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O marketing do tabaco no ponto de venda (PDV) inclui publicidade, promoção (descontos em preços e distribuição de 
brindes), e display de produto em qualquer local onde produtos de tabaco sejam vendidos. O marketing em PDV é às vezes 
explicitamente isento ou não incluído em leis que proíbem a publicidade, promoção e patrocínio do tabaco.1 O marketing no 
PDV enfraquece a eficácia das leis de controle do tabaco, e expõe a população a táticas de marketing da indústria do tabaco 
que se destinam a aumentar a venda e o consumo de produtos de tabaco. Os jovens são particularmente vulneráveis ao 
PDV. O marketing em PDVs dificulta que fumantes parem de fumar.

Marketing no Ponto de Venda

Display colorido de charuto em PDV, perto dos do-
ces

A publicidade em PDVs expõe os jovens a mensagens pró-tabaco e cria 
atitudes positivas em relação a produtos e marcas de tabaco
• Produtos e propagandas 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.1-3

• Estudos no Brasil e na Califórnia descobriram que as lojas frequentadas por adolescentes 
têm mais publicidade de tabaco que lojas menos populares entre adolescentes.4, 5

• Índices mais altos de fumo entre os jovens foram encontrados em escolas localizadas em 
bairros com uma densidade maior de lojas que vendem tabaco e fazem propaganda de 
cigarros.6

• Os jovens expostos a lojas com maiores níveis de publicidade de tabaco tiveram 
maior probabilidade de acreditar que é mais fácil comprar tabaco e de superestimar a 
porcentagem de colegas e adultos que fumam do que os jovens expostos a lojas sem 
publicidade de tabaco.7-9

• Um estudo feito nos Estados Unidos estimou que proibir a publicidade em PDVs e 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%.4

Publicidade, promoções e displays de produtos em PDVs aumentam a 
experimentação e a iniciação entre os jovens
• Estudos têm consistentemente encontrado fortes associações entre a publicidade, 

promoções e a exposição a displays de produtos de tabaco em PDVs e iniciação do fumo, 
suscetibilidade ao fumo, e intenções de fumar entre os jovens.8, 10-13

• Adolescentes que frequentemente (ou seja, mais de duas vezes por semana) visitam lojas 
nas quais os cigarros são amplamente anunciados têm maior probabilidade de começar a 
fumar do que adolescentes que visitam esse tipo de loja com menos frequência.14, 15

• 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.11

• A disponibilidade das promoções de PDVs aumenta a probabilidade de que os jovens 
passem da experimentação ao uso regular.12

Publicidade e displays de produtos em PDVs incentivam a compra por 
impulso e dificultam que fumantes parem de fumar
• Um estudo australiano revelou que quase 40% das pessoas que estão tentando parar de 

fumar experimentam urgência por fumar quando veem propagandas de cigarros. Mais 
de 60% das pessoas compram cigarros por impulso como resultado disso, e 20% evitam 
lojas em que normalmente compram cigarros para evitar a tentação.16

Um ponto de venda é qualquer 
lugar onde produtos de tabaco 
são anunciados, exibidos e 
comprados. Os PDVs incluem 
não apenas o ponto final de 
venda (ou seja, o caixa), mas 
também a publicidade em pontos 
de varejo (internos e externos), 
exposição de produtos, e preços.

PUBLICIDADE, PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE TABACO

Caixa da Marlboro

Promoção e display de cigarros em PDV
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 ■ A promoção do tabaco em pontos de venda é uma forma poderosa de publicidade, 
promoção e patrocínio que é especialmente eficaz entre jovens e fumantes que 
estão tentando parar de fumar.

 ■ Proibições abrangentes de publicidade, promoção e patrocínio do tabaco são 
essenciais para reduzir o consumo de tabaco. 

 ■ Proibições abrangentes de publicidade, promoção e patrocínio do tabaco devem 
incluir proibições sobre a publicidade, promoção e display de produtos em PDVs.

Principais mensagens

• 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.17

• Entrevistas com ex-fumantes na Nova Zelândia revelaram que a exposição a displays de 
tabaco causam neles “desejos físicos e emocionais” que dificultam o abandono do fumo.18

• Um estudo pós-compra em Vermont revelou que uma em cada dez compras de cigarros 
não foi planejada, e que os jovens e pessoas tentando parar de fumar tinham maior 
probabilidade de fazer compras não planejadas. Um terço dos fumantes concordou que a 
publicidade em PDVs dificulta parar de fumar.19

O maço de cigarros e os displays de produtos de tabaco são ferramentas 
de marketing
As empresas de tabaco contam com o design da embalagem de cigarro como uma forma 
crítica de marketing, explorando todos os elementos da embalagem para promover seus 
produtos.20

• 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 esquema de cores. Grandes displays, normalmente localizados atrás 
dos caixas, são chamados de “power walls”, em função de seu destaque.21

• Displays de produtos de tabaco atuam como uma potente ferramenta de marketing, 
banalizam o fumo e permitem que a indústria do tabaco se comunique com não fumantes, 
ex-fumantes e fumantes estabelecidos.22

• A indústria do tabaco usa contratos e incentivos monetários para garantir um 
posicionamento privilegiado para seus produtos e anúncios.23, 24

• A exposição a displays de tabaco é associada a uma maior probabilidade de fumo e maior 
probabilidade de consumo de cigarros.25, 8

Desconto de preço em PDV da Camel
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Quiosque de cigarros Star Mild

Anúncio, exposição e descontos de preços em PDVs

Display PDV externo da Marlboro


