
 

 
 

 
   

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DA  
PARTICIPAÇÃO SOCIAL Nº 19/2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Brasília, 07 de novembro de 2017  www.anvisa.gov.br 

Assunto: Proposta de revisão da RDC nº 335/2003, que dispõe sobre 
a propaganda de produtos fumígenos derivados do tabaco. 
 
Referência: Consulta Pública nº 330, de 25 de abril de 2017 
 
Processo: 25069.521702/2016-81 
 
Agenda Regulatória 2015/2016: Subtema nº 75.1 
 
Área responsável: Gerência-Geral de Registro e Fiscalização de 
Produtos Fumígenos Derivados ou não do Tabaco - GGTAB 
 
Diretor Relator:  Fernando Mendes Garcia Neto 
 
Tempo de duração da Consulta Pública: 30 dias 
 
Número de respondentes:  7384 
 
 



 

 

 

 
 
 
Copyright ©2017. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

 

Diretor-Presidente 

Jarbas Barbosa da Silva Júnior 

 

Diretores 

Fernando Mendes Garcia Neto 

Renato Alencar Porto 

William Dib 

 

Área Responsável pela elaboração do RAPS: 

Gerência de Análise de Impacto Regulatório - GEAIR 

  



 

 

 

    Sumário 

 
 
 
 
 

Introdução ............................................................................................................................................ 4 

Perfil, opinião e percepção de impactos.............................................................................................. 4 

Impactos para o setor regulado ........................................................................................................... 8 

Impactos para os cidadãos ................................................................................................................. 13 

Encaminhamentos ............................................................................................................................. 20 

 

 
 
 
 



 

 

Relatório de Análise da Participação Social nº 19/2017 - CP 330/2017 
4 

      Introdução 
 
1. Trata-se o presente relatório da análise dos resultados da Consulta Pública nº 330, de 25 de abril de 
2017, considerando os aspectos de governança, de transparência e de prestação de contas à participação 
social na referida consulta. Pretende-se com este relatório contribuir para o fortalecimento da confiança da 
sociedade na atividade regulatória da Anvisa. 

2. Este relatório tem como objetivo apresentar dados que facilitem a compreensão dos tomadores de 
decisão com relação às opiniões dos participantes, em especial no que diz respeito ao apontamento dos 
possíveis impactos decorrente da implementação da proposta. Os dados apresentados neste documento são 
referentes às contribuições recebidas eletronicamente, via FormSUS, dentro do prazo de contribuições da 
consulta pública. 

3. Em caso de dúvidas relativas aos painéis apresentados neste relatório, acesse o seguinte endereço 
eletrônico:http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2977862/Manual_Dashboards_RAPS_Final/f4001
38f-8fcb-470c-8abe-f67a226d9539.  

         Perfil, opinião e percepção de impactos 
 
4. O Painel 1 apresenta o perfil dos respondentes que participaram da consulta, suas opiniões e os 
apontamentos dos impactos decorrentes da implementação da proposta. 

5. Os impactos apresentados pelos respondentes que afirmaram que a proposta afetará negativamente 
suas rotinas e atividades foram:  

- Aumento do comércio ilegal de produtos fumígenos derivados do tabaco (contrabando); 

- Dificuldade para adequação às novas regras (tempo, treinamento, local adequado para exposição e 
armazenagem e logística de venda), diminuição das vendas e perda de clientes por parte do comércio 
varejista, acarretando em queda de faturamento; 

- Aumento de custos operacionais e diminuição das vendas para os fabricantes de produtos fumígenos 
derivados do tabaco; 

- Restrição do relacionamento entre o varejista e a indústria, limitando o direito à livre iniciativa; 

- Aumento de desemprego nos setores de produtos fumígenos derivados do tabaco e outros relacionados 
(produtor rural, funcionários de indústrias e do varejo); 

- Dificuldade de acesso, escolha e compra pelos consumidores por falta de informação clara e por não poder 
identificar as marcas dos produtos e nem seus preços, indo contra os direitos previstos pelo Código de Defesa 
do Consumidor; 

