PUBLICIDADE, PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DO TABACO
Exibição de Produtos de Tabaco em Pontos de Vendas
Vários países proibiram a publicidade, promoção e patrocínio do tabaco (TAPS) nos canais de mídia tradicionais. Algumas
dessas leis também incluem a proibição da comercialização no ponto de venda (PDVs). Contudo, as leis que proíbem a
publicidade nos PDVs nem sempre incluem textos que proíbem a exibição de produtos de tabaco nos PDVs. Como consequência,
a indústria do tabaco tem cada vez mais usado displays de produtos de tabaco em PDVs para comercializar seus produtos.
O Artigo 13 da Convenção-Quadro para Controle do Tabaco (FCTC) da OMS e suas Diretrizes exigem uma proibição abrangente
de toda forma de publicidade, promoção e patrocínio, incluindo a exibição de produtos de tabaco em PDVs.1,2 A exibição de
produtos de tabaco diminue a eficácia de leis de controle do tabaco que proíbem a publicidade, promoção e patrocínio do
tabaco e expõem a população a táticas de marketing da indústria do tabaco destinadas a aumentar a venda e o consumo de
produtos de tabaco.

A EXIBIÇÃO DE PRODUTOS DE TABACO É UM TIPO DE PUBLICIDADE
NO PDV
A exibição de produtos de tabaco no ponto de venda é um meio importante
para a indústria do tabaco anunciar seus produtos.
• As empresas de tabaco contam com o design da embalagem como uma
forma crítica de marketing. As empresas exploram todos os elementos da
embalagem, incluindo construção, filme externo, fita, acabamento interno,
folhetos dentro e fora da embalagem, informações de marca e esquema de
cores.3
• A indústria do tabaco usa contratos e incentivos monetários com varejistas
para garantir um posicionamento privilegiado para seus produtos no ponto
de venda.4, 5
• Displays de produtos de tabaco com design elaborado atraem a atenção
para a embalagem e outros produtos através dos materiais usados para
construir o display, iluminação, forma e esquemas de cores. Grandes displays, normalmente localizados atrás dos caixas, são chamados de “power
walls”, em função de seu destaque.
• Displays de produtos de tabaco banaliza o fumo e permite que a indústria
do tabaco se comunique com não fumantes, ex-fumantes e fumantes estabelecidos.6

Exibição em PDVs:
Exposição de embalagens de produtos
de tabaco em qualquer local onde
produtos de tabaco são vendidos. Isso
inclui qualquer exposição que seja
visível de dentro ou de fora da loja.

EXPOSIÇÃO DOS PRODUTOS
DE TABACO EM PDVS
• Influencia o fumo entre os jovens
• Promove a aceitação social de
produtos de tabaco
• Aumenta a compra de tabaco por
impulso
• Prejudica tentativas de parar de
fumar

A EXIBIÇÃO DE PRODUTOS DE TABACO EM PDVS AUMENTA A
EXPERIMENTAÇÃO E INICIAÇÃO ENTRE OS JOVENS
A exibição de produtos de tabaco em PDVs expõe os jovens a mensagens prótabaco e cria atitudes positivas em relação a produtos e marcas de tabaco.
• Os produtos de tabaco normalmente são colocados perto de doces e itens
infantis, e no nível dos olhos das crianças, incentivando-as a verem esses
produtos como inofensivos e cotidianos.7,8,9
• Um estudo feito nos Estados Unidos estimou que exigir que os maços de
cigarros fossem mantidos fora da vista das crianças poderia reduzir a exposição de adolescentes à marca de cigarro em até 83%.10
Display de cigarro iluminado em PDV na Ucrânia
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Estudos têm encontrado fortes associações entre a exposição a
displays de produtos de tabaco em PDVs e iniciação do fumo, suscetibilidade ao fumo, e intenções de fumar entre os jovens.11
• Um estudo na Inglaterra descobriu que a exposição e o conhecimento de displays e produtos em PDVs e marcas nos displays
estão associados a suscetibilidade ao fumo, principalmente em
lojas pequenas.12
• Um estudo na Noruega descobriu que os entrevistados mais jovens tinham mais probabilidade que os mais velhos de dizer que
os displays de produtos de tabaco os deixavam tentados a comprar cigarros.13

Display de maço de cigarro no ponto de venda na Colômbia.

