotavapor ®
Industrial

Processo seguinte

•

Evaporação em batelada ou contínua em
frascos de evaporação de 20 ou 50 L

•

Taxa de destilação de 14 L/h

•

Equipamentos de acordo com a normativa FDA

•

Sensor de projeção da amostra

Secagem

Controle de
qualidade NIR

Formulação

NIRFlex

Mini Spray
Dryer

Liofilizador

Quality in your hands
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Segmentação
de mercado
Cultivo
A Europa provavelmente se tornará o maior mercado legal do
mundo em 2024. Alemanha,
Itália, Holanda, Dinamarca, Portugal e Grécia estão se tornando os precursores na produção
médica. Mercados menores, como
Malta e Macedônia, apesar da
falta de um programa oficial de
acesso à cannabis medicinal,
também
estão
oferecendo
amplas licenças de cultivo e
oportunidades de exportação.
O sul da Europa tem clima mais
adequado para o cultivo, enquanto as nações da Europa do
Norte e Ocidental (particularmente Alemanha, República
Tcheca e Holanda) criaram padrões
rígidos de qualidade farmacêutica
para suas instalações de produção.
Existe grande desenvolvimento na
Holanda, Grécia, Dinamarca e
República Tcheca em direção à
criação de cultivo doméstico de
cannabis e capacidades de exportação. Fora da Europa, Israel,
Estados Unidos, Canadá e nações
latino-americanas devem se tornar
os principais centros de pesquisa e inovação, levando a uma
rápida expansão dos volumes
de cultivo de cannabis e técnicas associadas.
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Manufatura
e produção
Embora os produtores canadenses
dominem a indústria, a Farm Bill
2018 nos Estados Unidos e as
mudanças nas legislações em todo
o mundo irão alterar o cenário de
manufatura e produção. A GW
Pharmaceuticals, sediada nos
EUA, está por trás do produto
medicinal de cannabis Epidiolex
(EUA)/Epidyolex (UE), de enorme
sucesso. A empresa canadense
Canopy Growth está na vanguarda da pesquisa de cannabis medicinal, desenvolvimento de produtos e capacidades de produção
inovadoras. A aquisição pela empresa por US$ 253 milhões da
German C3 Cannabinoid Compound
Company foi um dos principais
negócios de cannabis até hoje e
irá melhorar ainda mais a posição
da Canopy no mercado.

Bens de
consumo
A legalização da cannabis e do
CBD deu ao mercado consumidor global acesso a um produto
totalmente novo com ampla
gama de usos e benefícios. O surgimento de produtos, marcas e
inovações baseados em cannabis
e CBD está mudando significativamente os mercados de alimentos, bebidas, beleza e cuidados
pessoais, tabaco e produtos farmacêuticos.

Pesquisa
Os EUA estão atualmente liderando o desenvolvimento de novas
terapias derivadas da cannabis,
bem como novos usos para medicamentos existentes. Em novembro de 2019, os EUA realizaram
343 testes de cannabis, seguidos
pela Europa, que conduziu 106
testes de cannabis. Além disso,
institutos de pesquisa e governos
em todo o mundo estão investindo na pesquisa de cannabis.
Em agosto de 2019, a empresa
canadense de cannabis Tilray começou
a enviar CBD para pesquisadores da
New York University (NYU) para estudar transtornos do álcool e de
estresse
pós-traumático.
Os
pesquisadores da NYU vão testar
o CBD em ensaios clínicos que
visam tratar o transtorno do uso
de álcool e PTSD.
Na Austrália, em julho de 2019, o
governo de Nova Gales do Sul
comprometeu AU$ 9 milhões em
ensaios clínicos para avaliar a segurança e eficácia dos medicamentos de cannabis. Os estudos
irão abranger cuidados paliativos, epilepsia pediátrica, náuseas
e vômitos induzidos por quimioterapia. Em julho de 2019, a
Agência Francesa para a Segurança de Medicamentos (ANSM)
aprovou o primeiro ensaio clínico
do país com pacientes franceses
que sofrem de dor resistente ao
tratamento, aqueles em cuidados
paliativos, pacientes com epilepsia
e qualquer pessoa que sofre os
efeitos colaterais da quimioterapia, enquanto os pacientes que
apresentam espasmos musculares
relacionados à Esclerose Múltipla
(EM) também são convidados a
participar do ensaio.
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de mercado
Alimentos
Estima-se que o mercado global
de comestíveis de cannabis foi
avaliado em cerca de US$ 1,2
bilhão em 2019 e prevê que as
vendas atinjam cerca de US$ 4,7
bilhões em 2024. Os EUA lideram
o mercado de comestíveis de
cannabis e isso é apoiado
pela legalização antecipada da
cannabis para uso adulto em
estados-chave, como Califórnia
e Colorado.
No entanto, a legalização de
comestíveis no Canadá, em 17 de
outubro de 2019, gerou enxurrada de atividades na região. O
Canadá estabeleceu limite para
alimentos ou bebidas com infusão de cannabis de 10 miligramas de THC, enquanto na
Califórnia, Colorado e Washington os clientes recreativos de
cannabis podem comprar pacotes de comestíveis com até
100 miligramas de THC.
Os comestíveis com CBD à base
de cânhamo nos EUA e na
Europa continuam a operar em
um “mercado cinzento". O FDA
determinou que é ilegal, nos
termos da Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos (FD&C), introduzir alimentos contendo CBD ou THC
no comércio interestadual, ou
comercializar produtos de CBD
ou THC como em suplementos
dietéticos, independentemente
de as substâncias serem
derivadas do cânhamo. Uma
‘zona
cinzenta’
semelhante
existe na Europa, uma vez que o
CBD é classificado como um
‘Novo Alimento’ e, portanto,
quaisquer produtos alimentares
que contenham CBD devem ser
avaliados e autorizados antes de
colocação no mercado.
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Farmacêutica
As indústrias farmacêuticas estão
gradualmente investindo mais
tempo e dinheiro na pesquisa
sobre a cannabis devido a fatores
favoráveis como a facilidade na
legislação e aumento potencial na
receita. A Aphria Inc. lançou alternativa sem fumo na forma da tecnologia Quick-Strip, sistema de
administração oral de medicamentos de dissolução rápida. A
empresa também tem direitos exclusivos para licenciar, fabricar,
distribuir e vender a tecnologia
de entrega QuickStrip no mercado alemão. O Grupo Cronos
firmou acordo de pesquisa patrocinado com a Fundação Technion
de Pesquisa e Desenvolvimento
do Instituto de Tecnologia de
Israel para explorar o uso de canabinoides na regulação da saúde
da pele e doenças da pele, especificamente três doenças da pele:
acne, psoríase e reparo da pele. 5

Bebidas
O mercado global de bebidas à
base de cannabis deve chegar a
US$ 1,4 bilhão até 2024. Os principais fatores que impulsionam
esse crescimento incluem regulamentações favoráveis, investimentos de grandes cervejarias e
inovação de startups. O mercado
nascente de bebidas com infusão
de cannabis atraiu várias grandes
empresas de álcool. Exemplos de
atividades de mercado incluem
Constellation Brands, com 38% de
participação na Canopy Growth Corp;
parceria de pesquisa da cervejaria
Budweiser Anheuser-Busch com a
Tilray, com cada empresa investindo até US$ 50 milhões no empreendimento; e colaboração da
Molson Coors Brewing Co. com a
Hexo Corp, sediada em Quebec.

Tabaco
O declínio do consumo de produtos de tabaco em todo o mundo
levou muitos produtores multinacionais a se aventurarem na arena
da cannabis. Imperial Brands investiu US$ 123 milhões em uma
parceria de pesquisa e desenvolvimento com o Auxly Cannabis
Group, para lançar produtos de
cannabis (por exemplo, comestíveis,
tópicos e extratos) após a legalização
de outubro de 2019 no Canadá. O
Altria Group, fabricante do Marlboro,
fez acordo de US$ 1,95 bilhão com
a empresa de cannabis Cronos, com
sede em Toronto. A Philip Morris International investiu US$ 20 milhões
na Syqe Medical, empresa com
sede em Israel que fabrica inaladores de cannabis impressos em 3D.

Beleza e cuidados
pessoais
O mercado dos EUA é impulsionado por nomes sofisticados e
varejistas de grandes marcas que
estão ajudando a estabelecer
produtos de beleza com infusão
de cannabis. Existem várias categorias de produtos de beleza e
cuidados pessoais que são infundidos com cannabis ou CBD. As
empresas produtoras de cannabis também são altamente ativas
neste segmento de mercado emergente. Canopy Growth adquiriu a
marca de beleza britânica This
Works por £ 43 milhões em abril
de 2019, com o objetivo de lançar
uma linha de produtos contendo
CBD para ajudar os usuários a
dormir e melhorar sua pele.

Bringing cannabinoid-based
pharmaceuticals to doctors
and patients in Latin America

A Canadian company with an international
footprint. R&D and production in Canada and USA,
with best in class technologies and operations
Boots-on-the-ground in Latin America with
extensive and deep knowledge of the regulatory
framework of each market
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High THC

Isolate products

@verdemed

|
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Atividades dos principais
players do mercado
Yunnan Luxin Biological
Pharmaceutical
Luxin Packaging Resources Holdings irá estabelecer afiliada nos Estados Unidos com capital
registrado de US$ 4 milhões para fazer incursões
nos negócios de cânhamo industrial na América
do Norte, após ter garantido licença para plantar a
safra em Hong Kong. A Farm Bill de 2018, que o
Congresso dos EUA aprovou em dezembro de
2019, removeu o cânhamo que contém menos de
0,3% de tetrahidrocanabinol da Lista de Substâncias Controladas, o que essencialmente tornou
legal a variedade menos intoxicante da planta.
Pode ser usado em suplementos dietéticos, papel,
cosméticos e ração para gado.6
Em maio de 2020, a Elixinol Global vendeu sua
subsidiária Hemp Foods Australia (HFA) para
Yunnan Lvxin Biological Pharmaceutical, subsidiária
da Shanghai Shunho New Materials Technology. O
negócio estipulou que a Shunho adquirirá a HFA
por AU$ 500.000, com a Shunho também
adquirindo os ativos e passivos da HFA. Por meio
do acordo, a Elixinol terá acesso aos conhecimentos
e conexões da Shunho em toda a China, Taiwan,
Hong Kong e Macau, para servir como licenciada
exclusiva de vários produtos de CBD da Elixinol.7