- Desvalorização da produção e diminuição do faturamento do produtor rural; 

- Diminuição da arrecadação de impostos proveniente do setor de produtos fumígenos derivados do tabaco; 

- Aumento de custo dos produtos fumígenos derivados do tabaco para o consumidor final; e 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2977862/Manual_Dashboards_RAPS_Final/f400138f-8fcb-470c-8abe-f67a226d9539
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2977862/Manual_Dashboards_RAPS_Final/f400138f-8fcb-470c-8abe-f67a226d9539
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- Redução da qualidade dos produtos fumígenos derivados do tabaco, sendo que a qualidade não será mais 
o diferencial na comercialização. A concorrência será pautada apenas pelo preço. 

6. Em contrapartida, os impactos apresentados pelos respondentes que afirmaram que a proposta lhes 
afetará positivamente foram:  

- Diminuição do número de fumantes; 

- Prevenção da experimentação e iniciação do tabagismo por crianças e adolescentes; e 

- Redução dos casos de doenças crônicas causadas pelo tabagismo. 
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              Impactos sobre o setor regulado 
 
7. Com o objetivo de se obter informações mais detalhadas dos impactos da proposta sobre o setor 
regulado, os respondentes desse segmento analisaram os descritores de impactos relacionados aos seguintes 
indicadores presentes: (i) indicador de prestação de informações; (ii) indicador de obrigações para exercício 
das atividades; (iii) indicador de infraestrutura; e (iv) indicador de recursos humanos. 

8. O Painel 2 apresenta um levantamento dos impactos selecionados pelos respondentes para cada um 
dos indicadores, bem como um consolidado do impacto total para o setor regulado. Os semáforos 
representam o impacto por indicador e o “gráfico velocímetro” representa o impacto total para o segmento 
em questão. 

9.      Desta forma, nota-se que há um apontamento de que a referida proposta tem potencial para 
apresentar Impacto Negativo sobre o setor regulado. 

10. O Quadro 1 mostra os principais argumentos apresentados pelos respondentes para a escolha dos 
descritores de cada um dos indicadores de impactos.  Vale destacar que, a maioria dos representantes do 
setor regulado não soube informar se a proposta exercerá impacto nos indicadores de prestação de 
informações, obrigações para exercício das atividades, infraestrutura e recursos humanos. Dos respondentes 
que assinalaram algum impacto, a maioria afirmou que a proposta ampliará ou criará a necessidade de 
prestação de informações, criará novas obrigações e aumentará a necessidade de infraestrutura, de recursos 
humanos e de treinamento de funcionários. 

Quadro 1 – Argumentos para escolha dos descritores de impactos para o setor regulado. 

Indicadores Possíveis segmentos 
respondentes 

Descritores Argumentos 

Prestação de 
informações 

Setor Regulado 

Elimina obrigações relativas à 
prestação de informações. 

Proposta pode inviabilizar o varejo dos 
produtos fumígenos derivados do 
tabaco, aumentar o comércio ilegal e 
prejudicar o direito à informação do 
consumidor. 

Não altera os processos 
relativos à prestação de 
informações. 

Não altera as responsabilidades do setor 
regulado quanto à prestação de 
informações. 

Amplia obrigações relativas à 
prestação de informações. 

Burocratização e dificuldades na gestão 
das vendas dos produtos fumígenos 
derivados do tabaco; 
Restrição nas vendas dos produtos; 
Ampliação das obrigações relativas ao 
armazenamento dos produtos; 
Aumento de custos e consequente 
prejuízo financeiro; 
Aumento do comércio ilegal; 
Prejuízo ao varejo em relação ao 
armazenamento e comunicação com o 
consumidor; e 
Diminuição da informação disponível ao 
consumidor. 
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Indicadores Possíveis segmentos 
respondentes 

Descritores Argumentos 

Prestação de 
informações 

Setor Regulado 
Cria obrigações relativas à 
prestação de informações. 