• Um estudo na Nova Zelândia mostrou que uma maior exposição
a displays de produtos em PDV aumentava a probabilidade de
experimentar o fumo e de fumar.14

A EXIBIÇÃO DE PRODUTOS DE TABACO EM PDVS TORNA
MAIS DIFÍCIL PARAR DE FUMAR
A exibição de produtos em PDVs incentiva a compra por impulso
entre pessoas que estão tentando parar de fumar.

Display com maço de cigarro iluminado no Brasil.

• Um estudo com quatro países descobriu níveis mais baixos de
compras por impulso no Canadá e Austrália, onde os displays de
tabaco são proibidos, do que nos Estados Unidos e Reino Unido,
onde os displays de tabaco não estavam banidos na época do
estudo.15
• Entrevistas com ex-fumantes na Nova Zelândia revelaram que os
displays de tabaco causam neles “desejos físicos e emocionais”
que dificultam o abandono do fumo.16

PROIBIÇÕES À EXIBIÇÃO DISPLAYS DE PRODUTOS DE
TABACO EM PDVS SÃO POPULARES
O público apoia proibições em exibição de produtos de tabaco.
• Um estudo em 10 províncias do Canadá descobriu que os fumantes tinham altos níveis de apoio (entre 55% e 83%) para a
remoção dos displays, e que os fumantes que pretendiam parar
de fumar tinham maior probabilidade de apoiar as proibições a
publicidade e displays de tabaco do que aqueles que não pretendiam parar de fumar.6
• Na Nova Zelândia, um estudo conduzido entre fumantes maori
e não maori revelou um alto nível de apoio (68%) a proibições a
displays de produtos de tabaco.17
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Display em PDV na Ucrânia apresenta maços de cigarros
e as cores associadas a marcas de cigarros.

NAS PALAVRAS DELES:
British American Tobacco
“Os produtos de tabaco devem ser posicionados de forma que fiquem facilmente visíveis, facilmente acessíveis
aos funcionários da loja e exibidos
de forma a gerar um forte impulso de
compra.”22
Phillip Morris
“Devemos ter o Marlboro (e outras
marcas da PM) posicionado na loja de
forma a aproveitar o comprador por
impulso [...] Quais são os melhores
pontos para ofertas promocionais,
PDVs, etc.? Estamos buscando visibilidade intrusiva.”23
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PROIBIÇÕES A DISPLAYS DE PRODUTOS EM PDVS NÃO
PREJUDICAM OS NEGÓCIOS E SÃO VIÁVEIS
Estudos demonstram que as proibições a displays em PDVs não
trazem nenhum ônus às lojas, e trazem até benefícios.
• Uma avaliação econômica das vendas de tabaco antes e depois
de uma proibição a displays de tabaco na Irlanda não mostrou
nenhum efeito significativo na receita da loja um ano após a implementação da proibição.18
• O cumprimento a proibições de displays de produtos de tabaco
em PDVs tem sido consistentemente alto em vários países, incluindo Austrália19, Irlanda20 e Noruega.13

Exibição de charuto no ponto de venda nos Estados Unidos.

• Varejistas que vendem tabaco na Nova Zelândia afirmaram que
manter os produtos de tabaco longe da vista reduziu os roubos,
não foi caro nem inconveniente, e não afetou significativamente
a receita da loja.21

PRINCIPAIS MENSAGENS

A exibição de produtos de tabaco no ponto de venda é um meio

Exibição refrigerado para “snus” (tabaco sem fumaça) na
África do Sul.

importante para a indústria do tabaco anunciar seus produtos.

A exposição à exibição de produtos de tabaco em PDVs

influencia o fumo entre os jovens, promove a aceitação social
de produtos de tabaco, aumenta a compra de tabaco por
impulso e prejudica tentativas de parar de fumar.

O Artigo 13 da Convenção-Quadro para Controle do Tabaco

(FCTC) da OMS e suas Directrizes exigem uma proibição
abrangente de toda forma de publicidade, promoção e
patrocínio, incluindo a exibição de produtos de tabaco em
PDVs.

As “power walls” de cigarros são altamente visíveis.
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