Hanyi Bio-Technology
Beijing (HMI Group)
Em abril de 2019, Dezhan Healthcare e Hanyi Bio
Technology Company fundaram em conjunto a
Hande/Deyi Pharmaceutical que iria acelerar o
desenvolvimento de aplicações industriais de
cânhamo, realizar pesquisas sobre compostos
canabinoides e promover a aplicação de CBD no
tratamento de doenças raras, câncer e outros
doenças graves que afetam seriamente a saúde
humana. Hanyi Bio-Technology detinha 45% das
ações com seu investimento em tecnologia, incluindo realizações na pesquisa farmacêutica de
CBD, bem como as patentes relacionadas de CBD
no campo de doenças raras.12
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GW Pharmaceuticals
Em outubro de 2019, a GW Pharmaceuticals fez
parceria com o Montefiore Medical Center de
Nova York para estudar a eficácia do canabinoide
canabidivarina (CBDV), homólogo do CBD, para o
autismo. A GW Pharma produz Epidiolex,
medicamento para epilepsia derivado de cannabis
aprovado pela FDA, e também aprovado para uso
pelos reguladores da União Europeia.8
Em março de 2020, a GW Pharmaceuticals e a Bayer
anunciaram que a GW recuperará os direitos exclusivos
de comercialização no Reino Unido para o Sativex®
(delta-9-tetrahidrocanabinol (THC) e canabidiol (CBD)
da Bayer. Sativex, frequentemente conhecido pelo
nome USAN nabiximols, é uma formulação botânica
complexa que contém os principais canabinoides
THC e CBD, além de canabinoides menores específicos
e outros componentes não canabinoides. Desde que
foi aprovado pela Agência Reguladora de
Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA) em
2010, a Bayer é responsável pela comercialização de
nabiximóis no Reino Unido.9
Também em 2020, no mês de setembro, a
GW Pharmaceuticals anunciou que a Australian
Therapeutic Goods Administration (TGA) aprovou
o EPIDYOLEX® (canabidiol) para o tratamento de
convulsões associadas à síndrome de Lennox-Gastaut
(LGS) ou síndrome de Dravet em pacientes com
dois anos de idade ou mais. A GW fez parceria
com a Chiesi Australia para disponibilizar este
medicamento naquele país, e a empresa agora
trabalhará junto com seu parceiro e o Comitê
Consultivo de Benefícios Farmacêuticos (PBAC)
da Austrália para garantir o reembolso do
medicamento por meio de uma listagem no
Programa de Benefícios Farmacêuticos (PBS).10
Em abril de 2021, foi anunciada a fusão entre a GW
Pharmaceuticals e a Jazz Pharmaceutical. A Jazz
pagará mais de US$ 7,2 bilhões na transação e
passará a ter controle da unidade de terapias
derivadas da cannabis. Os conselhos das duas
empresas aprovaram a fusão e o acordo deve ser
finalizado ainda no segundo trimestre de 2021.11
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Atividades dos principais
players do mercado
Radient Technologies
A Radient Technologies e a Aurora Cannabis
finalizaram um contrato de serviços, em novembro
de 2017, segundo o qual a Radient executará
certos serviços para a Aurora usando sua
tecnologia proprietária MAP™, bem como outras
tecnologias, como um contratante independente
em relação ao desenvolvimento, comercialização
e fornecimento de extratos padronizados de cannabis. O contrato tem prazo inicial de cinco anos,
com opção para a Aurora renovar o contrato por
mais cinco anos.13
No mesmo ano, em dezembro, a Radient Technologies e a Terra Life Sciences assinaram um contrato
de serviços para produzir extratos de cannabis
para o grupo Terra Life Sciences. De acordo com os
termos do acordo, a Radient usará sua plataforma
de extração baseada em micro-ondas proprietária
e experiência em extração para fornecer “Extração
como um Serviço” para a Terra Life Sciences. A
partir de suas instalações em Edmonton, a Radient
processará e refinará o material de cannabis
cultivado da Terra Life Sciences em produtos de
óleo de cannabis permitidos em escala industrial e
alto rendimento, enquanto mantém padrões
rigorosos de qualidade e segurança do produto.14
Em fevereiro de 2018, Radient Technologies e
Bonify assinaram contrato de serviços para produzir variedade de extratos de cannabis para Bonify.
Sob os termos deste acordo, a Radient usará
plataforma própria de extração baseada em micro-ondas e experiência em extração para fornecer
“Extração como um Serviço” para Bonify. A Radient
processará o material de cannabis cultivado da
Bonify para fornecer produtos de óleo de cannabis
padronizados. Bonify e Radient permanecem
abertos à exploração de possíveis sinergias para
colaboração futura.15
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Em outubro de 2019, a Radient Technologies e a
Edlong Corp firmaram um Memorando de Entendimento para formar parceria estratégica de joint
venture. O objetivo da JV é que as duas empresas
criem e comercializem em conjunto sistemas para
aromas de canabidiol e soluções de produtos para
as indústrias globais de alimentos, bebidas
(alcoólicas e não alcoólicas) e de alimentos para
animais de estimação.16
Em fevereiro de 2020, a Radient Technologies
celebrou acordo de fornecimento com a Medical
Cannabis by Shoppers, a plataforma online de
cannabis medicinal da varejista de farmácias
canadense Shoppers Drug Mart. De acordo com os
termos do acordo, a Radient utilizará plataforma
própria de extração e processamento downstream
para criar variedade de formulações de
canabinoides sob uma marca que será vendida exclusivamente para pacientes de Cannabis
medicinal pelos compradores.17
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Atividades dos principais
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Radient Technologies
No mês seguinte, em março, a Radient Technologies
e a Allied Corp. assinaram acordo definitivo com o
Dhaliwal Group para gerenciar a cadeia de suprimentos, fabricação e venda de destilado e isolado
de CBD de alta qualidade. De acordo com os
termos do contrato, a Allied facilitará o fornecimento e a compra de destilado e isolamento de CBD de
alta qualidade entre cultivadores licenciados e
compradores licenciados. A biomassa de cânhamo
industrial será convertida pela Radient, por uma
taxa de processamento, em produtos de consumo
CBD de qualidade premium e vendidos no mercado
canadense por meio de um acordo de compra feito
pela Dhaliwal.18
Em junho do mesmo ano, a Radient Technologies
celebrou contrato de fabricação e serviço com a
Premium 5 Ltd. para vários produtos sob sua marca
de concentrados premium. A parceria com a P5,
fornecedora de concentrado do Canadá, envolverá
várias novas linhas de produtos, trazendo concentrados P5 ao mercado com fabricação final concluída pela Radient. Sob o contrato renovável de um
ano, a Radient fornecerá destilado e serviços de
fabricação para um mínimo de 240 mil unidades.
Os primeiros produtos planejados serão um cartucho de resina viva, junto com um cartucho de
resina viva X que será misturado com o destilado
THC da Radient.19
Já no mês de julho, a Radient Technologies
anunciou que os produtos bioU da Radient estarão
disponíveis para os pacientes no Estudo de Evidências
do Mundo Real de Cannabis Médica, da University
Health Networks em parceria com a Medical Cannabis
by Shoppers. O estudo pioneiro envolverá um ensaio
clínico nacional para examinar os efeitos da cannabis medicinal na dor, no sono e na ansiedade.20
A Radient Technologies também anunciou contrato
de cinco anos com a Fluum Inc., para lançar linha de
produtos de vapor de cannabis projetados para
oferecer experiências aprimoradas a um preço
competitivo. A Radient fornecerá conjunto completo de serviços, usando sua tecnologia de extração
proprietária para fornecer extratos de cannabis,
junto com enchimento, embalagem e distribuição
de vendas. Fluum será responsável pelo design,
marketing e conscientização do consumidor.21
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Atividades dos principais
players do mercado
Canopy Growth
Em outubro de 2017, a Canopy Growth formou
parceria com a Grow House JA Ltd., que assumiu o
nome operacional Tweed Ltd JA, para atender ao
mercado jamaicano. Em meados daquele ano, a
Canopy Growth assinou acordo com a Cannagrow
SpA no Chile para desenvolver presença
farmacêutica de cannabis no país. Em agosto de
2018, a Canopy adquiriu todas as ações restantes
em circulação de sua entidade chilena no mercado.22
A Canopy LAC adquiriu, em julho de 2018, a
Spectrum Cannabis Colombia S.A.S. por US$ 34,8
milhões em ações da Canopy. A empresa era anteriormente conhecida como Colombian Cannabis
S.A.S. As operações iniciais da Canopy LAC
estavam sediadas em Huila, Colômbia, onde a
empresa está se concentrando na produção de
baixo custo.23
Em agosto de 2018, a cervejaria Corona Constellation
Brands Inc. investiu cerca de US$ 4 bilhões no
produtor canadense de cannabis da Canopy
Growth, uma das maiores apostas corporativas no
potencial mercado global de bebidas com infusão
de cannabis e outros produtos. O mais novo fluxo
de financiamento permitirá que a Canopy Growth
opere em quase 30 países em busca de um programa federal de cannabis medicinal permissível,
ao mesmo tempo que estabelece rapidamente a
base global necessária para novos mercados
recreativos de cannabis. Além da cannabis desidratada, a empresa em breve começará a fabricar produtos recreativos, incluindo bebidas, e a expandir seu escopo de pesquisa médica em 11
países, onde atualmente atua.24
Em abril de 2019, a Spectrum Cannabis, subsidiária integral da Canopy Growth, anunciou parceria e o endosso da CARP, a maior e confiável associação de defesa dos canadenses idosos e sua
voz impressa, online, de rádio e TV chamada
ZoomerMedia. A Spectrum Cannabis oferecerá
iniciativas educacionais sob medida para mais de
320 mil membros da CARP que buscam mais informações sobre a cannabis medicinal, juntamente
com preços preferenciais para os produtos da
marca Spectrum Cannabis que receberam o selo
“Recomendado pela CARP”.25
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A Canopy Growth também concluiu aquisição
integral da produtora espanhola de cannabis
licenciada Cáñamo y Fibras Naturales, S.L. A
aquisição estabelece a base para a Canopy Growth
expandir sua pegada de produção europeia em
uma das regiões de cultivo mais ideais do mundo,
complementando a planta de produção licenciada
de 40 mil metros quadrados existente em Odense,
Dinamarca, bem como sua instalação de classe
mundial ISO 13485 de Storz e Bickel com
certificação internacional em Tütlingen, Alemanha.
Cafina é uma das três empresas espanholas autorizadas a cultivar, distribuir e exportar cannabis
com mais de 0,2% de tetrahidrocanabinol (THC)
para fins medicinais e de pesquisa.
Com esta aquisição e a expansão correspondente
planejada na Espanha, a Canopy Growth melhora
seu posicionamento de longo prazo para atender à
demanda em toda a Europa por cannabis medicinal e produtos CBD. Canopy Growth também fez
parceria com um segundo produtor licenciado na
Espanha que produz flores de cannabis para a
empresa sob acordo de fornecimento existente.26
Em maio de 2019, a Canopy Growth adquiriu a
empresa alemã C3 (Cannabinoid Compound Company),
fundada pela empresa alemã Bionorica SE. A
aquisição total em dinheiro por € 225,9 milhões
promove a expansão da Canopy Growth nos mercados
europeus com medicamentos prescritos e dá à
empresa acesso imediato a uma riqueza de
conhecimento e propriedade intelectual que a C3
desenvolveu em seus quase 20 anos de pesquisa e
desenvolvimento em sintéticos, naturais e produtos
médicos de cannabis.27
A Canopy Growth também anunciou a próxima
fase de sua parceria com Parent Action on Drugs (PAD)
e Canadian Students for Sensible Drug Policy, que
fará o PAD lançar duas novas ferramentas digitais
para ajudar os jovens, juntamente com seus pais,
cuidadores adultos e influenciadores, sobre como
tomar decisões responsáveis sobre o uso de cannabis.28
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Atividades dos principais
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Canopy Growth
Em agosto de 2019, a Spectrum Cannabis firmou
acordo para trabalhar em conjunto com a
UBATEC, a Technology Linking Unit que depende,
entre outros, da Universidade de Buenos Aires
para promover a educação e a pesquisa sobre a
cannabis medicinal no país. A Canopy Growth adquiriu a Spectrum Cannabis em julho de 2018.29
Em outubro de 2019, a Canopy Growth Corp. adquiriu a empresa de pesquisa global baseada em
canabinoides Beckley Canopy Therapeutics, incluindo a joint venture Spectrum Biomedical UK.
Essas equipes serão integradas à organização mais
ampla da Spectrum Therapeutics para aumentar a
amplitude da pesquisa clínica que está sendo realizada sob a bandeira Spectrum e para combinar
as equipes comerciais da Europa continental e do
Reino Unido.30
A Clever Leaves e a Canopy LATAM Corp, em abril
de 2020, firmaram contrato de fornecimento regional. De acordo com os termos do acordo, a
Clever Leaves fornecerá à Canopy LATAM produtos extraídos de seu sistema de processamento de
cannabis licenciado e certificado pela GMP e
locais de cultivo na Colômbia.31
Pouco depois, em agosto, a Canopy Growth anunciou a aquisição da participação majoritária na
BioSteel Sports Nutrition, fabricante de produtos
de nutrição esportiva. A aquisição deve fornecer à
Canopy Growth uma plataforma de última geração
que permitirá a entrada no segmento de nutrição
e hidratação esportiva. O investimento desempenhou papel fundamental no avanço do plano da
Canopy Growth de entrar em novos mercados com
uma plataforma que cobre a produção, distribuição e comercialização de produtos de canabidiol (CBD). De acordo com os termos do investimento, Canopy Growth adquiriu 72% do capital da
BioSteel com opção de adquirir os restantes 28%
da empresa.32
Em setembro, Canopy Growth e Martha Stewart e
Marquee Brands anunciaram parceria para o lançamento de Martha Stewart CBD, nova linha de
suplementos de bem-estar derivados de cânhamo
de qualidade premium. O novo portfólio de gomas
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de bem-estar naturais com sabor gourmet, cápsulas e gotas de óleo são especialmente formulados
por Martha Stewart, em colaboração com os cientistas canabinoides da Canopy Growth, para fornecer uma dose diária consistente de isolado puro
e premium de CBD.33
A Canopy Growth e a Acreage Holdings anunciaram,
em outubro, que a Acreage desenvolveu plano
para comercializar o portfólio diversificado de
bebidas da Canopy Growth nos EUA. Liderando os
mercados de uso adulto legal em Illinois e
Califórnia, a Acreage antecipa o lançamento das
formulações de bebidas THC seletas da Canopy
Growth no verão de 2021. Além de vender produtos
em seus próprios dispensários, a Acreage acessará
os canais de distribuição existentes por meio de
relacionamentos corporativos estratégicos.34
Atenta ao segmento premium e disposta a atrair os
jovens, a Canopy anunciou em abril de 2021 a
compra da Ace Valley, empresa de Toronto que
fabrica vapes, gomas e pré-rolos. A Canopy Growth
Corp. continuou a onda de aquisições ao firmar
acordo de US$ 435 milhões com a canadense
Supreme Cannabis Co. Inc., dona das marcas
7Acres, Sugarleaf e Hi-way. Elas se juntarão à lista
da Canopy, que já inclui Tweed, Tokyo Smoke,
Quatreau e Doja.
Segundo a Canopy, o negócio resultará em cerca de
US$ 30 milhões em sinergias de custos nos
próximos dois anos, com instalação de produção da
Supreme em Kincardine, Ontário, que tem recorde
de produção de flores premium a custos baixos.35
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Medcan Pharma A/S

AXIM Biotechnologies

Em janeiro de 2019, Claudio Bidco A/S, empresa
controladora da Fertin Pharma A/S, assinou e
fechou a aquisição da MedCan Pharma A/S, organização de pesquisa voltada ao desenvolvimento de
produtos inovadores contendo canabinoides, com
foco principal no crescimento rápido do mercado
de cannabis medicamentosa. A aquisição dará à
MedCan Pharma acesso às fortes capacidades da
Fertin Pharma em gomas de mascar e outros sistemas de administração oral e formará plataforma
única para finalizar o desenvolvimento comercial
de produtos medicinais canabinoides. A Medcan
Pharma continuará sua ampla gama de diálogos
existentes com grandes especialistas na indústria
da cannabis e buscará novas parcerias em uma
escala global por meio da estrutura existente da
Fertin Pharma.36

Em agosto de 2018, a AXIM Biotechnologies assinou
contrato de distribuição e licença exclusiva com a
Revive Therapeutics Ltd., para começar a vender o
produto nutracêutico exclusivo contendo canabidiol da empresa em todo o mercado de cannabis
canadense em rápida expansão. A Revive buscará a
aprovação regulatória para a goma de mascar de
liberação controlada da AXIM® Biotech que contém
CBD derivado de óleo de cânhamo de espectro total.37
A AXIM Biotechnologies celebrou, em abril de 2019,
contrato de serviços com a organização de pesquisa
QPS Netherlands BV para iniciar estudos separados
de bio comparação com seus dois principais candidatos a medicamentos, MedChew® com dronabinol
e CanChew® Rx. Ambos os produtos são gomas de
mascar contendo tetrahidrocanabinol sintético
(THC) e canabidiol (CBD), respectivamente, e utilizam
o mecanismo de entrega de goma de mascar
patenteado da empresa.38
Em março de 2020, a AXIM Biotechnologies
concluiu a aquisição da empresa de pesquisa e
desenvolvimento em oncologia Sapphire Biotech.
A Sapphire Biotech tem aplicação diagnóstica e
também tratamento oncológico promissor. Esta
aquisição marca uma transformação de AXIM
enquanto se alinha com o espaço analógico
canabinoide terapêutico.39
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HEXO Operations
Em julho de 2018, a HEXO assinou memorando de
entendimento com a Divisão de Distribuição de
Licores da Colúmbia Britânica para fornecer à
província seus produtos Elixir, uma linha de sprays
de óleo de cannabis discretos e fáceis de usar.
Elixir está disponível em formulações de THC, CBD
ou uma proporção de 1:1 em óleo de hortelã-pimenta
e introduzindo sabor natural de cannabis em um
óleo de triglicerídeo de cadeia média (MCT). Elixir
é certificado kosher, sem glúten e disponível em
um frasco spray de 15ml à prova de crianças.40
No mês de agosto daquele ano, a HEXO celebrou
acordo de fornecimento com a Ontario Cannabis
Store para fornecer à província a linha de produtos
Elixir, juntamente com Fleur de Lune, óleo de
cannabis íntimo. A oferta do produto Elixir inclui
várias formulações, como THC, CBD ou 1:1 em um
óleo de hortelã-pimenta ou um óleo transportador
de triglicerídeo de cadeia média (MCT). Elixir e
Fleur de Lune são antifumo, fáceis de usar e
vendidos em embalagens à prova de crianças.41
Em maio de 2019, a HEXO e a Newstrike Brands
concluíram o acordo previamente anunciado,
segundo o qual a HEXO adquiriu todas as ações
ordinárias emitidas e em circulação da Newstrike,
a empresa-mãe da Up Cannabis Inc., produtor de
cannabis que está licenciado para cultivar e
vender cannabis em todas as formas aceitáveis.42
No ano seguinte, em abril, a Molson Coors Beverage
Company e a HEXO formaram joint venture para
explorar oportunidades de bebidas não alcoólicas
de CBD derivadas de cânhamo no Colorado.
Estabelecida no Colorado, a joint venture será de
propriedade majoritária da Molson Coors e operará
como uma entidade autônoma com seu próprio
conselho de diretores, equipe de gerenciamento,
recursos e estratégia de entrada no mercado.
Explorar bebidas de CBD derivadas do cânhamo é
parte da estratégia da Molson Coors de crescer
além da cerveja com vinho e destilados e bebidas
não alcoólicas. A Molson Coors e a HEXO têm outra
joint venture para produzir bebidas não alcoólicas com
infusão de cannabis para o mercado canadense
chamada Truss Beverages.43
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A HEXO lançou, em julho de 2020, produtos de
cannabis medicinal em Israel por meio de contrato
de 24 meses com a empresa israelense de
cannabis medicinal, Breath of Life International
Ltd. (“BOL”). A HEXO completou a primeira
remessa de 493 quilos em meio ao estreitamento
das fronteiras internacionais. O acordo concluído
após a colaboração entre o BOL e a HEXO para
adaptar os produtos HEXO para atender às
necessidades específicas dos pacientes de cannabis
medicinal de Israel, ao mesmo tempo em que
cumpre estritamente os requisitos regulamentares
do órgão regulador de Cannabis medicinal de Israel.44
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BOL Pharma
Em novembro de 2017, a Hydroponics Company
celebrou uma Carta de Intenções com a BOL
Pharma para o fornecimento de produtos
relacionados com canabinoides na Austrália. Sob
o acordo com a subsidiária Canndeo Limited de
THC, a BOL Pharma concordou em fornecer todos
os produtos necessários para um ensaio clínico
inicial com a visão de longo prazo de fornecer
produtos para ensaios clínicos adicionais que
ocorreram durante 2018.45
No ano seguinte, em fevereiro, a BNS estabeleceu
uma joint venture com a BOL Pharma para
desenvolver produtos de cannabis tópica e ocular
usando tecnologias de nanoencapsulamento BNS.46
Em abril de 2020, a Supreme Cannabis fez parceria
com a BOL Pharma para oferecer cannabis medicinal
premium da marca Truverra para pacientes em Israel.47

