
São Paulo, 28 de outubro de 2015. 

 

À ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

A/C Senhor Diretor Presidente Jarbas Barbosa da Silva Júnior 

 

 
Ref. violações e abusos da indústria do tabaco em face das  

restrições à publicidade de produtos fumígenos 
 

 

Prezado Senhor, 

 

A Aliança de Controle do Tabagismo mais Saúde – ACT+ acompanha o cumprimento             

da lei 9.294/96 no tocante às medidas para redução do tabagismo e proteção contra o               

fumo passivo, e notadamente com relação às restrições à publicidade de produtos            

fumígenos tem identificado violações à lei e abusos por parte das empresas            

fabricantes de cigarros quando da exposição das embalagens desses produtos nos           

locais de venda, como se demonstrará. 

No tocante às violações apontadas, verifica-se a necessidade de fiscalização por parte            

desta agência, e no tocante aos abusos, há absoluta urgência de que esta agência              

regulamente como deve se dar a exposição dos produtos fumígenos, definindo-se o            

tamanho dos expositores e as regras para limitar as estratégias de marketing utilizadas             

pelas empresas. 

1. Legislação aplicável 

Com a alteração do artigo 3º da lei 9.294/96, advinda com a lei 12.546/2011, a               

propaganda comercial de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro          

produto fumígeno, derivado ou não do tabaco ficou restrita à exposição de referidos             

produtos nos locais de vendas, desde que acompanhada das cláusulas de advertência.  

Pelo respectivo regulamento – Decreto 2.018/96, artigo 2º, inciso V, local de venda é a: 

“área ou espaço fixo e fisicamente delimitado localizado no interior de           
estabelecimento comercial e destinado à exposição e à venda de produtos           
fumígenos, derivados ou não do tabaco”. (grifamos) 

Assim, o local de venda não representa toda a área do estabelecimento comercial,             
mas sim a área interna, delimitada e destinada à exposição e venda de mencionados              
produtos.  



Ademais, no local de venda, a exposição somente poderá ocorrer na área interna,             
conforme o artigo 7º, inciso I, decreto 2.018/96, alterado pelo decreto 8.262/2014:  

“a exposição dos produtos fumígenos, derivados ou não do tabaco, nos locais            
de venda somente poderá ocorrer por meio do acondicionamento das          
embalagens dos produtos em mostruários ou expositores afixados na parte          
interna do local de venda”. (grifamos) 

 

2. Violações à lei e abusos 

Não obstante as mencionadas determinações legais, o que tem sido visto na prática             

são violações à lei nacional pela exposição de produtos fumígenos fora do local de              

venda. 

Além disso, tem sido constatado abuso da permissão legal de expor os produtos             

fumígenos nos locais de venda, com o uso de expositores em tamanhos muito             

maiores do que os dos antigos painéis, pôsteres e cartazes até então permitidos pela              

lei. Ademais, as empresas passaram a fazer uso de expositores mais sofisticados do             

que os anteriormente utilizados, com luzes, adornos e decorações, por meio de            

novas estratégias de marketing para chamar a atenção de consumidores e atrair            

novos clientes. 

Como a exposição destes produtos quase em sua totalidade ocorre ao lado de             

produtos de bomboniére, notoriamente destinados ao público infanto-juvenil, os         

efeitos dessa nova estratégia de marketing das fabricantes de cigarros são ainda            

mais nocivos ao público, principalmente crianças e jovens.  

A promoção de produtos fumígenos nos locais de venda é fator influenciador e             

contribui diretamente para o aumento do estímulo ao consumo .  1

Até o advento da lei 12.546/2011, a exposição das embalagens de produtos            

fumígenos era feita por meio de estruturas simples, normalmente de acrílico,           

somente para armazenamento dos produtos, com pouca ou nenhuma luminosidade          

artificial, nem decorações – vide fotos. 

Depreende-se assim, que as empresas, com a restrição da lei que proibiu o uso de               

painéis pôsteres e cartazes, simplesmente transformaram os expositores em painéis          

promocionais de seus produtos, o que certamente não foi a intenção do legislador.             

Veja-se que as empresas mudaram uma realidade existente, qual seja, uso de            

expositores para armazenamento e demonstração de produtos, para fazer a          

exposição destes produtos com fins promocionais evidentes.  