Criação de obrigações relativas ao 
armazenamento dos produtos; 
Inviabilização na venda dos produtos; 
Necessidade de mudança na logística e 
na dinâmica do varejo; 
Impossibilidade de acesso rápido ao 
produto; 
Necessidade de contratação de 
funcionários; 
Aumento do comércio ilegal, da 
sonegação de impostos e do 
desemprego; e 
Prejuízo ao direito à informação do 
consumidor. 

Obrigações 
para exercício 
das atividades 

Setor Regulado 

Elimina todas as obrigações 
impostas pela Anvisa. 

 

Diminui obrigações impostas 
pela Anvisa. 

Aumento do comércio ilegal e exclusão 
da possibilidade de diálogos. 

Não altera obrigações. Obrigações continuarão as mesmas. 

Cria novas obrigações 
(resposta automática da 
Anvisa). 

Burocratização e dificuldades na gestão 
das vendas dos produtos fumígenos 
derivados do tabaco; 
Inviabilização na venda dos produtos; 
Aumento do comércio ilegal; e 
Aumento de custos. 

Cria novas obrigações 
(conclusão em até 6 meses). 

Necessidade de contratação de 
funcionários; 
Necessidade de mudança na logística e 
na dinâmica do varejo (adequação de 
ambiente); e 
Aumento do comércio ilegal. 

Cria novas obrigações 
(conclusão em mais de 6 
meses). 

Necessidade de mudança na logística e 
na dinâmica do varejo adequação de 
ambiente); 
Aumento de custos e consequente 
prejuízo financeiro; 
Criação de uma nova forma de 
comunicação para as tabelas de preços 
dos produtos; 
Adaptações e modificações no varejo 
irão demandar muito tempo;  
Aumento do comércio ilegal, da 
sonegação de impostos e do 
desemprego; e 
Prejuízo ao direito à informação do 
consumidor. 

Infraestrutura Setor Regulado 

Diminui/ elimina a 
necessidade de infraestrutura 
de grande porte. 

Diminuição da produção anual, podendo 
causar impacto no quadro de 
funcionários e maquinários obsoletos. 

Não altera a necessidade de 
infraestrutura.  

Não altera a infraestrutura do varejo, 
entretanto dificulta sua dinâmica e exige 
mudança na logística de vendas; e 
Necessidade de contratação de 
funcionários. 
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Indicadores Possíveis segmentos 
respondentes 

Descritores Argumentos 

Infraestrutura Setor Regulado 

Aumenta/cria a necessidade 
de infraestrutura de pequeno 
porte.  

Necessidade de criação de área 
específica para armazenamento dos 
produtos fumígenos derivados do tabaco 
longe da área de comercialização e longe 
dos alimentos; 
Necessidade de adequação do local de 
comercialização; 
Necessidade de designação de 
funcionário específico para buscar os 
produtos; 
Aumento da possibilidade de furto de 
produtos; 
Necessidade de alterar o fluxo de vendas; 
e 
Diminuição de vendas. 

Aumenta/cria a necessidade 
de infraestrutura de grande 
porte. 

Necessidade de criação de área 
específica para armazenamento dos 
produtos fumígenos derivados do tabaco 
longe da área de comercialização e longe 
dos alimentos (armazenamento sem 
exposição); 
Necessidade de adequação do local de 
comercialização; 
Aumento da possibilidade de furto de 
produtos; 
Necessidade de designação de 
funcionário específico para buscar os 
produtos; 
Prejuízo financeiro e no fluxo de vendas 
do varejo; 
Alto custo para adequação do ambiente 
e operacionalização; 
Aumento da possibilidade de furto de 
produtos; e 
Necessidade de contratação e 
treinamento de funcionários 

Recursos 
Humanos 

Setor Regulado 

Elimina a necessidade de 
alocação de RH (diminuição do 
quadro de empregados). 

Diminuição da produção anual, podendo 
impactar no quadro de funcionários. 