Bazelet Group
Em outubro de 2018, a Bazelet assinou acordo de
fabricação e licenciamento com o desenvolvedor
de produtos farmacêuticos de cannabis medicinal
israelense Alvit LCS Pharma para fabricar,
comercializar e vender a linha Alvit de produtos
de cannabis medicinal de grau farmacêutico em
Israel e na União Europeia. Esses produtos
incluem comprimidos sublinguais, sprays orais,
liberação estendida, liberação retardada e supositórios
contendo ingrediente farmacêutico ativo (API) de
propriedade da Bazelet e com patente pendente.
Bazelet e Alvit também assinaram acordo conjunto de pesquisa e desenvolvimento para criar novo
fármaco para o tratamento da Doença Inflamatória
Intestinal (DII) com base no API de Bazelet. Alvit
será responsável por pesquisar e desenvolver um
produto farmacêutico baseado nas tecnologias
exclusivas de entrega de medicamentos da Alvit e
no API de Bazelet.48
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Acreage Holdings
Em novembro de 2018, a Acreage Holdings celebrou acordo para adquirir os ativos imobiliários da
Blue Tire Holdings, LLC, com sede em Michigan,
para levar produtos de cannabis aos residentes em
todo o estado. A Blue Tire passou os últimos anos
adquirindo um portfólio de ativos imobiliários que,
agora por meio da experiência e dos recursos
financeiros da Acreage, são perfeitamente adequados para construir uma operação vertical de
grande escala em Michigan, um dos maiores mercados de uso de cannabis per capita nos EUA. A
Blue Tire e a Acreage trabalharão juntas para adquirir licenças para operar no negócio de cannabis
em Michigan nessas propriedades.49
A Acreage Holdings adquiriu, em janeiro de 2019, a
Nature's Way Nursery of Miami, Inc., com sede na
Flórida. A Nature's Way detém licença operacional
verticalmente integrada para operar uma instalação de cultivo e processamento, bem como até
30 dispensários de cannabis medicinal. A Acreage
prevê que levará a marca The Botanist para o
varejo, com lançamento de produtos de cannabis
em breve. A empresa pretende investir capital
financeiro significativo em toda a Flórida para
desenvolver suas operações de cultivo e varejo.50
Em abril de 2019, Acreage Holdings e Form Factory fecharam uma fusão. A transação traz a experiência da Form Factory como um balcão único
para desenvolver, fabricar e distribuir produtos de
cannabis de qualquer formato para os 19 estados
da Acreage de produtos médicos e de consumo
baseados em cannabis. A fusão permite que a
Acreage se torne uma empresa nacional de Cannabis Consumer Packaged Goods (CPG), capaz de
criar e distribuir marcas proprietárias previsíveis e
escalonáveis nacionalmente, entregando esses
recursos em uma base contratual para outras
marcas de cannabis e oferecendo solução da indústria de cannabis pronta para uso para as tradicionais empresas de CPG sem cannabis.51
A Canopy Growth and Acreage Holdings desenvolveram, em outubro de 2020, um plano para
comercializar o portfólio diversificado de bebidas
da Canopy Growth nos EUA. Liderando os mercados de uso adulto legal em Illinois e Califórnia, a
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Acreage antecipa o lançamento das formulações
de bebidas THC selecionadas da Canopy Growth
no verão de 2021. Além de vender produtos em
seus próprios dispensários, a Acreage terá acesso
aos canais de distribuição existentes por meio de
relacionamentos corporativos estratégicos.52
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Aurora Cannabis
Em dezembro de 2017, Aurora Cannabis e Micron
Waste Technologies assinaram termo de compromisso não vinculativo para Aurora realizar investimento estratégico na Micron. O acordo prevê que
ambas empresas devem colaborar na otimização
da tecnologia da Micron para o tratamento de
resíduos orgânicos gerados no cultivo e desenvolvimento de produtos de cannabis.53
A Aurora concluiu a aquisição da CanniMed Therapeutics em maio de 2018. A CanniMed irá liderar
série de iniciativas, como pesquisa científica, educação e desenvolvimento de produtos. De acordo
com Aurora, as capacidades e a reputação da
equipe CanniMed no mercado médico serão
alavancadas para aumentar ainda mais a penetração da Aurora neste segmento de rápido crescimento do mercado internacional de cannabis.54
Em julho de 2018, Aurora Cannabis estabeleceu
acordo de parceria com Evio Beauty Group Ltd.
segundo o qual Aurora fez investimento estratégico na Evio Beauty. Sob os termos do acordo,
Aurora e Evio Beauty Group irão colaborar para
desenvolver uma linha de produtos cosméticos de
óleo de semente de cânhamo de marca conjunta,
bem como uma coleção de produtos cosméticos
com infusão de CBD.55
Já em setembro de 2018, a Aurora Cannabis e a
ICC Labs firmaram acordo para a Aurora adquirir a
ICC. A aquisição da ICC estabelecerá a Aurora
como a líder do setor na América do Sul. A ICC
tinha mais de 70% de participação de mercado no
Uruguai, o primeiro país do mundo a legalizar a
cannabis para consumo adulto. Além disso, a ICC
possui licenças na Colômbia para a produção de
cannabis medicinal.56
A Aurora adquiriu Farmacias Magistrales em
dezembro daquele ano. Antes da aquisição, a empresa havia se tornado o primeiro e único importador federal licenciado do México até o momento
de matérias primas contendo THC, obtendo as
licenças, instalações e permissões necessárias
para importar material de THC bruto e fabricar,
armazenar e distribuir produtos de cannabis
medicinal contendo mais de 1% de THC.57
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Em abril de 2019, Aurora Cannabis e EnWave Corporation celebraram contrato de licença comercial
com royalties, fornecendo à Aurora os direitos exclusivos da tecnologia de secagem Radiant Energy
Vacuum (REV™), patenteada da EnWave para a
produção de materiais de cannabis na União Europeia, exceto Portugal. Aurora também garantiu
opções de licença exclusivas para a Austrália e
América do Sul, exceto Peru, exercíveis de acordo
com os requisitos mínimos de pedido de compra
de máquina REV™. Além disso, Aurora assinou sublicença não exclusiva para usar a tecnologia REV™
no Canadá.58
Naquele ano, em julho, Aurora Cannabis e UFC
anunciaram o lançamento de programa conjunto
de pesquisa clínica. O estudo examinará o uso de
CBD derivado de cânhamo como tratamento
eficaz para dor, inflamação, cicatrização de feridas
e recuperação em atletas de MMA.59
Em maio de 2020, Aurora Cannabis e Reliva LLC
celebraram acordo segundo o qual Aurora adquirirá todas as participações emitidas e pendentes da Reliva. A transação combinará as
marcas recreativas canadenses líderes da Aurora e
a posição no mercado médico canadense e europeu com a marca líder de CBD derivada de cânhamo dos EUA em lojas de varejo.60
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Tilray
Em fevereiro de 2018, a EnWave Corporation anunciou
parceria exclusiva com a Tilray. A EnWave nomeou a
Tilray como seu parceiro sob os termos de licença
comercial exclusiva, sublicenciável e com royalties. A licença concede à Tilray o direito exclusivo
de usar e sublicenciar a tecnologia de desidratação
REV™ da EnWave no Canadá para a produção
eficiente de produtos de cannabis desidratados e
descontaminados de alta qualidade.61
No mês de setembro, a Namaste Technologies assinou acordo de compra com a Tilray Canada, segundo o qual a empresa comprará produtos de
cannabis medicinal a granel da Tilray, para serem
vendidos na plataforma de comércio eletrônico da
Namaste por meio de sua subsidiária Cannmart Inc.62
Ainda em 2018, no mês de outubro, a Tilray
adquiriu seu parceiro de distribuição na América
Latina e Caribe, Alef Biotechnology SpA, para
produzir e comercializar produtos à base de
cannabis medicinal no Brasil, Chile e no resto da
América Latina e Caribe.63
Pouco depois, em dezembro, a Anheuser-Busch
InBev e a Tilray anunciaram joint venture de US$
100 milhões para pesquisar bebidas não alcoólicas
com infusão de cannabis para o mercado canadense.64
Logo no começo de 2019, em janeiro, a Tilray
Canada celebrou acordo global para colaborar
com a Sandoz AG, parte do Grupo Suíço Novartis,
para aumentar a disponibilidade de produtos de
cannabis medicinal de alta qualidade em todo o
mundo.65
Em março de 2019, a LiveWell Canada finalizou
contrato de fornecimento de CBD com a Tilray. A
LiveWell fornecerá à Tilray uma quantidade mensal
de até 300 quilos de isolado de CBD derivado de
cânhamo ou uma quantidade equivalente de extrato
de CBD de espectro total. De acordo com o contrato,
a LiveWell fornecerá inicialmente à Tilray até 150
quilos por mês de isolado de CBD no atacado, ou uma
quantidade equivalente de extrato de CBD de espectro
total, cultivado e processado a partir de cânhamo,
e atendendo aos regulamentos jurisdicionais.66
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A Tilray também concluiu sua aquisição por
US$ 318 milhões da Manitoba Harvest, fornecedora
de alimentos à base de cânhamo. A Manitoba Harvest produz e vende produtos de consumo à base
de cânhamo no Canadá e nos Estados Unidos, incluindo óleo de cânhamo, granola de cânhamo, proteína em pó de cânhamo e leite de cânhamo.67
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Aphria
Em janeiro de 2018, a Aphria adquiriu a Nuuvera,
empresa global de cannabis com forte presença
na Europa, África e Oriente Médio. A empresa irá
alavancar a extensa rede internacional da Nuuvera
e as melhores práticas de fabricação da classe
para se tornar o fornecedor global preeminente de
cannabis premium.68
A Aphria está presente em 11 países em cinco continentes diferentes. Em julho de 2018, anunciou
que iria adquirir uma coleção de empresas
sul-americanas de cannabis localizadas na Argentina, Colômbia e Jamaica por US$ 193 milhões em
um negócio com a Scythian Biosciences, empresa
intimamente relacionada. O negócio incluiu a aquisição da ColCanna S.A.S., produtor de cannabis
colombiano, licenciado para colher CBD em 34
acres de terra, além de ter licença para importação
e exportação de óleo CBD. Na Argentina, Aphria
assumiu a propriedade da importadora farmacêutica
e atacadista ABP SA, licenciada para importar óleo
CBD, enquanto na Jamaica, Aphria ganhou
participação de 49% na Marigold Projects Jamaica
Ltd., que tem licença para cultivar cannabis e processar e vender cannabis nos mercados de
medicamentos e nutracêuticos do país.69
Em julho de 2018, a Aphria assinou Memorando de
Entendimento com a British Columbia Liquor
Distribution Branch para fornecer portfólio de cannabis de marcas de alta qualidade e produtos derivados
de cannabis para venda no mercado adulto de BC. Nos
termos do MOU, a Aphria fornecerá mais de 5 mil
quilos de cannabis de alta qualidade no primeiro
ano do acordo, que estará disponível para venda
online e em revendedores licenciados em toda a
província.70
Ainda em 2018, em setembro, a Aphria firmou
parceria estratégica com a Schroll Medical,
subsidiária do proeminente produtor de flores
europeu Schroll Flowers. Busca o cultivo e
distribuição mundial de cannabis medicinal com
certificação GMP da UE e orgânica. Será administrada pela empresa totalmente controlada subsidiária Aphria Deutschland GmbH.71
Em setembro de 2019, a Aphria e a Rapid Dose
Therapeutics celebraram Contrato de Serviços
Gerenciados. A Aphria obteve licença exclusiva
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para fabricar, distribuir e vender produtos de
tecnologia de entrega patenteados e inovadores
QuickStrip™ da RDT para os mercados de
cannabis para uso médico e adulto no Canadá. A
tecnologia QuickStrip ™ da RDT é um sistema de a
dministração oral de drogas de dissolução rápida
“Quick, Convenient, Precise, Discreet™”, proporcionando
aos consumidores de cannabis uma alternativa
sem fumo, ao mesmo tempo em que oferece
benefícios para a saúde e melhora os resultados
dos pacientes.72
Na sequência, em outubro de 2019, o AMP German
Cannabis Group celebrou acordo de distribuição
não exclusivo de quatro anos com a CC Pharma
(Aphria), distribuidora de produtos farmacêuticos
da UE para mais de 13 mil farmácias em toda a
Alemanha. O acordo prevê remessas mensais de
produtos de cannabis medicinal certificados pela
União Europeia com Boas Práticas de Fabricação
(EU-GMP). A AMP celebrou dois contratos de
fornecimento e está em discussões com vários
produtores canadenses de cannabis com certificação
EU-GMP para importação na Alemanha.73
Em agosto de 2020, a Aphria firmou acordo
estratégico de fornecimento com a Canndoc., subsidiária da InterCure Ltd., uma das produtoras de
cannabis medicinal estabelecidas em Israel. De
acordo com o acordo, a Aphria fornecerá à
Canndoc flores secas a granel por período de dois
anos. A parceria estratégica também incluirá a
possibilidade de Aphria e Canndoc colaborarem
em iniciativas de pesquisa, como ensaios clínicos
focados no uso de cannabis medicinal com hospitais e instituições de pesquisa líderes em Israel,
explorando potencial colaboração no mercado da
UE.74
No mês de novembro de 2020, a Aphria assinou
acordo de fusão e aquisição para adquirir a
SW Brewing Company, cervejaria artesanal
independente nos EUA com base no volume.
SweetWater criou linha premiada de cervejas
especiais durante todo o ano, sazonais e especiais,
portfólio de marcas estreitamente alinhadas com
o estilo de vida da cannabis. A aquisição de aproximadamente US$ 300 milhões foi aprovada por unanimidade
pelo Conselho de Administração da Aphria e deverá ser
concluída antes do final de dezembro de 2020.75
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Aphria
A ODI Pharma AB simplificou sua cadeia de suprimentos e assinou contrato de fornecimento com a
subsidiária alemã de propriedade integral da
Aphria, CC Pharma GmbH. O Acordo de Fornecimento concede à ODI o direito exclusivo de
vender conjunto definido de produtos de marca
conjunta na Polônia. Esses produtos serão
co-marcados e vendidos sob as marcas ODI e
Aphria. O Contrato de Fornecimento tem prazo de
cinco anos e prevê mínimo anual de 1,2 mil quilos
de produto de cannabis medicinal, para um total
de 6 mil quilos de cannabis medicinal durante a
vigência do contrato.76
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Organigram
Em setembro de 2017, a Organigram assinou
memorando de entendimento com a autoridade
provincial de New Brunswick para a distribuição de
cannabis para o mercado recreativo de uso adulto.
Por meio do MOU, New Brunswick garante fornecimento de pelo menos 5 milhões de gramas de cannabis recreativa por ano da Organigram.77
No ano seguinte, em outubro de 2018, a Organigram assinou acordo de investimento com a
Alpha-cannabis® Pharma GmbH, segundo o qual
irá adquirir a ACG. A Organigram celebrará dois
acordos de fornecimento com a ACG: um para o
fornecimento de isolado de canabidiol da ACG
para a Organigram Inc. e o outro para o fornecimento de flores de cannabis desidratadas da
Organigram Inc. para a ACG. Além disso, a ACG e a
Organigram Inc. firmaram acordo em que as empresa avaliarão em conjunto e farão propostas
para obter certas licenças para fornecer cannabis
medicinal para o mercado alemão.78
Em janeiro de 2020, a Organigram garantiu acordo
de fornecimento com a Medical Cannabis by
Shoppers, plataforma online de cannabis medicinal da Shoppers Drug Mart Inc. Sob os termos do
acordo, a Organigram fornecerá aos compradores
ampla gama de produtos, incluindo flores secas,
óleos e outros produtos derivados futuros. O contrato é por um período de três anos sujeito a
renovação por mais dois anos.79
Organigram também assinou contrato de extração
de vários anos com Valens GroWorks Corp., fornecedor de produtos e serviços de cannabis
focado em metodologias de extração, destilação,
isolamento e purificação de canabinoides, bem
como testes de qualidade associados. Segundo o
acordo, Valens irá extrair flores de cannabis da
operação Moncton da Organigram, bem como
cânhamo para produzir extrato concentrado. Por
sua vez, o concentrado será utilizado pela
Organigram para produzir óleos e, eventualmente,
derivados de cannabis comestíveis e vaporizáveis.80
A Organigram foi selecionada como uma das
quatro parceiras canadenses de lançamento do
PAX Era, vaporizador de óleo premium criado pela
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PAX Labs, Inc., marca de tecnologia de consumo
no design e desenvolvimento de vaporizadores
premium para flores secas e concentrados.
Organigram irá produzir e preencher pods com a
marca Edison Cannabis Company especificamente para a plataforma PAX Era. Os pods serão
preenchidos nas instalações da Organigram, em
Moncton, na reforma da Fase 5 da empresa.81
Em junho de 2020, a Organigram celebrou contrato de vários anos para o fornecimento de flores
secas a um dos produtores de cannabis medicinal
estabelecidos em Israel, Canndoc Ltd., subsidiária
da InterCure Ltd. Sob os termos do contrato de
fornecimento da Organigram com a Canndoc, a
empresa fornecerá 3 mil quilos de flores secas de
alta qualidade cultivadas em ambientes internos
para Canndoc.82
Logo depois, em agosto, a Organigram fez parceria
com a Medical Cannabis by Shoppers™ (“Shoppers”)
na Fase 2 do Programa Piloto de Shoppers, desenvolvido
pelo parceiro de software TruTrace Technologies.
O programa é projetado para imprimir geneticamente todos os produtos de cannabis participantes, rastreando-os ao longo da cadeia de abastecimento, do genoma ao paciente, a fim de fornecer informações em tempo real sobre a composição de cada produto de cannabis usado pelos
clientes de Cannabis medicinal.83

Somos um centro especializado em saúde, com
foco no atendimento humanizado, pioneirismo
e excelência em medicina canabinoide.
Ciência para desvendar, medicina para acolher e educação para capacitar
com CANNABIS esse é o melhor caminho.

SCIENCE
Gerar conhecimento através de pesquisa
cientíﬁca, validações de aplicação clínica
e da certiﬁcação de produtos.

Certiﬁcação de Produtos

Pesquisa Cientíﬁca
Geração de Conteúdo

Validação Clínica
Através da Ciência

ACADEMY
Educação com conhecimento técnico
proﬁssionalizando o mercado da saúde.

Experiência Educacional 4.0

Melhores Práticas

Escolas Especializadas na
Capacitação Proﬁssional

Jornada do Paciente
Atendimento Humanizado

MEDICAL
Aplicação clínica de tratamentos eﬁcientes
e seguros em busca de qualidade de vida
aos nossos pacientes.
Powered by:

Apoio master:
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Algumas das
principais empresas
da América Latina e
Caribe
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Atividades dos principais
players do mercado
Avicanna

Kaya

Avicanna é uma empresa de biotecnologia sediada em Toronto, Canadá, focada em produtos
orgânicos e sustentáveis derivados de plantas
com canabinoides. As duas subsidiárias majoritárias da Avicanna, Sativa Nativa S.A.S. e Santa
Marta Golden Hemp S.A.S., ambas localizadas em
Santa Marta, são as bases das atividades de cultivo da Avicanna. Essas duas empresas estão licenciadas para cultivar e processar cannabis para a
produção de extratos de cannabis e canabinoides
purificados, incluindo CBD e THC. Em outubro de
2019, a Avicanna lançou sua linha de dermocosméticos Pura Earth™ de produtos CBD, que se
tornou disponível em aproximadamente 59 lojas
de varejo de alto padrão em toda a Colômbia.