1 Análise da campanha em ponto de venda – Marlboro Maybe, Regina Blessa, 2014. Acesso em: 
http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/962_estudo_regina_blessa-1.pdf 
 

http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/962_estudo_regina_blessa-1.pdf


Ainda que necessário uma avanço da lei para se adequar ao artigo 13, da Convenção               

Quadro para o Controle do Tabaco – Decreto 5.658/2006, e às Diretrizes para a sua               

implementação, para prever a proibição total da publicidade, promoção e patrocínio           

de produtos de tabaco, é certo que as restrições atualmente impostas pela lei visam              

reduzir apelos promocionais destes produtos, por todos os comprovados riscos e           

malefícios a eles inerentes. Dessa forma, a interpretação e a regulamentação da lei             

devem ser restritivas. 

Seguem abaixo algumas fotos de locais de venda de diferentes estabelecimentos,           

principalmente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro para ilustrar e comprovar o               

alegado. 

 

Fotos de pontos de venda antes da vigência da alteração da lei 12.546/2011 

 

Padaria bairro Higienópolis – São Paulo/SP – janeiro/2013 



 

Loja de conveniência São Paulo/SP  

 

  

Ponto de venda de local não identificado. 

 

 

 



 

Fotos de pontos de venda após a vigência da alteração da lei 12.546/2011 

 

 

Lanchonete em posto de gasolina Rodovia dos Bandeirantes – São Paulo/SP – junho             
2015. 
 

 

 

Loja de Conveniência – Posto de Gasolina na Avenida 9 de julho – São Paulo - SP 

 



 
Loja de conveniência – Posto de Gasolina – Alameda Campinas – São Paulo/SP 
maio/2015. 
 
 

 
Banca de jornal - Rio de Janeiro/RJ – 2015 
 
 



 
 
Loja Conveniencia 1 Posto de gasolina - Rua Ministro alvaro de Souza Lima, Jd. 
Marajoara - junho 2015 
 
 
 

 
 
Banca de frutas Avenida Nove de Julho – São Paulo/SP – maio/2015. 
 



 
Padaria Bela Paulista – São Paulo/SP – fevereiro/2014. 
 

 
Loja de conveniência – São Paulo/SP -2015 
 



 
Ponto de venda de local não identificado. 

 

 
Ponto de venda em padaria, no bairro de Santa Cecília, em São Paulo -2015 



 
Local de venda em loja de conveniência em posto de gasolina,  no bairro de  
Moema, em São Paulo, em 2015. 
 
Situações de violação à lei – exposição de produtos fora do local de venda 
 
 

 
Expositor fora do local de venda em bar na região do Baixo Gávea – Rio de Janeiro/RJ – 
maio/2015 
 



 

Expositor fora do local de venda em bar/restaurante na rua Maria Antônia, em frente à               
Universidade Mackenzie – maio/2015.  
 
 

3. Campanha da marca Dunhill 
 
Em visita a padarias na cidade de São Paulo, durante o mês de fevereiro de 2015,                

foram identificadas graves violações ao artigo 3º, da lei 9.294/96. Por meio de             

estratégias de marketing, a empresa utiliza novos artifícios para continuar          

veiculando propaganda de seus produtos. 

As fotografias abaixo demonstram que antes da vigência da atual redação do artigo             

3º, da lei 9.294/96, portanto antes de 03 de dezembro de 2014, a Souza Cruz               

divulgou a campanha Gentlemen - O melhor de Londres, para promoção dos cigarros             

da marca Dunhill. 



 

 

1.Fotografia tirada em São Paulo – Maio de 2014  

Endereço: Posto BR Mania na Avenida Engenheiro Alberto de Zagottis, 1047, Jardim            

Marajoara. 

 

 

 

 

2. Fotografia tirada no centro turístico de Campos do Jordão/SP – Julho de 2014 

 

 

 

 



 

 

3.Fotografia tirada em São Paulo – Outubro de 2014  

Endereço: Posto Ipiranga na Rua Clodomiro Amazonas, Itaim Bibi. 

 

 

Note-se que a campanha remete a imagens em branco e preto, estilo vintage ,             2

mostrando rapazes usando suspensórios ou ternos, tomando café, em uma          

ambientação sugestiva a Londres, cidade cosmopolita, e carregada de simbolismos          

para atrair a atenção do público. 