Diminui a necessidade de 
alocação de RH (sem 
diminuição do quadro de 
empregados). 

 

Não altera a necessidade de 
alocação de RH. 

Não altera a necessidade de alocação de 
funcionários, entretanto exige 
capacitação dos envolvidos na atividade. 
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Indicadores Possíveis segmentos 
respondentes 

Descritores Argumentos 

Recursos 
Humanos 

Setor Regulado 

Aumenta a necessidade de 
alocação de RH (exige 
capacitação, mas não exige 
expansão do quadro) 

Necessidade de contratação de 
funcionário para se deslocar para área de 
armazenamento e buscar produto ou 
para manter a segurança do caixa 
enquanto outro funcionário busca o 
produto; 
Necessidade de treinamento de 
funcionário para exercer a atividade; e  
Aumento de funcionários devido a 
logística a ser implementada se a 
proposta for aprovada. 

Cria a necessidade de 
ampliação e treinamento 
intensivo do quadro de 
funcionários, ou a 
terceirização. 

Necessidade de contratação de 
funcionários para atender às exigências 
da norma; 
Necessidade de treinamento de 
funcionários; 
Necessidade de contratação de 
funcionário para se deslocar para área de 
armazenamento e buscar produto ou 
para manter a segurança do caixa 
enquanto outro funcionário busca o 
produto;  
Aumento de custos com expansão do 
quadro de funcionários e treinamentos; e 
Inviabilização do varejo de produtos 
fumígenos derivados do tabaco. 
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              Impactos sobre os cidadãos 

11. Para levantar informações mais detalhadas dos impactos da proposta sobre os cidadãos, os 
respondentes analisaram descritores de impactos relacionados aos seguintes indicadores: (i) indicador de 
disponibilidade; (ii) indicador de informação; (iii) indicador de impacto na rotina; (iv) indicador de preços; e 
(v) indicador de risco sanitário. 

12.      Observa-se pelo Painel 3 que a proposta em consulta pública tem potencial para apresentar Impacto 
Negativo sobre os cidadãos. 

13. O Quadro 2 mostra os principais argumentos apresentados pelos respondentes para a escolha dos 
descritores de cada um dos indicadores de impactos. Vale ressaltar que a maioria dos participantes que 
opinaram a respeito dos indicadores de impacto para os cidadãos afirmou que a proposta poderá: reduzir a 
disponibilidade e variedade dos produtos fumígenos derivados do tabaco; reduzir o nível de informação 
disponível aos cidadãos; e aumentar as exigências para ter acesso a bens e serviços. Também tem destaque 
o fato de que a proposta poderá aumentar os preços dos produtos. 

Quadro 2 - Argumentos para escolha dos descritores de impactos para os cidadãos. 

Indicadores Possíveis segmentos 
respondentes 

Descritores Argumentos 

Disponibilidade 

 Profissional de 
saúde 

 Pesquisador  

 Cidadão 

 Entidade de defesa 
do consumidor 

 Setor Regulado 

Cria a disponibilidade e variedade de 
novos bens e serviços. 

Aumento do comércio ilegal dos 
produtos fumígenos derivados do 
tabaco com preço reduzido; 
Aumento do desemprego no setor; 
Aumento das opções de escolha do 
consumidor; e  
Os produtos têm livre concorrência e 
devem ser todos iguais em 
propaganda e distribuição. 

Aumenta a disponibilidade e variedade de 
bens e serviços. 

Aumento do comércio ilegal dos 
produtos fumígenos derivados do 
tabaco com preço reduzido. 

Não altera a disponibilidade e variedade 
de bens e serviços. 

A proposta apenas informa mais 
sobre o assunto, mas não aumenta e 
nem reduz a disponibilidade; 
Os varejistas continuarão vendendo o 
produto e os fumantes consumindo; 
Aumento do comércio ilegal dos 
produtos fumígenos derivados do 
tabaco; e 
Disponibilidade segue demanda, uma 
vez que a demanda por produtos 
fumígenos continue a mesma, a 
disponibilidade não será alterada. 
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Indicadores Possíveis segmentos 
respondentes 

Descritores Argumentos 

Disponibilidade 

 Profissional de 
saúde 

 Pesquisador  

 Cidadão 

 Entidade de defesa 
do consumidor 

 Setor Regulado 

Reduz a disponibilidade e variedade de 
bens e serviços. 
 