Kaya afirma ser o primeiro produtor licenciado de
cannabis medicinal e operador de dispensários na
Jamaica. Kaya opera uma casa de ervas em St. Ann
e tem três lojas e locais de cultivo na Jamaica. Em
fevereiro de 2018, a casa da marca de cannabis integrada verticalmente HIKU anunciou aliança estratégica com a Kaya para buscar marcas de cannabis para uso médico e adulto, genética e oportunidades de varejo no Canadá e na Jamaica.

Cronos
Em agosto de 2018, o Cronos Group Inc entrou no
mercado latino-americano por meio de contrato
de JV com afiliada do provedor agrícola colombiano
Agroidea S.A.S., para criar nova entidade conhecida
como NatuEra. A JV foi criada para cultivar, desenvolver, fabricar e exportar produtos de consumo
de cannabis na América Latina e além. A NatuEra
desenvolveu suas operações de cultivo e manufatura por meio de instalação customizada em 207
acres localizada em Cundinamarca, Colômbia, a fim
de criar uma organização de manufatura por contrato.

LaSanta
LaSanta é uma empresa farmacêutica com gestão
no Canadá e na Colômbia e é licenciada pelo
governo da Colômbia para cultivar cannabis
psicoativa e não psicoativa, para fabricar e exportar
extratos de cannabis e para o comércio de genética
de cannabis. A NeutriSci International Inc., sediada
em Calgary, assinou acordo para a LaSanta fabricar
tabletes CBD com base no design de tabletes
Neuenergy da NeutriSci, com direitos exclusivos
de distribuição na América Central e do Sul.
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Patagonia Farms
A Patagonia Farms é uma cultivadora, extratora e
desenvolvedora de APIs licenciada de cannabis
medicinal com sede em Santiago, Chile, com mais
de 800 acres para cultivar cannabis medicinal
orgânica no país. Em fevereiro de 2020, a empresa assinou acordo com a Elementary Ventures,
consultoria de lançamento de negócios, a fim de
trazer APIs à base de canabinoides da Patagonia
Farms para o mercado.

Khiron Life Sciences
Khiron Life Sciences, anteriormente Adent Capital
Corp, atua no setor de medicina alternativa e tem
sede no Canadá. É uma empresa integrada de cannabis medicinal com suas principais operações na
América Latina. A Khiron tem operações no Chile,
Colômbia e Uruguai, e está presente no México e
no Peru (além de acesso ao Brasil por meio do
Bloco Regional de Livre Comércio do Mercosul). A
empresa está totalmente licenciada para o cultivo, produção, distribuição doméstica e exportação internacional de cannabis medicinal THC e
CBD. A empresa firmou joint venture com a Dixie
Brands para trazer portfólio de produtos com infusão de cannabis para o mercado da América
Latina, dependendo das regulamentações de
cada país.
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Atividades dos principais
players do mercado
Clever Leaves

Qualcann

A Clever Leaves é uma empresa colombiana verticalmente integrada e licenciada na produção de
cannabis medicinal. A Northern Swan Holdings,
Inc., operadora multinacional na indústria federal
de cannabis legal, e a Eagle Canada Holdings
negociando como Clever Leaves integraram suas
respectivas operações. A empresa combinada
opera como Clever Leaves e possui 100% da Clever
Leaves, bem como os ativos da Northern Swan no
Canadá, Alemanha, Portugal e Estados Unidos. A
primeira instalação de extração da Clever Leaves é
atualmente capaz de extrair 24 mil quilos de
flores secas, e a expansão estava em andamento
para aumentar a capacidade de extração esperada
para 324 mil quilos de flores secas.

QualCann, S.A.S. é um produtor, extrator e exportador de cannabis medicinal totalmente licenciado com sede na Colômbia. A empresa tem parceria com laboratórios e importadores e distribuidores médicos para entregar matérias primas e
produtos de acordo com suas necessidades.

Blueberries Medical
Blueberries é uma produtora totalmente licenciada, com base na Colômbia, de produtos de cannabis medicinal de qualidade premium cultivados
naturalmente. Na Argentina, a empresa formou
joint venture com uma empresa estatal argentina
chamada Cannava Avatãra para fornecer todo o licenciamento e autorização necessários para o
cultivo, processamento, extração e exportação de
THC e CBD na Argentina. Esta JV fará da
Blueberries uma das três empresas com direitos
de produção, extração e exportação de cannabis
na Argentina. Em fevereiro de 2019, a Blueberries
Medical anunciou carta de intenções para uma
joint venture com a India Colorada S.A.S., uma das
principais cervejarias artesanais colombianas e
produtora da cerveja artesanal mais antiga da
Colômbia, para pesquisar, desenvolver e comercializar bebidas não alcoólicas à base de cannabis.

FCM Global
FCM Global opera como uma empresa de cannabis medicinal. A empresa produz uma variedade
de extratos, isolados, óleos e microemulsões para
apoiar fabricantes de produtos.
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Medicplast S.A.
A Medicplast S.A. está sediada no Uruguai, com
sede em Montevidéu. Atua no setor de manufatura farmacêutica e de medicamentos e opera
desde 1988. A Medicplast foi a única empresa em
2019 a ter registrado um produto de cannabis medicinal no Uruguai. O produto, Epifractan, é um
óleo que está disponível com 2% ou 5% de CBD e
menos de 0,5% de THC. A empresa também registrou um produto tópico de CBD. A matéria-prima
para a fabricação desses produtos atualmente é
importada da Suíça.
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Brasil precisa acelerar

Desse total, 72,6% das proposições nasceram nas
Assembleias Legislativas dos estados. Na Câmara Federal
estão 27,2% delas e 18% no Senado. O restante, 4,5% dos
projetos, encontram-se nas Câmaras Municipais.

começou a vigorar no Brasil a Resolução da Diretoria
Colegiada (RDC) 327/2019. Nela, a Anvisa elenca os
requisitos necessários para a regularização de produtos
derivados da cannabis. A partir de então, empresas
dispostas a fabricar e comercializar medicamentos à
base de cannabis podem pedir autorização à Agência. As
farmácias e drogarias do país, dessa forma, receberam
aval para vender remédios com cannabis indicados pelos
médicos. As receitas tipo B são destinadas a produtos
com até 0,2% de THC. As receitas do tipo A, com validade
de 30 dias, são reservadas a medicamentos com percentual
de THC superior.

O mais conhecido entre todos é o Projeto de Lei
399/2015, em trâmite no Congresso Federal. Foi elaborado inicialmente apenas com o foco no uso medicinal da
cannabis, avançando depois para regulamentação
do cultivo, processamento, pesquisa, produção e
comercialização de produtos à base de cannabis para fins
medicinais e industriais. Sua aprovação é fundamental,
porém, o processo está emperrado em Brasília.

Já a RDC 335/2020 da Anvisa, aprovada em janeiro de
2020, simplifica e agiliza o processo de importação do
canabidiol. Houve redução de documentos e informações
enviadas à Agência, aumento do prazo de validade da
autorização para dois anos e eliminada a obrigatoriedade
de informar previamente a quantidade a ser importada.
Esse controle, no caso, passa a ser realizado nos pontos de entrada dos produtos no país com base na quantidade prescrita.

Duas resoluções relativamente recentes deram sopro de
ânimo e esperança a todos que atuam na área. Em março
de 2020, quando o Covid-19 batia nas portas do mundo,

Todos os dados referentes às leis e os legisladores envolvidos
são atualizados permanentemente e estão disponíveis no
site do Ipsec (www.ipsecbrasil.org)

Perante o cenário internacional, o Brasil ainda tem um
caminho a trilhar. As casas legislativas brasileiras contabilizavam, no início de 2021, total de 27 projetos de lei
envolvendo a cannabis. O levantamento foi realizado pelo
Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis
(Ipsec) por meio de plataforma totalmente automatizada
de monitoramento e inteligência de dados.

Distrito Federal
PL 369/2021
PL 778/2019
PL 5158/2019
PL 5295/2019
PL 7270/2014
PL 4776/2019
PLS 514/2017
PL 10549/2018
PL 7187/2014
PL 573/2021
PL 1429/2020

Goiás
PL 2572/2019
PL 2972/2017

Maranhão
PLO 363/2020

Paraíba
PLO 2216/2020
PLO 508/2017
PLO 268/2019
PLO 1920/2020
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Paraná
PL 962/2019
PL 744/2019

Pernambuco
PL 982/2020

Rio de Janeiro
PL 4485/2018
PL 3019/2020
PL 174/2019

Rio Grande do Sul
PL 498/2019

São Paulo
PL 1180/2019
PL 399/2015
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Conclusão

A transformação
pelo conhecimento
O fato de o Brasil estar atrasado em relação às legislações envolvendo a cannabis ao redor
do mundo não precisa, necessariamente, ser encarado como algo totalmente negativo.
Temos, agora, um forte benchmark para nos apoiar, evitando possíveis erros cometidos
em outros países. Um deles é não encarar a cannabis apenas como commodity, cientes de
que dessa planta é possível extrair insumos para milhares de aplicações industriais.
Temos tecnologia suficiente para criar produtos de ponta, resultando na geração de empregos, arrecadação de impostos, promoção de melhoria de vida a milhares de pessoas.
Cidadãos saudáveis impactam menos os sistemas públicos de saúde.
Diversas pesquisas estão sendo realizadas em universidades e em empresas dos mais
variados portes no País. No entanto, quem quiser investir nesse setor no Brasil precisa
pensar no longo prazo.
As barreiras políticas se misturam às do desconhecimento e às do preconceito. Nada no
Brasil é simples e em relação a esse assunto não poderia ser diferente. Mas não é por isso
que vamos ficar de braços cruzados. Devemos criar estratégias para o desenvolvimento
desse ecossistema, com o fortalecimento de comunidades engajadas sobre o tema.
Ao redor do mundo fica muito clara a adesão de consumidores antes avessos à cannabis.
Aos poucos, públicos de faixas etárias mais avançadas, por exemplo, começaram a enxergar na cannabis um aliado ao bem-estar. Acreditamos que esse processo começa a acontecer por aqui também.
O preconceito, é importante frisar, engloba a sociedade como um todo. A classe médica
inclusive. Nas faculdades de Medicina brasileiras não há residência médica para formar
especialistas no tema, o que torna a pesquisa e a prescrição ainda mais difíceis. No Legislativo também há muita desinformação e falta de vontade de alguns políticos em se aprofundar no tema.
Dá trabalho, sim, fiscalizar. Mas por causa disso vamos privar os brasileiros de ter acesso
a medicamentos mais acessíveis? Todo o sistema necessita de regulamentação, desde a
qualidade da semente até a comercialização do produto final. Já existem diversas tecnologias disponíveis para ajudar no rastreamento de toda a cadeia produtiva.
Precisamos deixar de ser coadjuvantes perante o mundo para assumir o protagonismo em
diversas questões. Até quando vamos importar medicamentos caríssimos feitos com cannabis, se temos um clima tão propício para o cultivo da matéria-prima?
A cannabis, vale destacar mais uma vez, não pode ser encarada apenas para a área
médica. O cânhamo, que chegou em 1.500 ao Brasil como vela dos navios portugueses,
precisa sair do ostracismo para desempenhar papel importante em indústrias de alimentos e bebidas, bem-estar, beleza, construção, têxtil, automotiva, combustível, entre
tantas outras. Em um país com carência habitacional, o hempcrete - só para dar um exemplo - poderia ser grande aliado ao transformar as fibras do cânhamo em concreto, oferecendo alternativa mais sustentável e tão efetiva quanto o tradicional.
Estamos, como se vê, apenas no início de uma longa batalha. Com certeza, uma luta que
vale a pena encarar de frente e arregimentar mais e mais pessoas para, juntos, construirmos uma nova página na história do País.
53
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Patrocinadores Bronze

Trazendo para o Brasil o que existe de mais
moderno no ecossistema global de
Cannabis Medicinal.
Tornamos o poder terapêutico da cannabis
acessível através dos setores de:

Educação

Farmacêutica

Comunicação

Tecnologia

Conheça mais sobre o Grupo OnixCann
www.canteramed.com

Apoiadores

branding e storytelling
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QUEM SOMOS?

Sobre a The Green Hub (thegreenhub.com.br)
Primeira plataforma brasileira especializada em tecnologia e inovação com
foco em negócios voltados à indústria da cannabis. Sua proposta é atuar
como hub voltado para pesquisa, educação e conexão entre empreendedores, inovadores, setor corporativo, academias, associações, governo e investidores desse mercado.

Sobre a Clarivate Analytics (clarivate.com)
Líder global no fornecimento de percepções e análises confiáveis para acelerar
o ritmo da inovação. Com base em uma herança de mais de um século e meio,
construiu algumas das marcas mais confiáveis em todo o ciclo de vida da inovação,
incluindo Web of Science, Cortellis, Derwent, CompuMark, MarkMonitor e
Techstreet. A Clarivate Analytics é uma empresa nova e independente com
missão empresarial ousada para ajudar os clientes a reduzir radicalmente o
tempo de novas ideias a inovações transformadoras.

Sobre a Derwent (clarivate.com/derwent)
A Derwent potencializa o ciclo de vida da inovação desde a ideia até a comercialização - com dados de patentes, aplicativos e serviços confiáveis, incluindo Derwent Innovation, Derwent World Patent Index, Derwent Patent Citation
Index e Derwent Data Analyzer. A empresa constrói soluções para inventores,
advogados de patentes e especialistas em licenciamento em startups e os
maiores inovadores globais, profissionais jurídicos nas principais práticas de
propriedade intelectual e examinadores de patentes em mais de 40 escritórios. Os serviços da Derwent incluem pesquisa e análise de patentes,
suporte de preparação e acusação, suporte paralegal e de encaixe, bem
como serviços de traduções e ilustrações.
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Empresas que apoiam os
avanços da Cannabis no Brasil

Merck

Makrofarma

Kaya Mind

O objetivo da Merck é levar progresso para as pessoas em todos os lugares. Fundada há 350 anos, é uma das maiores empresas de tecnologia e inovação do mundo,
disponibilizando produtos e serviços especializados inovadores e de alta qualidade nos três segmentos de atuação globais: Cuidados com a Saúde, Life Science e
Performance Materials.
O conhecimento da Merck com relação ao controle de qualidade de produtos à base de Cannabis vem do expertise em metodologias analíticas e melhoramentos
biológicos que fazem parte do seu portfólio de Life Science, divisão com mais de 350.000 produtos. O setor oferece serviços e tecnologias que apoiam
pesquisadores e fabricantes a tornar a pesquisa e produção biotécnica mais rápida, segura e fácil.

O Makrofarma pretende compartilhar informações robustas contidas no “Compêndio Clínico-Farmacológico e Terapêutico”, que é um compilado de uma vasta
pesquisa literária acerca do uso do Canabidiol, suas indicações e efeitos observados em vários centros de pesquisa ao redor do mundo, levando aos profissionais
prescritores e pacientes destes produtos, informações suficientes para a utilização correta e segura desses produtos.

A Kaya Mind é uma empresa de inteligência de dados para o mercado da cannabis que acredita no poder de transformação e potencialização dos dados na economia
e política nacional. A empresa transforma informações e dados em insights e análises para o setor da cannabis, cânhamo e seus periféricos a partir de metodologias
quantitativas e qualitativas.

Há mais de 80 anos a BUCHI é uma referência mundial no fornecimento de soluções tecnológicas de alto desempenho para laboratórios de P&D, controle de
qualidade e processos produtivos. A empresa está sediada no leste da Suíça e possui instalações de P&D, produção, vendas e serviços ao redor do mundo.

Buchi

Buscando sempre entender as necessidades do mercado, a BUCHI apoia a ciência e a inovação, com tecnologias e soluções simples para utilização com máxima
qualidade.
Graças a décadas de experiência pelo mundo, a empresa entende as dificuldades da indústria e está na vanguarda, ajudando clientes e parceiros a configurar seus
laboratórios com equipamentos que atendam às suas necessidades.
Apoiar o desenvolvimento da ciência para aplicações de cannabis medicinal tem sido o principal foco da BUCHI nos últimos anos.
Dar apoio a projetos para cannabis medicinal é mais do que um segmento, é apoiar a ciência.

A Verdemed traz fármacos à base de canabinóides de maneira acessível para médicos e pacientes na América Latina.

Verdemed

A missão da empresa é oferecer produtos canabinoides já aprovados e em prospecção para toda a América Latina e para todos os países nos quais as jurisdições já
estão legalizadas para a comercialização de cannabis medicinal.
Seu foco inicial é na formulação de fármacos canabinoides já disponíveis no Canadá, Europa e EUA para suprir as necessidades médicas da América Latina com
produtos já aprovados pela Health Canada, EMA (Agência Europeia de Medicamentos) e FDA (Food and Drug Administration).

CEC

Entourage

Brains

O Centro de Excelência Canabinoide (CEC) é o primeiro centro especializado em saúde, com foco no atendimento humanizado, pioneirismo e excelência
canabinoide. Um modelo único que integra em uma única jornada de qualidade de vida e bem-estar: Ciência - gerando conhecimento através de pesquisa
ciêntifica -, Educação - com conhecimento técnico profissionalizando o mercado de saúde -, e Medicina - com aplicação clínica de tratamentos eficientes e seguros.