 

Tais imagens de campanha deveriam ter sido totalmente retiradas após o dia 3 de              

dezembro de 2014, restando apenas a exibição das embalagens nos locais de venda.  

 

Ocorre que o mesmo tipo de imagem continua sendo utilizada em locais de venda,              

numa clara afronta e violação aos ditames da lei. 

 

As fotografias abaixo evidenciam a estratégia da indústria para manter a propaganda            

em locais de venda, em desrespeito à legislação vigente. 

 

2 Vintage  - Diz-se de produto antigo mas de excelente qualidade (ex.: mobiliário vintage, sapatos vintage), in 
Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008-2013, http://www.priberam.pt/dlpo/vintage [consultado em 
27-02-2015]. 

http://www.priberam.pt/dlpo/vintage


 

 

4.Fotografia tirada em São Paulo – Janeiro de 2015 

Endereço: Padaria Pão de Ló na Rua São Carlos do Pinhal, 451, Bela Vista. 

 

 

 

 

5.Fotografia tirada em São Paulo – Janeiro de 2015  

Endereço: Padaria Pão de Ló na Rua São Carlos do Pinhal, 451, Bela Vista. 

 

 

Padaria Quinta do Marquês – Rodovia Castelo Branco, km 54. São Roque/SP - 

junho/2015 

 



Ainda que as imagens não estejam exatamente nos mesmos painéis em que há             

exposição das embalagens, são colocadas próximas de embalagens da marca Dunhill,           

em clara alusão à campanha até então realizada. É evidente que se trata de estratégia               

de marketing camuflada para continuar vinculando seu produto às imagens alusivas ao            

estilo vintage e à Londres, fazendo com o que o produto componha a decoração, como               

se fosse um quadro, e criando um ambiente que remete a um estilo de vida clássico,                

sofisticado e desejável.  

Observa-se que as imagens em branco e preto, rapazes usando suspensórios ou            

ternos, tomando café, assim como figurava na campanha Gentlemen, da marca           

Dunhill.  

Note-se que além disso, a empresa viola a lei ao expor as embalagens dos seus               

produtos fora do local de venda, conforme se depreende da fotografia 5, acima. 

Comprovadas as violações à lei, é, portanto, urgente a necessidade de se coibir essas              

práticas ilegais por parte da Souza Cruz (com a anuência do proprietário do             

estabelecimento), pela qual continua a realizar propaganda comercial de tabaco nos           

locais de venda, disfarçada por meio de quadros com fotografias semelhantes às            

imagens de campanha do produto. A tática de marketing utilizada é uma evidente             

afronta ao objetivo da lei. 

Apesar da legislação permitir a exibição das embalagens, os próprios displays de            

cigarros exibindo os maços no caso em questão poderiam ser questionados pois visam             

valorizar as embalagens de cigarro como se fossem obras de arte. 

 
4. Requerimentos finais 

 
Em face de todo o exposto, a ACT + vem requerer que a ANVISA proceda à                

regulamentação da exposição de produtos de tabaco nos locais de venda, a fim de              

coibir abusos, como aqueles denunciados neste documento, e também proceda à           

fiscalização do cumprimento da lei, a fim de se evitar exposição de referidos produtos              

fora da parte interna do local de venda.  

 
5. Sobre a Aliança de Controle do Tabagismo mais Saúde  

 

A ACT+ é uma organização não governamental que contribui com políticas públicas no             

controle do tabagismo e dos demais fatores de risco das doenças crônicas não             

transmissíveis, quais sejam, uso nocivo do álcool, consumo de alimentos não saudáveis            

e sedentarismo. São promovidas e executadas ações de advocacy, mobilização,          

comunicação, pesquisas e acompanhamento da implementação da Convenção Quadro         



para o Controle do Tabaco, tratado de saúde pública ratificado pelo Brasil por meio do               

Decreto 5658/2006, e do Plano de Ações para o Enfrentamento das DCNT, do Brasil.  

As atividades são realizadas com o apoio de uma rede formada por representantes da              

sociedade civil e cidadãos comprometidos com a promoção da saúde pública,           

composta por mais de mil membros. 

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos e para o que for necessário a             

fim de contribuir com a atuação da ANVISA. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 
Paula Johns 
Diretora Executiva 
 
 
Adriana Carvalho  
Coordenadora Jurídica 