Restrição do relacionamento entre 
varejista e indústria, limitando o 
direito à livre iniciativa; 
Dificuldade de acesso ao produto 
pelo consumidor; 
Restrição à informação clara e 
transparente e à liberdade de escolha 
por parte do consumidor, direitos 
previstos no Código de Defesa do 
Consumidor; 
Restrição do relacionamento entre o 
varejista e o consumidor; 
Possível demora de atendimento, 
levando o consumidor a desistir da 
compra; 
As restrições da proposta podem 
afastar os consumidores e por 
consequência os varejistas terão que 
diminuir a quantidade e variedade 
dos produtos; 
Possível restrição das marcas a serem 
vendidas ao consumidor, podendo 
reduzir a variedade de produtos 
disponíveis para compra; 
A diminuição da disponibilidade do 
produto legalizado pode gerar 
aumento do comércio ilegal; 
Os varejistas não conseguirão 
atender as exigências da proposta 
sem consequentemente reduzir a 
disponibilidade; 
Redução na venda deste tipo de 
produto, gerando queda no 
faturamento das empresas e 
consequentemente aumentando o 
desemprego; 
O Art. 6° da minuta prevê uma 
limitação do espaço de exposição dos 
produtos, consequentemente o 
varejista deverá reduzir sua oferta; 
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Indicadores Possíveis segmentos 
respondentes 

Descritores Argumentos 

Disponibilidade 

 Profissional de 
saúde 

 Pesquisador  

 Cidadão 

 Entidade de defesa 
do consumidor 

 Setor Regulado 

Elimina a disponibilidade e variedade de 
bens e serviços. 

Dificuldade de acesso ao produto 
pelo consumidor; 
Falta de espaço para o 
armazenamento do produto; 
Restrição à informação clara e 
transparente e à liberdade de escolha 
por parte do consumidor, direitos 
previstos no Código de Defesa do 
Consumidor; 
A diminuição da disponibilidade do 
produto legalizado e as restrições 
impostas pela proposta podem gerar 
aumento do comércio ilegal; 
Os varejistas não conseguirão 
atender as exigências da proposta 
sem consequentemente reduzir a 
disponibilidade; 
As exigências feitas pela proposta 
podem desestimular os varejistas a 
venderem esse tipo de produto; 
Restrição do relacionamento entre o 
varejista e o consumidor; 
Restrição do relacionamento entre 
varejista e indústria, limitando o 
direito à livre iniciativa; 
Elimina a disponibilidade, visto que 
em vários locais não será possível 
entregar via postal, que é uma 
ferramenta utilizada atualmente. 
Além disso, a variedade dos produtos 
também iria ser eliminada, pois não 
seria possível realizar pesquisas de 
mercado e entender as diferenças 
dos produtos; 
O número de varejistas que 
comercializam esse tipo de produto 
poderá ser reduzindo, fazendo com 
que o consumidor tenha dificuldade 
para encontrar o produto; 
A falta de exposição dos produtos 
afeta diretamente o volume de 
vendas; 
A proposta priva o acesso a produtos 
legais; 
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Indicadores Possíveis segmentos 
respondentes 

Descritores Argumentos 

Informação 

 Profissional de 
saúde 

 Pesquisador 

 Cidadão 

 Entidade de defesa 
do consumidor 

Aumenta o nível de informação 
qualificada. 