A Entourage é a primeira empresa brasileira de biotecnologia com foco em pesquisa e desenvolvimento de medicamentos à base de Cannabis. Nascida em 2015
como uma startup, começou em 2021 a comercializar produtos no compassivo com o melhor custo benefício do mercado de canabidiol. A empresa segue a sua
missão em pesquisa e está criando uma nova geração de formulações proprietárias de biodisponibilidade superior. Enquanto empresa de pesquisa, a Entourage
enxerga que o mercado da Cannabis medicinal cresce cada vez mais à medida que mais pessoas conhecem os fins terapêuticos provindos do canabidiol e o
tetrahidrocanabinol.

Globalmente, a Brains é uma das únicas empresas que vende produtos de consumo contendo CBD API certificado pela EU-GMP, e a única empresa no mundo a
vender API com grau EU-GMP comercialmente B2B em todo o mundo. Empenhada em desenvolver produtos de CBD acessíveis, de alta qualidade e seguros em
toda a América Latina, Europa, EUA e além, a Brains tem parcerias com várias empresas em todo o mundo para ensaios clínicos, desenvolvimento de medicamentos
e pesquisa de CBD.
Os desenvolvimentos das pesquisas de CBD e suas notícias ainda não foram relatados explicitamente, mas tem havido um grande desenvolvimento acontecendo em
todo o mundo neste setor e essas informações precisam ser compartilhadas para colaborar e apoiar o mercado.

Onixcann

A Onixcann é um grupo brasileiro de distribuição de Cannabis Medicinal que conecta pacientes com médicos, seguindo protocolos clínicos e padrões internacionais.
Com uma equipe clínica e científica altamente qualificada, tem por objetivo, trazer para o Brasil o que existe de mais inovador e moderno. Por isso, disponibiliza um
portfólio completo de produtos com a certificação Good Manufacturing Practices – GMP com diferentes formulações: desde o CBD Puro até produtos com maior
teor de THC, para que médicos tenham um arsenal para as mais diversas indicações. Além, da formação do médico, por meio de cursos de Cannabis Medicinal
registrados no MEC.
Com atuação estratégica em 4 importantes segmentos -Educação (em parceria com a Anima), Farmacêutico (com a Tegra Pharma), Comunicação e Informação
(através do Portal Cannabis & Saúde) e Tecnológico (pela Plataforma CanTeraMed) -, a Onixcann busca apoiar iniciativas que possuam informações consistentes,
baseadas em fatos e conhecimentos científicos.

LF & Cia
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LF & Cia Comunicação Integrada trabalha há quase duas décadas com as mais diversificadas vertentes da comunicação corporativa para ajudar na construção de
Imagem e Reputação de seus clientes. Enxerga o copo meio cheio em relação ao setor de cannabis no Brasil, com muitas oportunidades futuras para marcas,
empresas e profissionais dispostos a investir nesse segmento. Uma equipe de profissionais sem preconceitos e muito antenada às inovações do ambiente digital e
em tendências globais no setor está apta a desenvolver conteúdos para canais próprios dos clientes, além de atuar na intermediação do relacionamento entre
empresas e diversos públicos, como imprensa, influenciadores, entre outros.
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Anexo
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Principais entidades
detentoras de patentes
Informações sobre produto

Nome da Empresa

Yunnan Luxin Biological
Pharmaceutical Co

Nome do Produto

Informações do Produto

Daily Chemical Products

Em janeiro de 2019, a Shunho estabeleceu subsidiária integral Yunnan Luxin Biological Pharmaceutical Co., Ltd.
para realizar negócios relevantes de cânhamo no cultivo, processamento e vendas de produtos. A empresa
pesquisou e desenvolveu, aplicou, produziu e comercializou os produtos finais contendo os aditivos à base
de extratos de CBD (canabidiol) e outros ingredientes ativos do cânhamo. [85]

Elon CBD intake devices

Co-criado pela e1011 labs, a equipe internacional de P&D da Shunho e a equipe principal de tecnologia
doméstica Heat-Not-Burn. Elon moderniza o sistema de distribuição com a técnica avançada de aquecimento
a baixa temperatura e combina com o canabinoide encontrado nas plantas de cânhamo. Os dispositivos de
ingestão de CBD da Elon aquecem as flores e partículas de cânhamo a uma temperatura ideal, logo após o
CBD de espectro completo entrar no corpo com a névoa. Os efeitos podem ser sentidos em 10 minutos ou
menos. Este processo inovador permite que o canabinoide ativo entre diretamente na corrente sanguínea.
Comparado com pílulas, comprimidos e bebidas, pode produzir resultados de cura mais rápidos naturalmente.
Não precisa ser metabolizado primeiro pelo trato digestivo, com resultados de cura naturalmente mais rápidos.
Será necessário menos dose para a absorção do medicamento. [86]

Full Spectrum CBD Stem

Full Spectrum CBD Stem é feito por uma mistura patenteada de flores com alto teor de CBD, rico em CBD de
espectro total e vários terpenos benéficos. Tem como objetivo promover a saúde geral, a concentração e o
relaxamento do corpo humano. [87]

EPIDIOLEX® (cannabidiol) Oral Solution

O desenvolvimento clínico da GW no campo da epilepsia está atualmente focado em canabidiol ou CBD,
onde eles têm um produto aprovado nos EUA como a marca EPIDIOLEX® e na Europa e no Reino Unido como
a marca EPIDYOLEX®. EPIDIOLEX® (canabidiol) é uma solução oral para tratar convulsões associadas ao
complexo de esclerose tuberosa (TSC) em pacientes com um ano de idade ou mais. EPIDIOLEX, o primeiro
medicamento de prescrição de canabinoide derivado de planta e a única forma de canabidiol (CBD) aprovada
pelo FDA, foi inicialmente aprovado pelo FDA em junho de 2018 para o tratamento de convulsões associadas a
LGS ou síndrome de Dravet em pacientes de dois anos de idade e mais velho. A GW também recebeu
aprovação para este medicamento na União Europeia sob o nome comercial EPIDYOLEX® e uma submissão
TSC EMA está atualmente em revisão. [88]

Luxin Hemp Group

GW Pharmaceuticals

Sativex

Sativex® (delta-9-tetrahidrocanibinol e canabidiol na UE; nabiximóis nos EUA) é um spray oromucoso de um
extrato de cannabis formulado que contém os principais canabinoides delta-9-tetrahidrocanibinol (THC) e
canabidiol (CBD), bem como canabinoides menores específicos e outros componentes não canabinoides. A
empresa desenvolveu o Sativex® para ser administrado como um spray oromucoso, no qual os ingredientes
ativos são absorvidos na mucosa da boca, sob a língua ou dentro da bochecha. A aprovação regulamentar foi
obtida em vários países fora dos EUA para o tratamento de espasticidade (rigidez muscular/espasmo) devido
à esclerose múltipla (EM). [89] [90]

Cannaclear

Cannaclear é o primeiro cosmético de cannabis na China. Sua combinação de extrato de folha de cânhamo e
uma variedade de ingredientes ativos naturais pode efetivamente resolver os sintomas inflamatórios da pele,
deposição de pigmento, desequilíbrio de óleo de água e outros problemas causados pela acne. A gama de
produtos inclui espuma de limpeza, essência e creme. [91]

Aima Power

Aima Power, bebida energética com extratos de sementes de cânhamo, ácido gama aminobutírico etc. para
relaxar o corpo e o estresse mental. A bebida energética Aima tem dois sabores de frutas, com e sem gás. [92]

HMI Group

Cannabidiol (CBD）
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Extraído do cânhamo industrial (nível de THC inferior a 0,3%). Prensado diretamente do caule de cânhamo
maduro
Caráter: cristal, pasta e óleo
Pureza: 20%, 80%, 90%, 95%, 98%, 99%, customização se outra pureza for necessária.
Especificação: 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg.
Embalagem do produto: Saco composto de filme de polietileno farmacêutico; Lata de alumínio, saco
composto de filme de alumínio-plástico, lata de fibra ou saco de papel-plástico externo. [93]
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SUTIWA

SUTIWA é a primeira bebida relaxante de cânhamo desenvolvida e lançada pela Hanyi Bio-technology Co., Ltd.
com o objetivo de permitir que mais pessoas liberem a pressão e relaxem. SUTIWA com sabor de lima consiste
na extração de sementes de cânhamo, GABA, flavonoides e ácido gama aminobutírico. Pode melhorar o sono,
ativar a função hepática e aliviar a ressaca. SUTIWA com sabor de maracujá consiste na extração de sementes
de cânhamo, fosfatidilserina e ácido linolênico. Pode efetivamente melhorar a função das células nervosas,
aumentar a atividade cerebral e melhorar a memória. [94]

CBD solúvel em água

Tecnologia de nanoemulsificação. Completamente solúvel em água, solubilidade aumentada em mais de 200
vezes.
Solução aquosa de dissolução rápida, límpida e transparente.
Alta biodisponibilidade, até 82%.
A solução não tem gosto residual e não afeta o sabor. Boa estabilidade.
Disponível em pós e líquidos. Pode ser usado diretamente ou misturado com outros sólidos e líquidos. Pode
[95]
ser amplamente utilizado em alimentos, bebidas, cosméticos, rações, produtos para animais de estimação etc.

AIMASHI Óleo de semente de
cânhamo, óleo de semente de cânhamo
em pó, cigarros eletrônicos

A Hanyi Bio-technology desenvolveu e lançou com sucesso uma série de bebidas funcionais, cosméticos com
extrato de folha de cânhamo, cigarros eletrônicos e outros produtos. Ela também desenvolveu tecnologia
avançada de CBD solúvel em água, melhorou significativamente a biodisponibilidade de CBD e desenvolveu
tecnologia de extração patenteada internacionalmente de ingredientes ativos não tóxicos de cânhamo
industrial, que tem sido aplicada com sucesso. A empresa está promovendo agressivamente o estudo de
medicamentos em ingredientes ativos não tóxicos de cânhamo industrial para o tratamento de epilepsia,
hipertensão pulmonar, depressão e outras doenças, na esperança de fornecer mais opções de tratamento
para os pacientes.[96]

Plataforma de extração de cannabis

A plataforma de extração MAP™ extrai canabinoides da cannabis e da biomassa de cânhamo em volumes de
escala industrial, alcançando até 99% de recuperação de compostos ativos em minutos.
Seus extratos de canabinoides de alta pureza contêm uma concentração maior de compostos ativos e retêm
perfis de canabinoides e terpeno quase completos, tornando-os ideais para uso em produtos destinados aos
mercados comercial e médico.[97]

Formulações de Cannabis

A Radient desenvolveu várias formulações seguras e padronizadas para produtos derivados de cannabis, que
seus clientes e parceiros podem apresentar diretamente ao mercado sob marca própria. Essas formulações
incluem óleos padronizados (conta-gotas, softgels, hardgels), pós sólidos (comprimidos, cápsulas, sachês),
pós estáveis solúveis em água e dispersíveis em água, tinturas, tópicos (cremes, pomadas, bálsamos, adesivos)
e sprays sublinguais. [98]

Ingredientes à base de canabinoides

A Radient desenvolveu ingredientes derivados de maconha e cânhamo. Esses ingredientes incluem produtos
que melhoram o sabor e a vida útil de bebidas com infusão de cannabis e ingredientes padronizados que
podem garantir a força e a potência exatas de maneira reprodutível.
Seus ingredientes são formulados para uso em alimentos e bebidas naturais, produtos de higiene pessoal e
produtos nutracêuticos e farmacêuticos.[99]

Hanyi Bio-technology Co., Ltd.

Radient Technologies

Produtos com infusão de cannabis

A Radient ajuda os clientes a transformar seus produtos em produtos com infusão de cannabis. Juntamente
com os clientes, a empresa trabalha para determinar suas necessidades e, em seguida, descobrir a melhor
forma de cumprir seus objetivos específicos - desde força, potência e recomendações de dosagem, até
questões específicas relativas a sabor e aroma.[100]

Comestíveis

A Canopy Growth lançou linha de produtos de cannabis comestíveis de alta qualidade. Suas instalações em
Smiths Falls estão produzindo chocolates com infusão de cannabis.[101]

Bebidas

A Canopy Growth desenvolveu processo que destila flores de cannabis inteiras em um líquido transparente.
Usando este líquido como ingrediente ativo em ampla variedade de bebidas de THC e CBD, oferece
alternativa às bebidas tradicionais.[102]

Vaporizadores

A Canopy Growth desenvolveu linha de canetas vaporizadoras e cartuchos vaporizadores que excedem os
requisitos de segurança de hardware. A empresa garantirá que todos os produtos obtenham a certificação UL
8139 antes de chegar ao mercado. Essa certificação considera o padrão de segurança mais completo para
hardware de dispositivo de vaporização. Também buscará a mesma certificação para produtos de vapor
adicionais antes de lançá-los no mercado.[103]

Óleos e Concentrados

Usando insumos de alta qualidade, Canopy Growth produz extratos de cannabis usando tecnologia de
extração de CO2 de fluido supercrítico de última geração. Este processo extrai os principais canabinoides
(THC e CBD), bem como os menores canabinoides, terpenos e flavonoides que contribuem para o valor
medicinal geral da cannabis, resultando em uma resina altamente concentrada que pode ser dissolvida em um
transportador de óleo alimentar para cumprir as regulamentações governamentais e para facilitar a
administração oral. A empresa produz produtos de óleo de cannabis com diferentes proporções de THC e
CBD, a fim de atender às necessidades médicas exclusivas dos clientes.[104]

Canopy Growth Corp

Cápsulas Softgel
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Softgels oferecem uma solução de dosagem conveniente, precisa e discreta para aqueles que consomem
sua cannabis em forma de pílula. As cápsulas de gel Canopy Growth estão atualmente disponíveis em uma
variedade de concentrações, de micro a doses completas, com mais por vir. [105]

The Green Hub | Cannabis: Pesquisa, Inovação e Tendências de mercado

Principais entidades
detentoras de patentes
Informações sobre produto

Nome da Empresa

Nome do Produto

Informações do Produto

Goma de mascar comprimida

Uma goma de mascar comprimida fornece liberação controlada de canabinoides. A tecnologia de
compressão protegida por patente libera com eficácia a molécula de canabinoide solúvel em gordura da
base de goma. Disponível em composições de uma ou várias camadas, os ingredientes ativos e funcionais
podem ser separados e liberados em taxas variáveis. Isso permite combinar canabinoides com outros
ingredientes ativos e funcionais para criar produtos médicos e nutracêuticos apoiados por reivindicações.[106]

Zapliq

Zapliq® é um novo formato para entrega oral rápida. O comprimido se liquefaz em menos de 15 segundos
quando mastigado, tornando uma dosagem oral sólida fácil de engolir. Isso torna o Zapliq® adequado para
pessoas idosas e aquelas que sofrem de boca seca ou dificuldade para engolir. A composição única fornece
liberação rápida e permite a liberação de 100% dos ingredientes ativos e funcionais. Oferece excelentes
capacidades de mascarar o sabor dos canabinoides. Isso permite combinar canabinoides com outros
ingredientes ativos e funcionais para criar produtos médicos e nutracêuticos.[107]

MedCan Pharma A/S

AXIM Biotechnologies Inc.

Pastilha

O losango compactado é um formato econômico e bem conhecido, que pode ser personalizado em
tamanho, sabor e perfil de liberação para atender a uma variedade de preferências do consumidor. Um
losango maior e de dissolução mais lenta proporciona liberação sustentada para pessoas que preferem
mover o losango pela boca. Para liberação rápida e discreta, Fast Dissolvable Tablet (FDT) se dissolve sob a
língua em 15 segundos. Pode separar ingredientes ativos e funcionais em várias camadas, se necessário. Isso
permite combinar canabinoides com outros ingredientes ativos e funcionais para criar produtos médicos e
nutracêuticos.[108]

Cartucho em pó

Colocado sob o lábio superior, o cartucho libera o canabinoide em combinação com sabores e adoçantes.
Isso possibilita uma maneira fácil e discreta de fornecer canabinoides diretamente na mucosa oral. Pode
personalizar o pó do cartucho no perfil de liberação ou sabor para atender a uma gama de preferências do
consumidor ou paciente.[109]

Canabinoides polifuncionais
(pesquisa de canabinoides)

Flores secas

Assim que a flor de cannabis estiver seca, ela pode ser moída grosseiramente para uso em um vaporizador. O
produto moído fornece quantidade conveniente e uniforme de canabinoides. Cannabis moída também pode
ser usada para enrolar cigarros.[112]

Óleos

Elixir é um produto de óleo de cannabis sublingual inovador em frasco spray discreto e à prova de crianças.
Com base em um óleo de triglicerídeo de cadeia média, o Elixir está disponível em formulações de THC, alto
CBD e 1:1.[113]

Vaporizadores

Cartuchos para vaporizadores
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A flor HEXO é cultivada ao sol em estufas híbridas e é metodicamente aparada, seca e curada nas principais
instalações da HEXO.[111]

Flor moída

Hexo Operations Inc.

Bol Pharma Ltd.

