Aviso de pauta
Evento em Brasília marca o Dia Mundial sem Tabaco 2014

Elevação de impostos sobre cigarro é uma das mais eficazes políticas para
diminuição do número de fumantes no país

Novos estudos corroboram a tese de que a elevação de impostos sobre o cigarro,
e o consequente aumento de preços, é um forte indutor da redução do consumo
de tabaco no Brasil. De acordo com os estudos, os impostos sobre cigarros no
país subiram, por maço, 116% (acima da inflação) entre o fim de 2006 e o fim de
2013. Como consequência direta, a venda de cigarros no país sofreu uma queda
de 32% no período, enquanto o número de fumantes diminuiu 28% nos últimos
oito anos.
A relação direta entre o aumento dos preços e a queda do consumo de cigarros e
das mortes por doenças relacionadas ao tabaco já havia sido estabelecida por um
recente estudo do INCA. Entre 1989 e 2010, as políticas públicas para a redução
do tabagismo no Brasil resultaram em uma diminuição de quase 50% da
prevalência de fumantes, sendo que o aumento de preços dos cigarros respondeu
por quase que 50% dessa diminuição, o que evitou cerca de 420 mil mortes.
Os novos estudos comprovam também que a elevação na carga tributária dos
cigarros aumentou a receita tributária advinda do setor em 113% no período de
2006 a 2013. A indústria do tabaco alegava que o aumento de impostos poderia
levar a uma perda de arrecadação, já que os fumantes buscariam cigarros no
mercado ilegal, mais baratos por não pagarem impostos.
Outra previsão da indústria do tabaco que não se concretizou foi a de que a
elevação de impostos levaria a um possível aumento na comercialização de
cigarros contrabandeados. Segundo dados da própria indústria, os produtos
contrabandeados continuam a representar 30% do consumo total no Brasil.
Os resultados dos novos estudos e um balanço da política de preços e impostos
sobre cigarros brasileiros serão apresentados no dia 30 de maio, a partir das 9h,
no auditório da Organização Panamericana da Saúde, em Brasília (Setor de
Embaixadas Norte, Lote 19), em celebração do Dia Mundial sem Tabaco.
Um dos estudos em questão é o ITC - Pesquisa Internacional sobre Tabagismo. O

ITC é um projeto multicêntrico coordenado pela Universidade de Waterloo,
Canadá, em 20 países, dentre eles o Brasil (Pesquisa ITC Brasil). O estudo mede
o impacto psicossocial e comportamental das principais políticas da ConvençãoQuadro da Organização Mundial da Saúde para o Controle do Tabaco.
O norte-americano Frank Chaloupka, professor de Economia e pesquisador do
Centro de Políticas da Saúde da Universidade de Illinois, Chicago, será um dos
palestrantes do evento. Colaborador do Projeto ITC, Chaloupka é considerado um
dos principais especialistas mundiais em análise de medidas econômicas para
reduzir o consumo de substâncias como tabaco, álcool e drogas ilícitas.
A Pesquisa ITC Brasil é coordenada pela Secretaria Executiva da Comissão
Nacional de Implementação da Convenção Quadro (Conicq - Instituto Nacional de
Câncer) e conta com a parceria da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas
(Senad), da Fundação do Câncer, do Centro de Estudos do Tabaco e Saúde
(Cetab/Fiocruz) e da Aliança de Controle do Tabagismo (ACT).
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Dia Mundial sem Tabaco – 2014
Aumento de preços e impostos como medida para
redução do consumo de produtos de tabaco
Programação
Local: Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde
(Setor de Embaixadas Norte, Lote 19 – Brasília – DF)
Auditório Carlyle Guerra de Macêdo

Sexta-feira, 30 de maio de 2014.
Horário
8:30h – 9:00h
9:00h – 9:40h
9:40h – 10:00h

Atividade

Participantes

Recepção dos participantes
Abertura
 Pronunciamento das autoridades
Apresentação do Tema do Dia Mundial

Todos
Autoridades
Representante da OPAS/OMS


10:00h – 11:00h

11:00h – 11:15h

11:15h – 12:00h

12:00h – 12:15h
12:15h – 12:30h
12:30h
12:45h
13:00h

Mesa de Conversa
 Política de Preços e Impostos dos Produtos de
Tabaco no Brasil: resultados, desafios e
oportunidades.




Moderação: Tânia Cavalcante - Secretaria Executiva da
CONICQ



 Debate
Mesa de Conversa
 Resultados da Pesquisa ITC-Brasil de Avaliação da
Política Nacional de Controle do Tabaco



Moderação: Paula Johns - Aliança de Controle do
Tabagismo
 Debate
Lançamento da Publicação
 A ANVISA e o Controle dos Produtos Derivados do
Tabaco
Encerramento
Coletiva de imprensa
Brunch

Frank Chaloupka Universidade de Illinois
Iágaro Martins - Secretaria da
Receita Federal
Valeska Figueiredo - Centro de
Estudos Tabaco e Saúde
/Fiocruz
Micheline Luz - Secretaria de
Vigilância em Saúde do MS
Todos




Mary MacNally – Universidade
de Waterloo
Lorraine Craig - Universidade
de Waterloo
Cristina Perez - Secretaria
Executiva da CONICQ
Todos
Ana Cláudia Andrade
ANVISA
Todos
Todos
Todos