A proposta exemplifica, através de 
imagens, os malefícios causados pelo 
consumo dos produtos fumígenos 
derivados do tabaco; 
Torna o rótulo dos produtos mais 
claro; 
A clareza na informação dá ao 
consumidor maior segurança e 
conhecimento sobre o produto; 
Como a norma proposta determina o 
uso de advertências sanitárias, 
mensagem de proibição de venda a 
menores de 18 anos e informações 
sobre os malefícios do tabagismo nos 
mostruários ou expositores, propicia 
o aumento de informação qualificada 
sobre produtos fumígenos derivados 
de tabaco à população, cumprindo a 
Convenção-Quadro para o Controle 
do Tabaco. 

Aumenta o nível de informação. 

As informações podem ser 
entendidas de imediato e com 
facilidade; 
O consumidor bem informado é mais 
consciente de seus atos; 
Com informações claras e objetivas o 
cidadão saberá se ele deve ou não 
comprar tal produto. 

Não altera o nível de informação. 

Consumidor já está habituado com as 
imagens e frases nesse tipo de 
produto; 
Atualmente, já se tem informação 
suficiente e clara sobre o assunto; 
A embalagem dos produtos 
fumígenos derivados do tabaco já 
possui advertências; 
As pessoas já possuem a consciência 
de que o produto é proibido para 
menores de 18 anos e também dos 
malefícios que ele causa; 
A propaganda não é o fator de maior 
relevância quando a pessoa opta por 
fumar, a falta de hábitos saudáveis e 
a falta de uma cultura positivista e 
prevencionista nas pessoas são 
fatores muito mais relevantes do que 
as propagandas. A consulta destina-
se apenas à regulação da 
comercialização dos produtos. 
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Indicadores Possíveis segmentos 
respondentes 

Descritores Argumentos 

Informação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Profissional de 
saúde 

 Pesquisador 

 Cidadão 

 Entidade de defesa 
do consumidor 

Reduz o nível de informação.  

Restrição à informação clara e 
transparente e à liberdade de escolha 
por parte do consumidor, direitos 
previstos no Código de Defesa do 
Consumidor; 
O varejista não poderá esclarecer as 
dúvidas do consumidor sobre o 
produto, deixando o consumidor sem 
informação sobre o produto que 
consome; 
Sem acesso à informação correta, o 
consumidor fica sujeito ao comércio 
ilegal; 
Restrição do acesso dos 
consumidores às informações para 
escolha de marca e preço; 
Diminuindo o espaço da indústria 
para comunicar sua marca, diminui as 
informações do consumidor sobre o 
produto; 
Reduzir as propagandas das empresas 
legais facilita ainda mais o consumo 
de produtos ilegais; 
Consumidor terá dificuldade de 
encontrar os produtos; 
Os consumidores não terão 
informação sobre a qualidade e a 
procedência do produto; 
Restringe a circulação de informação 
indústria-varejo e varejo-consumidor; 
A propaganda é o principal meio de 
divulgação da informação; 
O impedimento da exposição dos 
produtos faz com que o consumidor 
não tenha mais acesso às 
informações que tem hoje. 

Impacto na 
rotina 

 

 Cidadão 

 Entidade de defesa 
do consumidor 

Altera rotina, diminuindo exigências para 
ter acesso a bens e serviços. 

A maioria dos respondentes que 
assinalou esta opção, na verdade, 
descreveu argumentos que levam a 
crer que a proposta não diminui 
exigências para ter acesso a bens e 
serviços, mas sim, aumenta essas 
exigências: 
A proposta gera uma complexidade 
na comercialização dos produtos, 
inviabilizando a venda; 
Consumidores terão dificuldades de 
encontrar os produtos; 
Limita alternativas de aquisição do 
produto e clareza sobre preços; 
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Indicadores Possíveis segmentos 
respondentes 

Descritores Argumentos 

Impacto na 
rotina 

 

 Cidadão 

 Entidade de defesa 
do consumidor 

Não altera a rotina. 

Mesmo com as restrições, o 
consumidor conseguirá o produto e 
continuará consumindo, apesar de 
não poder ter o direito de escolher e 
também dá abertura aos produtos 
ilegais; 
A alteração proposta não levará à 
redução do consumo do cigarro. 