A AXIM desenvolveu canabinoides polifuncionais solúveis em água. A empresa aperfeiçoou recentemente seu
processo de reação e solicitou nova patente. Isso mostra que sua molécula de CBD é 338 vezes mais solúvel
em água do que o CBD. Se dissolvermos 1G de CBD na mistura de água-octanol, apenas 3,9 microgramas dele
acabarão na água; enquanto para 1G de seu novo CBD polifuncional, 1.318 microgramas irão para a água.[110]

As canetas vaporizadoras descartáveis HEXO contêm concentrados de cannabis de uma única variedade
feitos com THC e CBD de alta qualidade e terpenos derivados de plantas.[114]
Os cartuchos para vaporizadores da linha HEXO 510 e kits iniciais contêm concentrados de cannabis de uma
única variedade feitos com THC e CBD de alta qualidade e terpenos derivados de plantas.[115]

Gotas medicinais

A Bol produz Gotas Medicinais com diferentes proporções de canabinoides, por extração e tecnologia de
produção de última geração, para atender a uma variedade de necessidades e indicações médicas. O
empresa tem duas linhas de produção separadas: Extrato de planta inteira com uma dosagem padronizada de
CBD/THC, Combinação fixa isolada purificada de 99% de canabinoides (CBD/THC). [116]

Folhas secas

Todas as variedades de flores secas constituem a base para o desenvolvimento de produtos para ensaios
clínicos e sua adaptação a indicações médicas específicas. A Bol está usando as melhores técnicas de cultivo
e as melhores práticas para colheita, cura, acabamento e embalagem. Com base em cepas patenteadas
projetadas para produzir canabinoides específicos, as plantas são cultivadas em estufas controladas e
automatizadas e monitoradas para garantir a colheita na fase de pico.[117]

Soluções Tópicas

Os extratos de canabinoides permitem que os ingredientes ativos sejam absorvidos pela pele para tratar
problemas médicos, além de melhorar a qualidade de vida e a aparência. Todos os produtos tópicos Bol
passam por testes pré-clínicos e clínicos para estabelecer sua segurança e eficácia. O gel solúvel em água da
Bol Pharma foi desenvolvido para aumentar a permeabilidade da formulação à camada da epiderme. [118]
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Flores

Os buds de cannabis Bazelet passam por processo de secagem ideal com base nos requisitos do Ministério
da Saúde e um processo de envelhecimento único que intensifica sabores e aromas.[119]

Ground Cannabis

Os buds Ground vêm em embalagens hermeticamente fechadas que podem ser vaporizadas, defumadas ou
consumidas de outras maneira.[120]

Cigarros de cannabis pré enrolados

Bazelet Group
Óleos de Cannabis

Os cigarros de cannabis pré enrolados são feitos de buds limpos e filtrados para remover folhas e caules. Os
cigarros são feitos por meio de processo único, usando máquinas especialmente adaptadas às necessidades
da Bazelet. O objetivo é fabricar cigarros uniformes e perfeitamente medidos especificamente para as
necessidades do paciente, e também fabrica cigarros de 0,5g com um filtro longo que torna mais fácil inalar. [121]

O processo de extração de Bazelet usando álcool (etanol) resulta em um extrato homogêneo que contém
todos os ingredientes ativos e terapêuticos dos buds. O óleo de cannabis é um extrato de buds de cannabis
e ingredientes ativos diluídos em azeite de oliva orgânico projetado para tratar ampla gama de sintomas e
doenças. O óleo destina-se principalmente a pacientes que preferem ou optam por não fumar. O óleo é
absorvido na corrente sanguínea por meio das membranas mucosas da boca e compreende extrato de
ingredientes ativos em concentrações predefinidas.[122]

Cápsulas

A Bazelet distribui cápsulas de cannabis sob acordo de cooperação com a Cannabics, empresa norteamericana que possui patentes sobre cápsulas de liberação prolongada. A singularidade dessas cápsulas é
sua liberação gradual e constante na corrente sanguínea, semelhante aos medicamentos convencionais. As
cápsulas contêm cannabis medicinal pura e extratos de óleo natural.[123]

PUFFiT-X

O PUFFiT-X é um vaporizador portátil e compacto semelhante em uso e design a um inalador para asma. É o
único vaporizador que usa um ventilador interno para expelir os vapores. Este dispositivo foi projetado para
consumir cannabis vaporizada diretamente pela boca. Ele permite medição precisa e pode ser combinado
com as cápsulas Ground da Bazelet.[124]

The Botanist

The Botanist é uma marca de produtos e loja de varejo profundamente enraizada na saúde e no bem-estar,
focada no poder holístico da cannabis para ajudar os indivíduos a viverem estilos de vida equilibrados. The
Botanist oferece ampla seleção de produtos derivados da cannabis e apresenta design de varejo “ciência
encontra a natureza” que lembra um laboratório botânico do século 19.[125]

Live Resin Project

Live Resin Project oferece linha exclusiva de vaporizadores e concentrados elaborados com métodos de
extração inovadores que utilizam toda a planta de cannabis, capturando-a em seu estado mais aromático e
potente para oferecer uma experiência de espectro completo e saborosa.[126]

Nature Wonder

Natural Wonder é uma marca/estilo de vida de sprays de ação rápida discretos e eficazes, formulados com
ingredientes naturais e combinados com canabinoides premium.[127]

Acreage Holdings

Prime
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Prime é uma marca premium de cannabis medicinal, da semente à venda. Cultivado a partir da fusão da ciência,
o Prime se concentra no avanço da saúde e bem-estar e no fornecimento de produtos de alta qualidade sem
pesticidas, projetados para dosagem precisas de medicamentos.[128]
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Aurora CBD Drops

Aurora CBD Drops oferece rica combinação de CBD e terpenos extraídos de sua cepa de alto CBD, tower,
usando o processo de extração de CO2 de última geração que retém os terpenos originais da planta.[129]

CBD Spray Oral

CBD Spray Oral é a versão CBD da formulação de THC Oral Spray. Compacto e fácil de usar, cada frasco de
CBD Spray Oral contém dois ingredientes: óleo MCT e extrato de cannabis rico em CBD.[130]

Óleo Avidekel

O óleo Avidekel é extraído de uma cepa Avidekel com alto teor de CBD e dominante indica. A genética da
planta Avidekel única é proveniente de Tikun Olam, uma pioneira global no campo da pesquisa de cannabis
medicinal. O método de extração de CO2 preserva os canabinoides e terpenos originais da planta, resultando
em uma resina de espectro total que é misturada com óleo de girassol alto oleico não-OGM.[131]

Cápsulas Trutiva™

As cápsulas Trutiva™ fornecem dosagem precisa e são criadas extraindo cuidadosamente os canabinoides e
terpenos da cepa Trutiva™ com alto teor de CBD e sativa dominante, usando o processo de extração de CO2
de última geração. O extrato concentrado é, então, diluído para a concentração ideal usando óleo
transportador de girassol alto oleico não-GMO e reformatado em cápsula de gel fácil de engolir feita de
gelatina bovina. MedReleaf by Aurora™ usa cápsula de gel transparente para indicar um produto com alto CBD
e baixo THC.[132]

Trutiva Cannabis seca

Aurora Cannabis
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CanniMed 1:13 Cannabis seca

Uma das favorita de alto teor de CBD, Trutiva™ é uma variedade sativa com aroma floral brilhante. Embora o
CBD não seja intoxicante em doses medicamente relevantes, é improvável que o consumo de Trutiva™
produza a sensação de “euforia” frequentemente associada à cannabis. Isso o torna ótimo produto para
iniciantes e para aqueles que procuram adicionar CBD adicional ao seu regime de tratamento.[133]

CanniMed® 1 · 13 é uma mistura híbrida de flores secas prontas para uso, pré-moídas para a consistência da
dose. Os produtos Milled CanniMed® são materiais de buds que foram picados grosseiramente para
facilidade de uso. Misturas patenteadas garantem consistência de lote para lote. Esta mistura oferece alta
concentração de CBD com mínimo de THC.[134]

Cookies de Chocolate

Os Cookies de Chocolate são infundidos com THC para uma experiência sem inalação, mais duradoura e mais
conveniente do que o fumo. Cada pacote contém 10 mg de THC com 2 biscoitos de 5 mg doseados
uniformemente.[135]

Gomas de Framboesa com THC

Uma opção comestível com baixo THC, as gomas de framboesa THC (Sativa) são feitas com resina de alta
qualidade extraída com CO2 de variedades de sativa. Existem quatro gomas por embalagem e cada goma
contém 2,5 mg de THC. As gomas de framboesa THC são infundidas com distribuição uniforme de resina em
cada uma para garantir consistência. Essas gomas têm THC de baixa dosagem e fornecem método portátil e
discreto de consumo.[136]

Snow Dome PAX Vaporizadores

Aurora® fez parceria com PAX®, para trazer uma experiência de vaporização superior centrada em
previsibilidade, qualidade e controle. Cada cápsula dupla resistente a vazamentos é preenchida com 0,5 g de
resina de cannabis 100% cultivada pela Aurora, extraída da cepa de alto THC Snow Dome.[137]

Sedamen 510 cartucho vaporizador

Os cartuchos para vaporizador Sedamen® 510 contêm 0,5 g de resina premium específica para a cepa
extraída da flor Sedamen® com alto teor de THC e dominante indica. O método de extração de CO2
supercrítico é projetado para reter os terpenos originais da planta, resultando em uma resina saborosa e de
espectro completo que oferece uma experiência consistente com outros produtos Sedamen®, sem adição
de agentes diluentes.[138]

Concentrados Warwick #1 Live Resin

Warwick #1™ Live Resin é um concentrado de espectro total extremamente potente feito da flor sativa
Warwick #1, tradicionalmente conhecida como OG Melon. A matéria vegetal fresca é congelada rapidamente
e, em seguida, o THCA e os terpenos são extraídos por meio da extração de butano, resultando em resina
altamente concentrada e não diluída com outros ingredientes, como óleos veiculares. Este método de
extração preserva o sabor e o aroma da planta de cannabis viva.[139]
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Opposites Attract Tilray Bundle (Óleo)

Eagle's Voice (flor inteira)

THC Variety Tilray Bundle

THC Variety Tilray Bundle é projetado para oferecer variedade de métodos de inalação para pacientes que
procuram produtos com alto teor de THC. O pacote inclui: 2 unidades (6 pre-rolls) High-THC Pre-Rolls, frasco
de 15 gramas de Mango 24,4% THC, 1 vaporizadora All-in-One THC.[142]

Hemp Hearts (Alimentos de cânhamo)

Cada porção de Hemp Hearts oferece 10g de proteína vegetal, 12g de Ômegas 3 e 6, todos os 9 aminoácidos
essenciais. A Colheita da Manitoba coleta apenas as sementes de cânhamo mais frescas e de melhor
qualidade.[143]

Proteína em pó

A proteína em pó oferece variedade de opções para obter essa nutrição à base de plantas. Protein Powders
são feitos exclusivamente com proteína de cânhamo e vêm em Max Protein (20g de proteína), Max Fibra (9g de
fibra) ou Balanced Protein + Fibra (15g de proteína, 8g de fibra).[144]

Manitoba Harvest (Tilray
subsidiary)
Óleo de sementes de cânhamo

Granola

O óleo de semente de cânhamo Manitoba Harvest é prensado a frio apenas com sementes de cânhamo da
mais alta qualidade.[145]

A granola contém ingredientes orgânicos de qualidade, incluindo sementes de cânhamo, sementes de
abóbora, quinoa e chia.[146]

[147]

Flores Canaca

A marca Canaca oferece diferentes sabores e variedades de flores Índica, Híbrida e Sativa com THC 18-26%.

Canaca Pré enrolados

Feita a partir de mistura altamente aromática e cuidadosamente elaborada de cannabis híbrida de tricoma
densa, colhida à mão e cultivada habilmente. O pacote com três pré enrolados de 0,5 g fornece experiência
de THC de médio porte consistente.[148]

Concentrados Canaca Northern Dew

Northern Dew é um óleo THC de alta potência que fornece mais de 27,5 mg de THC ativo por 1 mL de óleo. É
feito com extrato de cannabis destilado altamente refinado que preserva e maximiza a potência canabinoide. [149]

Cartuchos para vaporizador Marley
Green

Variedades de cartuchos de vaporizador Marley Green, Gold, Black e Red feitos de óleo de cannabis natural
para o inverno com mais de 70% de THC.[150]

Marley Green Flor inteira

Marley Green Pré enrolados
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Opposites Attract Tilray Bundle permite que cada paciente crie sua própria proporção individual de THC e
CBD.
Contém: 1:25 óleo CBD (1,1 mg / mL THC; 26,6 mg / mL CBD), 25: 0 óleo THC (25,9 mg / mL THC; <0,1 mg / mL
CBD)
1:25 CBD vem em frasco de 40 ml, enquanto 25: 0 THC contém 30 ml. Ambos os produtos vêm com uma
seringa para facilitar a dosagem. [140]

Uma flor inteira equilibrada com uma proporção de 1: 3 de THC para CBD. Quando inalada por meio de um
vaporizador, a flor de cannabis seca pode fornecer início de efeitos mais rápidos em comparação com a
ingestão de extratos de cannabis. Os efeitos podem ser sentidos em segundos a minutos e duram de 2 a
4 horas.
Os níveis de THC e CBD variam por lote.[141]

Tilray

High Park Company (Tilray
subsidiary)

Informações do Produto

Flor inteira híbrida com cruzamento entre Blueberry e Haze com mais de 19% de THC.[151]

Pré enrolado com cruzamento entre Blueberry e Haze com mais de 17% de THC. [152]
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Óleo de Cannabis Aphria

O óleo de cannabis da Aphria é extraído da cannabis limpa e seca para produzir produtos de óleo de
cannabis puros e seguros[153]. O fator de equivalência de Aphria de óleo de cannabis para cannabis
desidratada é 5:1 e 10:1, dependendo da cepa. Isso significa que para 5: 1, cada 5 mL de óleo de cannabis é
equivalente a 1 grama de cannabis seca.[154]

Produtos de cannabis Medicinal Aphria

Aphria

Broken Coast

Os produtos de cannabis medicinal da Aphria têm o nome de lagos de todo o Canadá. Os produtos médicos
incluem variedade de cartuchos de THC, óleos THC:CBD, cápsulas e spray oral.[155]
Sob a marca Broken Coast, uma variedade de cannabis desidratada, óleo de cannabis e cápsulas de óleo de
cannabis estão disponíveis.[156]

Marcas de uso adulto

O portfólio de marcas de uso adulto da Aphria é baseado em percepções do consumidor habilmente
pesquisadas, projetadas para atrair ampla gama de segmentos de consumidores. A marca Solei inclui produtos
como pré enrolados, spray oral e óleo CBD. A marca Riff possui vaporizadores e cartuchos em seu portfólio. A
marca Good Supply tem variedade de vaporizadores e buds secos. A marca Broken Coast tem variedade de
flores secas e óleo CBD. A marca Bingo tem cannabis de flor inteira e pronta para enrolar (flor moída) em seu
portfólio.[157]

Flores Edison Reserve

A marca Edison Reserve oferece diferentes variedades de flores secas com THC superior a 15-20%.[158]

Edison Cannabis Extracts

Os extratos Edison são derivados de tecnologias de extração de ponta que revelam a própria essência das
plantas. As canetas de vaporização Edison apresentam perfis de terpeno com curadoria projetados para
celebrar as linhagens de estrelas de Edison e oferecer experiência de consumo de última geração simples
e consistente. Oferece diferentes variedades de extratos com THC mais de 75-80%.[159]

Edison Bytes Truffles

A marca Edison Bytes oferece trufas de chocolate ao leite, trufas de chocolate amargo e trufas de gengibre.
As trufas de chocolate vêm em 1 x 10 mg de THC projetado para maximizar a potência por porção ou 2 x 5 mg
de THC que foram projetados para compartilhar, dividindo 10 mg de THC entre duas porções iguais.[160]

Edison Oil

A Edison Oil oferece óleo CBD, óleo de sativa, óleo híbrido e óleo de indica. Feito pela infusão de extratos de
canabinoide em óleo de girassol orgânico, os óleos de cannabis Edison são alternativa de consumo
comestível.[161]

OrganiGram
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Ankr Organics Siren

Siren é um híbrido dominante de sativa que carrega o fascínio de flores delicadas e níveis médios de THC,
equilibrado pelos aromas picantes de altos níveis de mircena.[162]

Produtos medicinais

OrganiGram é um produtor licenciado de cannabis medicinal. Possui cannabis medicinal e óleos de cannabis
cultivados em ambientes fechados de alta qualidade[163]. Ele oferece variedade de cepas, óleos de cannabis,
extratos, trufas de chocolate comestíveis, pó solúvel (a solução ideal para pacientes que desejam formato não
inalatório com o benefício adicional de maior biodisponibilidade) e vaporizadores.[164]

The Strain Discovery Kit

O Strain Discovery Kit visa eliminar algumas das conjecturas que vêm com a exploração da cannabis medicinal.
Cada kit inclui três garrafas distintas de cinco gramas de cannabis de flor cheia abrangendo o espectro:
indica, sativa e rica em CBD. Com todas as três variedades em mãos, o kit Strain Discovery permite que os
pacientes explorem os efeitos de cada cepa e descubram o que funciona para eles.[165]
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Hello CBD Vegan Lip Balm

