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ATRAI NOVOS 
CONSUMIDORES?

9100-002- FOLHETO ACT RIO A5.indd   1 5/24/13   5:51 PM



EXPONDO SEU PRODUTO COM EMBALAGENS 
ATRAENTES E COLORIDAS NOS PONTOS DE VENDA 

E ADICIONANDO SABORES E AROMAS

#LIMITETABACO

* Relatório ITC (International Tobacco Control) é um levantamento que mede o impacto de políticas de controle do tabaco, 
realizado em 20 países. No Brasil, entrevistou 1800 pessoas, no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.

No Brasil, 130 mil pessoas morrem por ano 
por causa de doenças relacionadas ao cigarro. 
Por isso, a indústria do tabaco precisa repor 
seu mercado atraindo novos consumidores. 
Novos mesmo. Crianças e adolescentes. 
O tabagismo é considerado uma doença 
pediátrica pela Organização Mundial de 
Saúde, pois 90% dos fumantes iniciam a 
fumar antes dos 19 anos (fonte: OMS).

E como a indústria atrai novos consumidores? 
Espalhando seu produto de forma atraente 
em pontos de venda frequentados por crianças 
e adolescentes como padarias, lanchonetes, 
bancas de jornal, supermercados, lojas de 
conveniência. Além disso, os cigarros estão 
posicionados nos caixas – local de grande 
visibilidade – e na maioria das vezes, junto às 
balas e chocolates. Não é à toa também que 
sabores e aromas  são adicionados aos cigarros 
para torná-los mais atraentes e palatáveis para 
este público.

Evidências mostram que a proibição da 
publicidade de tabaco leva a uma redução 
no número de pessoas que começam e/ou 
continuam fumando (OMS, 2013). No Brasil, 
estudo mostrou que houve uma redução de 
46% do número de fumantes nos últimos 
vinte anos. Do total desta redução, estima-se 
que 14% devem-se às restrições à propaganda 
adotadas no país (INCA, 2012).

Dados de pesquisas também apontam que a 
população é favorável à adoção de restrições às 
ações de marketing da indústria:

• 76% dos entrevistados: acreditam que a exposição 
de cigarros estimula o consumo e compra; são 
favoráveis a vender cigarros embaixo do balcão; 
concordam em proibir aditivos de sabores nos 
cigarros.
Opinião Pública - Instituto Datafolha - São Paulo, 2013

• 92% dos não-fumantes e 88,5% dos fumantes 
apoiam que o governo continue atuando 
ativamente para o controle do tabagismo. 

• 88,3% dos não-fumantes e 83% dos fumantes 
apoiam a regulação de produtos do tabaco.
Opinião Pública - Relatório ITC - Rio de Janeiro, São 
Paulo, Porto Alegre, 2012*

A solução implementada por alguns países para 
banir a propaganda e a exposição dos cigarros nos 
pontos de venda foi a adoção de medidas como a 
venda debaixo do balcão ou a utilização  
de embalagens genéricas nos maços.

A liberdade de criar leis é da sociedade e não da 
indústria do tabaco. Limite Tabaco.

Utilize o leitor de QR Code do seu celular 
e saiba mais sobre estas soluções.

/actbr
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