Altera rotina, aumentando exigências 
para ter acesso a bens e serviços. 

A proposta gera uma complexidade 
na comercialização dos produtos, 
inviabilizando a venda; 
Dificuldade de acesso ao produto 
pelo consumidor; 
Aumento do tempo necessário para 
comprar o produto; 
Dificulta acesso visual do consumidor; 
O consumidor tem direito a ter acesso 
facilitado a produtos lícitos, então 
dificultar esse processo de compra 
acaba por alterar toda a sua rotina. 

Preços 

 

 Entidade de defesa 
do consumidor 

 Setor Regulado 

Tem potencial para reduzir os preços de 
bens e serviços para os cidadãos. 

Com a redução do consumo do 
produto, ele tende a ficar mais 
barato. 

Não altera os preços. 
A proposta não afetará os preços para 
o consumidor final. 

Tem potencial para aumentar os preços 
de bens e serviços para os cidadãos. 

Com a possibilidade de aumento do 
mercado ilegal e consequente perda 
de impostos pelo governo, pode 
haver necessidade de aumentos dos 
impostos, o que irá refletir no preço 
final dos produtos; 
Aumento dos custos de manuseio e 
armazenamento; 
Todos os custos necessários para as 
mudanças no estabelecimento de 
venda deverão ser refletidos no preço 
final do produto; 

Risco Sanitário 

 
 

 Profissional de 
saúde 

 Pesquisador 

 Entidade de defesa 
do consumidor 

Diminui/Elimina a exposição da 
população à evento danoso catastrófico. 

Diminuição do consumo de produtos 
fumígenos derivados do tabaco; 
A proposta diminui os riscos da 
população exposta ao fumo ativo e 
passivo; 
A norma tem o potencial de diminuir 
a exposição da população ao apelo 
visual e ao marketing de produtos 
fumígenos derivados do tabaco, e, 
portanto, contribui para a redução do 
consumo e para inibir novos 
consumidores, principalmente 
menores de 18 anos. 

Diminui/Elimina a exposição à evento 
danoso não catastrófico. 
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Indicadores Possíveis segmentos 
respondentes 

Descritores Argumentos 

Risco Sanitário 

 Profissional de 
saúde 

 Pesquisador 

 Entidade de defesa 
do consumidor 

Não altera o risco sanitário relacionado ao 
consumo de bens e serviços. 

A proposta atingirá os pequenos 
comerciantes e fornecedores, sendo 
que não irá servir como solução para 
o vício do consumidor, favorecendo 
somente o mercado ilegal. 

Aumenta/cria a exposição à evento 
danoso não catastrófico. 

Aumenta a incidência de roubo nos 
estabelecimentos; 
Deixa o consumidor mais exposto aos 
produtos ilegais que não possuem os 
requisitos sanitários estabelecidos 
pelo governo; 
Favorecimento do crime organizado. 

Aumenta/cria a exposição à evento 
danoso catastrófico. 

Deixa o consumidor mais exposto aos 
produtos ilegais que não possuem os 
requisitos sanitários estabelecidos 
pelo governo. 
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              Encaminhamentos 

 
14. Encaminhe-se à Gerência-Geral de Registro e Fiscalização de Produtos Fumígenos Derivados ou não do 
Tabaco - GGTAB para apreciação e demais providências. 
 
 
Brasília, ___/___/______ 
 
 

_________________________________ 
RAISA ZANDONADE VAZZOLER 

Gerência de Análise de Impacto Regulatório 
GEAIR/GGREG/ANVISA 

De acordo, 
  
Brasília, ___/___/______ 
 
 

________________________________ 
DANIELA MARTINS FERREIRA 

Gerência de Análise de Impacto Regulatório – Substituta 
GEAIR/GGREG/ANVISA 

 
 
 

___________________________________ 
GABRIELLE C. B. C. e CYSNE TRONCOSO 

Gerência Geral de Regulamentação e Boas Práticas Regulatórias  – Substituta 
GGREG/ANVISA 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