Natural Hemp Seed Oil Gel
Toothpaste

É feito com óleo de semente de cânhamo natural e óleo de hortelã-pimenta. A fórmula
do creme dental com flúor fortalece o esmalte dentário e fornece proteção contra a
cavidade clinicamente comprovada. O sabor de ervas aromáticas deixa a boca limpa e
fresca. É uma pasta de dentes vegana, sem glúten e sem açúcar. Esta pasta de dentes é
infundida com um sabor de hortelã à base de ervas, sementes de cânhamo naturais e
óleos de hortelã-pimenta.[167]

Hello CBD Soothing
Mouthwash

Hello CBD Tea Tree Oil
Fluoride Free Toothpaste

É feito com óleo de cânhamo de amplo espectro, proveniente do cânhamo cultivado nos
EUA. Este creme dental é formulado com uma mistura de minerais que remove
naturalmente manchas superficiais para clarear os dentes. Hello não contém peróxido,
sem corantes, sem adoçantes artificiais e sem SLS / sulfatos. Bônus, esta caixa e tubo de
pasta de dente exclusivos são feitos com materiais à base de plantas. Os ingredientes
incluem sorbitol (umectante), água purificada, sílica hidratada (lustra e limpa os dentes),
glicerina vegetal (acalma e hidrata), gel de aloe vera (acalma e hidrata), carbonato de
cálcio (lustra e limpa os dentes), xilitol (adoçante), Eritritol (Adoçante), Goma Xantana
(Espessante), Sabor (Refresca o hálito), Dióxido de Titânio (Mineral), Óleo de Cocos
Nucifera (Coco, Acalma e Hidrata), Salix Alba (Salgueiro Branco), Extrato de Casca
(Acalma), Citrato de Zinco (Controla o tártaro visível), cocamidopropil betaína (limpador),
cocoil glutamato de sódio (limpador), sorbato de potássio (mantém a estabilidade),
cannabis sativa (cânhamo), flor, folha, extrato de caule em triglicerídeo caprílico / cáprico
(óleo MCT), folha de stevia rebaudiana Extrato (adoçante), óleo de Melaleuca alternifolia
(árvore do chá) (limpa e refresca o hálito).[169]

Levi Strauss
Em março de 2019, a Levi’s anunciou que estava introduzindo uma
nova forma de "cânhamo com algodão" na colaboração Wellthread x
Levi’s® Wellthread™ x
Outerknown da Levi’s Spring '19. As roupas da coleção incluem jeans e
Outerknown
Cottonized Hemp
uma jaqueta Trucker feita com 70% algodão e 30% cânhamo que diz
ter sido alterada para parecer com o algodão. O cânhamo foi
proveniente de uma cultura de cânhamo alimentada pela chuva e,
assim, reduziu a água usada no cultivo de fibra em cerca de 30%. [170]
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Hidratante, CBD Vegan Lip Balm. Ele contém óleo de cânhamo de amplo espectro,
cuidadosamente obtido de cânhamo cultivado nos EUA. Este protetor labial contém óleo
de coco e azeite de oliva hidratantes e um sabor natural. Hello não contém cera de
abelha, petróleo, parabenos, silicones ou ftalatos. Dermatologicamente testado. Os
ingredientes incluem óleo de Cocos Nucifera (coco)*, óleo de fruta Olea Europaea
(azeitona)*, Cera de Euphorbia Cerifera (Candelilla), Cera de Copernicia Cerifera
(Carnaúba)*, Sabor, Extrato de Cannabis Sativa (Cânhamo), Extrato de Folha / Caule de
Stevia Rebaudiana.[166]

Feito com óleo de cânhamo de amplo espectro, proveniente de cânhamo cultivado nos
EUA. Formulado com aloe vera para acalmar e hidratar, além de carvão ativado para
refrescar o mau hálito. Hello não contém álcool, sem corantes, sem adoçantes artificiais e
sem SLS / sulfatos. Testado em laboratório por terceiros para garantir que não contém
THC e o código QR na embalagem compartilha os resultados de laboratório de cada
produto com os consumidores. Os ingredientes incluem Água Purificada, Glicerina
Vegetal (Acalma e Hidrata), Polissorbato 80 (Emulsificante), Sabor (Resfria o Hálito),
Xilitol (Adoçante), Eritritol (Adoçante), Poloxamer 407 (Emulsificante), Carvão em Pó
(Hálito Refresco), Cannabis Sativa (cânhamo), flor, folha, extrato de caule em triglicerídeo
caprílico / caprico (óleo MCT), óleo Cocos Nucifera (coco)* (acalma e hidrata), benzoato
de sódio (mantém a frescura) e óleo de Melaleuca alternifolia (árvore do chá, refresca o
hálito).[168]

Colgate-Palmolive
(Hello foi adquirido pela Colgate em janeiro de 2020)

Informações do Produto

A mais nova coleção Levi’s® Wellthread ™ x Outerknown Primavera / Verão apresenta a
primeira incursão da empresa no uso de uma nova forma de denim de “cânhamo de
algodão" - cânhamo que foi alterado para parecer com algodão. O cânhamo passou por
um processo desenvolvido por especialistas em tecnologia de fibras que amaciam o
material, dando-lhe uma aparência quase indistinguível do algodão. Ele marca um
importante passo sustentável, pois os benefícios ambientais do cânhamo são conhecidos
há muito tempo - ele requer muito menos água e terra na fase de cultivo e tem uma
pegada menor do que o algodão convencionalmente conhecido. A nova coleção inclui
uma gama de produtos que foram concebidos com a sustentabilidade em mente desde
o primeiro esboço. Um par de jeans e uma jaqueta de caminhoneiro são feitos com
uma mistura de cânhamo 70/30 algodão. O cânhamo foi obtido de uma safra de
cânhamo alimentada pela chuva e, portanto, reduziu a água usada no cultivo de
fibra em cerca de 30%.[171]

The Green Hub | Cannabis: Pesquisa, Inovação e Tendências de mercado

Empresas da Fortune 500

Informações sobre produtos e atividades da empresa

Nome da Empresa

Nome do Produto

American Eagle Outfitters
Em julho de 2019, a Green Growth Brands Inc. recebeu um pedido de
compra da American Eagle Outfitters, Inc. por meio do qual venderia
produtos de higiene pessoal infundidos com canabidiol derivado do
cânhamo (CBD) em suas lojas American Eagle (AE) e online. Os
produtos, desenvolvidos exclusivamente para a American Eagle,
incluem uma ampla variedade de itens de cuidados pessoais com
infusão de CBD, como loções, bálsamos para os músculos e
aromaterapia. [172]

Church & Dwight

CVS Health

Dick's Sporting Goods

Urban Outfitters
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Informações do Produto

Linha de produtos Mood

A Mood oferece 45 produtos de higiene pessoal sem gênero, essenciais para o banho e
itens ricos em nutrientes que retêm a umidade, como loção corporal, creme para as
mãos, óleo de aromaterapia e rosto, névoa para travesseiro, pomada labial, bombas de
banho, esfoliantes de açúcar e sabonete líquido para o rosto.[173] Cada categoria de aroma
oferece produtos derivados de cânhamo com infusão de CBD que incluem loção
corporal, creme para as mãos, pomada labial, protetor labial e óleo de aromaterapia,
enquanto alguns aromas também servem porções adicionais.[174]

Vitafusion CBD Full Spectrum
Hemp Extract Gummies

A linha de produtos apresenta três variedades, uma goma de extrato de espectro
completo com 5 mg de CBD por goma no sabor de framboesa vermelha; Sleep Well com
sabor de grapefruit lichia, que contém 10 mg de CBD por goma mais melatonina para
apoiar o sono; e Chill Mood com sabor de amora, que contém 10 mg de CBD por goma e
L-teanina para promover relaxamento. Todas as gomas são feitas com sabores de frutas
naturais e sem o uso de corantes FD&C, adoçantes artificiais, xarope de milho rico em
frutose, glúten ou laticínios. [175] [176]

-

A CVS Health começou a vender produtos à base de cannabis nos estados do Alabama,
Califórnia, Colorado, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland e Tennessee. Os produtos
incluíram tópicos como cremes, sprays, roll-ons, loções e pomadas. A empresa fez
parceria com fabricantes de produtos CBD que cumprem as leis aplicáveis e atendem
aos altos padrões de qualidade da CVS.[177] A Curaleaf fechou um acordo com a rede de
farmácias CVS para começar a vender produtos de cannabis em 800 lojas. O acordo de
distribuição foi anunciado durante a chamada de investidores e analistas da Curaleaf para
discutir seus ganhos do quarto trimestre e do ano inteiro.[178] A Curaleaf, que cultiva,
fabrica e vende seus produtos de cannabis, tem se expandido em um ritmo
forte recentemente. Atualmente opera 42 dispensários em 12 estados.[179]

-

A Dick's Sporting Goods estava vendendo produtos de CBD em seus pontos de venda.
A empresa introduziu os produtos de canabidiol Myaderm em lojas selecionadas.[180]
Myaderm, um produtor líder de produtos inovadores de canabidiol (CBD),
anunciou que apresentou sua linha inteira de CBD Sport Cream na Dick's Sporting
Goods. Esses seriam os primeiros produtos CBD vendidos na Dick'S e estariam
disponíveis nas prateleiras de lojas selecionadas. Esses cremes transdérmicos de CBD
foram desenvolvidos tendo em mente as necessidades do cliente de desempenho físico e
esportivo.[181]

-

A Urban Outfitters entrou em acordo com diferentes empresas de cannabis para vender
seus produtos CBD em suas lojas e plataforma online.[182] A Urban Outfitters anunciou
parceria com a CBDfx, oferecendo a nova linha de produtos de máscara facial da CBDfx
em suas lojas. A CBDfx vinha controlando a indústria de CBD com um portfólio de
produtos de mais de 100 produtos naturais de CBD derivados do cânhamo. CBDfx produz
uma variedade de produtos tópicos com infusão de CBD. A linha de produtos que estaria
na Urban Outfitters apresenta três máscaras CBD: Pepino, Lavanda e Carvão.[183] A Urban
Outfitters firmou um acordo com a empresa de cannabis iAnthus Holdings, com sede em
Nova York, para começar a vender produtos CBD em seis lojas e online. A empresa
planejava começar a vender CBD For Life, linha que inclui tópicos, cosméticos e tinturas.
O acordo colocaria os produtos CBD For Life nos principais locais do varejista nos EUA,
quatro em Nova York e dois na Califórnia, bem como na plataforma de e-commerce da
Urban Outfitters.[184] A empresa de cuidados pessoais femininos e produtos ingeríveis,
Love Wellness, lançou uma coleção com foco em CBD, incluindo sais de banho Timeout
CBD, suplementos ingeríveis e óleos de tintura. Os produtos estariam disponíveis no
LoveWellness.co e também nas 43 lojas de farmácias da Urban Outfitters, localizadas em
áreas metropolitanas.[185]
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Cotton-Hemp Denim Sport
Coat

Ralph Lauren

Nordstorm

Pepsico

International Flavors and Fragrances (IFF)

Abercrombie & Fitch
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Informações do Produto

Jaqueta leve feita na América com denim japonês, que é tecida para criar texturas
brancas e táteis. Material: algodão, cânhamo.[186]

Ralph Lauren Hemp – Original

Um tecido moderno e simples. O cânhamo é ecológico e prático. (Tecido - Largura: 137
cm, Repetição do padrão horizontal: -, Repetição do padrão vertical).[187]

Hemp Area Rugs

As texturas convidativas e o aspecto quente do cânhamo natural e dos fios de juta são
exibidos no padrão rústico emoldurado do tapete Lauren by Ralph Lauren. O material
inclui cânhamo e juta.[188]

-

Nordstrom, rede americana de lojas de departamentos de luxo, fez parceria com
diferentes empresas de cannabis para vender seus produtos CBD em suas lojas e
plataforma online.[189] Beboe Therapies tinha uma parceria com a Nordstrom, onde os três
produtos faciais dos Beboe Therapies, Serum Facial, Creme Facial e Máscara Facial
estariam disponíveis para venda. Beboe Therapies também fez parceria com a Neiman
Marcus onde seu Body Balm, uma mistura de girassol, azeitona, coco, espinheiro,
semente de espinafre, borragem e óleo de semente de pera espinhosa com 750
miligramas de CBD derivado de cânhamo, estão disponíveis exclusivamente no varejo.[190]

-

Hillview, produtor de cânhamo e maconha que fabrica seltzers com infusão de CBD,
fez um acordo com a Pepsi-Cola Bottling Co. de Nova York para obter o produto em
supermercados, lojas de conveniência e bodegas de Nova York. A empresa disse que
o negócio leva a todos os cinco distritos de Nova York, mais Long Island e Westchester.
Os seltzers da marca Kaló contêm CBD derivado de cânhamo e custam US$ 40 o
pacote de oito.[191]

-

A Neptune Wellness Solutions anunciou que firmou um acordo de colaboração com a
International Flavors & Fragrances (IFF) para codesenvolver produtos de CBD derivados
do cânhamo para o varejo de massa e mercados de saúde e bem-estar. A IFF traz óleos
essenciais e recursos de desenvolvimento de produtos para a mesa, enquanto a Neptune
alavancará seu processo de extração de etanol frio e formulação IP para fornecer
extratos para toda a área.[192]

-

A Abercrombie & Fitch amplia sua parceria com a empresa de cannabis Green Growth
Brands (GGB), de Ohio, e vai vender produtos com infusão de CBD, incluindo loções
corporais, esfoliantes de açúcar, bálsamos labiais e musculares em mais de 160 de suas
250 lojas.[193]

The Green Hub | Cannabis: Pesquisa, Inovação e Potencial de mercado

Referências
bibliográficas

01. https://www.hindawi.com/journals/ecam/2017/4757520/
02. https://canex.co.uk/almost-half-of-people-in-uk-unaware-of-medical- cannabis-legalisation/
03. The Global Cannabis Report November 2019 by Prohibition Partners
04. The Global Cannabis Report novembro de 2019 conforme analisado e publicado por Prohibition Partners
05. The Latin America and Caribbean Cannabis Report November 2020 conforme analisado e publicado por Prohibition Partners
06. https://www.yicaiglobal.com/news/china-shunho-to-get-into-industrial-hemp-business-in-north-america

08. https://trureliefmd.com/news/gw-pharma-enters-cannabis-for-autism-study-partnership/
09. https://www.globenewswire.com/news-release/2020/03/02/1993138/0/en/GW-Pharmaceuticals-regains-exclusive-commercialisation-rights-to-Sativex-nabiximols-in-the-UK-from-Bayer.html
10. https://finance.yahoo.com/news/gw-pharmaceuticals-receives-australian-therapeutic-075400151.html
11. https://www.istoedinheiro.com.br/gw-pharmaceuticals-vende-operacao-de-cannabis-e-acoes-sobem-46/
12. http://www.hybtco.com/news/218.html
13. https://www.radientinc.com/resources/aurora-cannabis-and-radient-technologies-sign-master-services-agreement-companies-also-sign-investor-rights-agreement
14. https://www.radientinc.com/application/files/8315/4215/5350/17121101.pdf
15. https://www.radientinc.com/application/files/8715/4222/5354/18022601.pdf
16. https://www.radientinc.com/resources/radient-technologies--inc-and-edlong-corporation-announce-strategic-partnership-develop-cbd-flavors-ingredients-global-food-bever
17. https://www.globenewswire.com/news-release/2020/02/11/1983418/0/en/Radient-Technologies-Inc-Signs-Supply-Agreement-with-Medical-Cannabis-by-Shoppers-a-subsidiary-of-Shoppers-Dru
g-Mart-Inc-for-the-Formulation-and-Manufacturing-of-Exclusive-Branded-.html
18. https://www.globenewswire.com/news-release/2020/03/18/2002518/0/en/Allied-Corp-and-Radient-Technologies-Inc-Announce-Agreement-to-Facilitate-Premium-Quality-CBD-Products-to-beS
old-in-Canada.html
19. https://www.radientinc.com/application/files/2315/9349/1963/Sales_License_and_P5_PR_Jun_30_2020_-_FInal.pdf
20. https://www.radientinc.com/resources/radient-technologies-inc- announces-participation-medical-cannabis-study-led-university- health-network-partnership-shoppers-drug
21. https://www.radientinc.com/resources/radient-technologies-inc-and-fluum-inc-enter-multi-year-white-label-deal-1
22. The Latin America and Carribean Cannabis Report novembro 2020 analisado e publicado por Prohibition Partners
23. The Latin America and Carribean Cannabis Report novembro 2020 analisado e publicado por Prohibition Partners
24. https://www.npr.org/2018/08/16/639435740/cannabis-producer-gets-4-billion-investment-from-beer-company
25. https://www.canopygrowth.com/investors/news-releases/spectrum-cannabis-partnership-with-carp/
26. https://www.canopygrowth.com/investors/news-releases/canopy-growth-acquires-spanish-licensed-cannabis-producer-cafina/
27. https://www.prnewswire.com/news-releases/canopy-growth- acquires-germanys-c3-cannabinoid-compound-company- 300842634.html
28. https://www.canopygrowth.com/investors/news-releases/canopy-growth-collaborates-with-parent-action-on-drugs-to-launch-digital-cannabis-education-tools/
29. The Latin America and Carribean Cannabis Report novembro 2020 analisado e publicado por Prohibition Partners
30. https://www.canopygrowth.com/investors/news-releases/canopy-growth-completes-previously-announced-acquisition-of-beckley-canopy-therapeutics/
31. https://www.globenewswire.com/news-release/2020/04/21/2019130/0/en/Clever-Leaves-and-Canopy-Growth-Announce-Regional-Supply-Agreement.html
32. https://technical420.com/cannabis-article/canopy-growth-corp-announces-major-partnership-ahead-of-earnings/#
33. https://www.canopygrowth.com/investors/news-releases/martha-stewart-and-marquee-brands-partner-with-canopy-growth-corporation-to-launch-martha-stewart-cbd/
34. https://www.canopygrowth.com/investors/news-releases/canopy-growth-and-acreage-holdings-announce-initial-plans-to-launch-thc-infused-beverages-in-the-u-s-next-summer/
35. https://medcanpharma.com/2019/07/01/proud-to-be-pursuing-sustainable-procurement/
36. https://www.coastreporter.net/the-mix/canopy-growth-signs-deal-worth-435-million-to-buy-supreme-cannabis-3613734
37. https://www.ftmig.com/mj-news/axim-biotechnologies-enters--canadian-market-through-new-exclusive-distribution-and-license-agreement-with-revive-therapeutics/
38. https://www.globenewswire.com/news-release/2019/04/09/1799819/0/en/AXIM-Biotech-Enters-Services-Agreement-With-CRO-to-Begin-Clinical-Studies-On-Dronabinol-and-CBD-Chewing-Gum
s.html
39. https://www.prnewswire.com/news-releases/medical-marijuana--inc-investment-company-axim-biotechnologies-completes-acquisition-of-oncology-research-and-development-company-sapphire-biotech-inc-3010
28615.html
40. http://www.globenewswire.com/news-release/2018/07/11/1536151/0/en/HEXO-reaches-supply-agreement-with-BC-s-Liquor-Distribution-Branch.html
41. http://www.globenewswire.com/news-release/2018/08/20/1554206/0/en/HEXO-Reaches-Supply-Agreement-with-Ontario-Cannabis-Store.html
42. https://www.globenewswire.com/news-release/2019/05/24/1850005/0/en/HEXO-Corp-and-Newstrike-Brands-Ltd-Announce-Closing-of-Arrangement.html
43. https://www.businesswire.com/news/home/20200415005395/en/Molson-Coors-HEXO-Corp-Expand-Partnership-Joint
44. https://www.globenewswire.com/news-release/2020/07/09/2059798/0/en/HEXO-launches-medical-cannabis-products-in-Israel.html
45. https://techinvest.online/thc-bol-pharma-bring-cannabinoid-related-products-australia/

69

REFERÊNCIAS

07. https://thegreenfund.com/elixinol-sells-hemp-foods-australia- nunyara-land

46. http://www.yissum.co.il/technologies/investment-opportunities/3184
47. https://www.supreme.ca/supreme-cannabis-completes-first-shipment-to-israel-and-provides-corporate-update
48. https://www.prnewswire.com/news-releases/alvit-lcs-pharma--manufacturing-and-licensing-agreement-with-israel-s-largest-medical-cannabis-company-bazelet-874668389.html
49. https://www.prnewswire.com/news-releases/acreage-holdings--acquires-blue-tire-holdings-to-bring-safe-predictable-cannabis-products-to-michigan-300754969.html
50. https://www.prnewswire.com/news-releases/acreage-holdings-acquires-natures-way-nursery-of-miami-inc-300773215.html

52. https://www.canopygrowth.com/investors/news-releases/canopy-growth-and-acreage-holdings-announce-initial-plans-to-launch-thc-infused-beverages-in-the-u-s-next-summer/
53. https://micronwaste.com/aurora-cannabis-make-strategic-investment-micron-waste-technologies-companies-enter-collaboration-agreement/
54. https://www.newswire.ca/news-releases/aurora-completes-cannimed-acquisition-681431641.html
55. https://www.newswire.ca/news-releases/aurora-cannabis-and-evio-beauty-group-agree-to-strategic-partnership-687868361.html
56. https://www.globenewswire.com/news-release/2018/09/10/1568444/0/en/Aurora-Cannabis-to-Acquire-South-American-Market-Leader-ICC-Labs.html
57. The Latin America and Carribean Cannabis Report, Novembro 2020, analisado e publicado por Prohibition Partners
58. https://www.enwave.net/aurora-cannabis
59. https://www.prnewswire.com/news-releases/aurora-cannabis--and-ufc-launch-clinical-research-on-use-of-hemp-derived-cbd-products-by-mma-athletes-300890611.html
60. https://www.prnewswire.com/news-releases/aurora-cannabis--to-strategically-enter-the-united-states-with-acquisition-of-reliva-llc-a-market-leading-mass-retail-cbd-platform-301063067.html
61. https://www.enwave.net/enwave-announces-exclusive-partnership-with-medical-cannabis-producer-tilray-and-the-shipment-of-first-radiant-energy-vacuum-microwave-machine-for-the-commercial-production-ofmedic
al-cannabis
62. https://www.prnewswire.com/news-releases/namaste-signs-cannabis-purchase-agreement-with-tilray-300708661.html
63. The Latin America and Carribean Cannabis Report, Novembro 2020, analisado e publicado por Prohibition Partners
64. https://in.reuters.com/article/us-ab-inbev-tilray-beverages/brewer-ab-inbev-partners-with-tilray-to-tap-cannabis-drink-market-idUSKCN1OI2M4
65. https://www.healtheuropa.eu/tilray-medicinal-cannabis/89615/
66. https://www.globenewswire.com/news-release/2019/03/14/1754914/0/en/LiveWell-Finalizes-Hemp-CBD-Supply-Agreement-with-Tilray.html
67. https://www.ofimagazine.com/news/canadian-cannabis-firm-tilray-buys-worlds-largest-hemp-based-food-producer
68. https://www.newswire.ca/news-releases/global-leader-in-medical-cannabis-created-by-aphria-and-nuuvera-combination-671613433.html
69. The Latin America and Carribean Cannabis Report, Novembro 2020, analisado e publicado por Prohibition Partners
70. https://aphria.ca/blog/aphria-signs-mou-to-supply-more-than-5000-kg-of-cannabis-to-british-columbia-retail-cannabis-market/
71. https://investingnews.com/daily/cannabis-investing/aphria-partners-with-schroll-medical/
72. https://www.globenewswire.com/news-release/2019/09/10/1913313/0/en/Rapid-Dose-Therapeutics-Completes-Quickstrip-Equipment-Installation-at-Aphria-Inc.html
73. https://www.amp-eu.com/press-release/amp-german-cannabis-group-signs-distribution-agreement-with-cc-pharma-a-wholly-owned-subsidiary-of-aphria-and-a-leading-pharmaceutical-and-medical-cannabis-distributerin-germany/
74. https://www.prnewswire.com/news-releases/aphria-inc-announces-strategic-supply-agreement-with-canndoc-301105647.html
75. https://www.prnewswire.com/news-releases/aphria-inc-announces-strategic-entry-into-the-united-states-with-an-agreement-to-acquire-sweetwater-brewing-company-301166616.html
76. https://www.prnewswire.com/news-releases/odi-pharma-ab-and-aphria-inc-execute-supply-agreement-301164956.html
77. https://www.globenewswire.com/news-release/2017/09/15/1138375/0/en/Organigram-becomes-one-of-the-first-licensed-producers-to-sign-MOU-with-provincial-authority-responsible-for-the-di
stribution-of-cannabis-to-the-adult-recreational-market.html
78. https://www.newswire.ca/news-releases/organigram-announces-definitive-agreement-to-acquire-25-of-alpha-cannabis-pharma-gmbh-697799561.html
79. https://www.businesswire.com/news/home/20200116005198/en/Organigram-Secures-Supply-Agreement-With-Medical-Cannabis-by-Shoppers
80. https://www.prnewswire.com/news-releases/organigram-signs-multi-year-cannabis-extraction-agreement-with-valens-groworks-corp-300785712.html
81. https://www.prnewswire.com/news-releases/organigram-secures-partnership-with-pax-as-brand-partner-300863796.html
82. https://www.businesswire.com/news/home/20200609005465/en/Organigram-and-Canndoc-Sign-International-Strategic-Agreement
83. https://www.newcannabisventures.com/organigram-partners-with-shoppers-in-medical-cannabis-pilot-program/
84. The Latin America and Carribean Cannabis Report, Novembro 2020, analisado e publicado por Prohibition Partners
85. http://www.shunhostock.com/En/Index/pageView/catid/43.html
86. http://www.shunhostock.com/En/Index/pageView/catid/45/id/23.html
87. http://www.shunhostock.com/En/Index/pageView/catid/45/id/23.html
88. https://www.gwpharm.com/healthcare-professionals/epidiolex
89. https://ir.gwpharm.com/news-releases/news-release-details/fda-approves-epidiolexr-cannabidiol-oral-solution-treat-seizures
90. https://www.gwpharm.com/healthcare-professionals/sativex
91. http://www.hmi.top/en/index/
92. http://www.hmi.top/en/index/

70

93. http://www.hmi.top/en/index/

REFERÊNCIAS

51. https://www.globenewswire.com/news-release/2019/04/16/1805097/0/en/Acreage-Holdings-Announces-Closing-Of-Form-Factory-Acquisition.html

94. http://www.hmi.top/en/index/
95 .http://www.hybtco.com/rd#drugDevelopment
96. http://www.hybtco.com/rd#drugDevelopment
97. https://www.radientinc.com/solutions/cannabis-extracts
98. https://www.radientinc.com/solutions/cannabis-formulations
99. https://www.radientinc.com/solutions/cannabinoid-based-ingredients

101. https://www.canopygrowth.com/products/
102. https://www.canopygrowth.com/products/
103. https://www.canopygrowth.com/products/
104. https://www.canopygrowth.com/products/
105. https://www.canopygrowth.com/products/
106. https://www.medcanpharma.com/delivery_systems/#Compressed-gum
107. https://www.medcanpharma.com/delivery_systems/#Zapliq
108. https://www.medcanpharma.com/delivery_systems/#Lozenge
109. https://www.medcanpharma.com/delivery_systems/#Pouch-powder
110. https://aximbiotech.com/science-canna/cannabinoid-research/solution/
111. https://hexo.com/pages/dried-flowers
112. https://hexo.com/pages/dried-flowers
113. https://hexo.com/pages/oils
114. https://hexo.com/pages/vapes
115. https://hexo.com/pages/vapes
116. https://www.bolpharma.com/our-products/
117. https://www.bolpharma.com/our-products/
118. https://www.bolpharma.com/our-products/
119. https://www.bazelet-n.com/bazelets-products/
120. https://www.bazelet-n.com/bazelets-products/
121. https://www.bazelet-n.com/bazelets-products/
122.https://www.bazelet-n.com/bazelets-products/
123. https://www.bazelet-n.com/bazelets-products/
124. https://www.bazelet-n.com/bazelets-products/
125. https://www.acreageholdings.com/our-brands/the-botanist/
126. https://www.acreageholdings.com/our-brands/
127. https://www.acreageholdings.com/our-brands/
128. https://www.acreageholdings.com/our-brands/
129. https://www.auroramedical.com/products/aurora-cbd-drops
130. https://www.auroramedical.com/products/cbd-oral-spray
131. https://www.auroramedical.com/products/avidekel-oil
132. https://www.auroramedical.com/products/trutiva-softgels
133. https://www.auroramedical.com/products/trutiva
134. https://www.auroramedical.com/products/cannimed-1-13
135. https://www.auroramedical.com/products/soft-baked-chocolate-cookies
136. https://www.auroramedical.com/products/raspberry-thc-gummies-4-pack
137. https://www.auroramedical.com/products/snow-dome-pax-pod
138. https://www.auroramedical.com/products/sedamen-510-vape-cartridge
139. https://www.auroramedical.com/products/warwick-1-live-resin
140. https://www.tilray.ca/en/products/medical-cannabis/opposites-attract-tilray-bundle2.html
141. https://www.tilray.ca/en/products/medical-cannabis/eagle-s-voice.html
142. https://www.tilray.ca/en/products/medical-cannabis/thc-variety-tilray-bundle.html
143. https://manitobaharvest.com/collections/hemp-hearts
144. https://manitobaharvest.com/collections/hemp-yeah-protein-powder
145. https://manitobaharvest.com/collections/hemp-oil
146. https://manitobaharvest.com/collections/hemp-yeah-granola
147. https://www.canacacannabis.ca/flowers/

71

REFERÊNCIAS

100. https://www.radientinc.com/solutions/products

148. https://www.canacacannabis.ca/pre-rolls/
149. https://www.canacacannabis.ca/concentrates/
150. https://www.marleynatural.ca/
151. https://www.marleynatural.ca/
152. https://www.marleynatural.ca/
153. https://aphria.ca/cannabis-oil/

155. https://aphria.ca/medical-marijuana-strains/?sort_order=title+asc
156. https://www.brokencoastrx.com/products#all
157. https://aphriainc.com/brands/
158. https://edisoncannabis.co/flower#reserve
159. https://www.edisoncannabis.co/extracts
160. https://www.edisoncannabis.co/edibles
161. https://www.edisoncannabis.co/oils
162. http://www.ankrorganics.ca/
163.https://www.organigram.ca/brands#medical
164. https://medical.organigram.ca/products
165. https://medical.organigram.ca/products
166. https://www.ulta.com/cbd-vegan-lip-balm-natural-sweet-mint-flavor?productId=pimprod2013859
167. https://www.amazon.com/Colgate-hemp-seed-oil-toothpaste/dp/B0823K68J9
168. https://www.ulta.com/cbd-activated-charcoal-soothing-mouthwash?productId=pimprod2013888
169. https://www.ulta.com/cbd-tea-tree-oil-fluoride-free-toothpaste?productId=pimprod2013901
170. https://sourcingjournal.com/denim/denim-brands/levis-outerknown-introduce-cottonized-hemp-denim-142199/
171. https://www.levistrauss.com/2019/03/11/new-levis-wellthread-x-outerknown-features-groundbreaking-cottonized-hemp/
172. https://www.prnewswire.com/news-releases/green-growth--brands-announces-agreement-with-american-eagle-to-sell-cbd-infused-personal-care-products-300883352.html
173. https://www.aeo-inc.com/2019/09/30/wwd-american-eagle-introduces-mood-cbd-wellness-line/
174. https://www.thezoereport.com/p/american-eagles-new-personal-care-brand-mood-is-here-its-all-about-helping-you-chill-18869214
175. https://drugstorenews.com/vitafusion-brings-cbd-gummies-market
176. https://www.vitafusioncbdhemp.com/products/
177. https://www.cnbc.com/2019/03/20/cvs-has-started-selling-cannabis-based-products-in-8-states.html
178. https://mjbizdaily.com/curaleaf-signs-distribution-deal-with-cvs-for-hemp-products/
179. https://www.bisnow.com/national/news/retail/cvs-inks-cbd-distribution-deal-with-cannabis-specialist-curaleaf-98119
180. https://www.dickssportinggoods.com/f/myaderm-cbd-sport-cream?filterFacets=facetStore%3AISA%2CSHIP
181. https://www.prnewswire.com/news-releases/myaderm-announces-introduction-of-cbd-products-at-dicks-sporting-goods-300964764.html
182. https://www.urbanoutfitters.com/cbd-products
183. https://www.prweb.com/releases/cbdfx_face_masks_launching_urban_outfitters_stores/prweb16400885.htm
184. https://hempindustrydaily.com/urban-outfitters-retail-cbd-products/
185. https://www.glossy.co/beauty/love-wellness-targets-millennials-with-cbd-launch-at-urban-outfitters/
186. https://www.ralphlauren.com/men-clothing-outerwear/cotton-hemp-denim-sport-coat/443015.html
187. https://www.sheenupholstery.com/products/ralph-lauren-fabric-hemp-original
188. https://www.overstock.com/Home-Garden/Area-Rugs/LAUREN-Ralph-LaurenHemp /brand material /31446/subcat.html
189. https://www.nordstrom.com/browse/beauty/natural/filter/cbd~60204624_60205733
190. https://www.beautyindependent.com/beboe-therapies-cbd-skincare-nordstrom-launch/
191. https://hempindustrydaily.com/cbd-beverage-maker-teams-with-pepsi-ny-to-tackle-nyc-market/
192. https://www.globalcosmeticsnews.com/neptune-and-iff-team-up-to-co-develop-cbd-line/
193. https://retailtouchpoints.com/features/news-briefs/abercrombie-fitch-will-sell-cbd-infused-products-in-more-than-160-stores

72

REFERÊNCIAS

154. https://aphria.ca/

CANNABIS

Powered by:

Apoio master:

