
Efeitos das embalagens padronizadas de cigarros 
sobre adultos fumantes e não fumantes: 

uma análise qualitativa

Projeto de Qualificação

Mestrado em Saúde Pública 2018
Eixo: Política, Planejamento, Gestão e Cuidados em Saúde
Aluno: Felipe Lacerda Mendes
Orientadora: Marismary Horsth De Seta



Tabagismo é um grave problema de saúde pública

▪ Prevalência de fumantes em 10,1% (Vigitel, 2017)

▪ 148 mil mortes por ano - 12,6% de todas as mortes no país 
(PINTO et al, 2017)

▪ Custos para o governo = R$56 bilhões/ano (PINTO et al, 
2017)

➢ R$ 39 bilhões com tratamento médico

➢ R$ 17 bilhões com pensões e perda de produtividade

▪ Experimentação: 18,4% entre escolares do 9º ano (PENSE, 
2015)

▪ Aumento no consumo entre jovens adultos de 18 a 24 anos: 
7,4% em 2016 para 8,5% em 2017 (Vigitel)



Documentos secretos da indústria:

“[...] se as companhias de tabaco parassem realmente
de dirigir o marketing para crianças, dentro de 25 a
30 anos as empresas estariam fora do negócio,
porque elas não teriam clientes o suficiente para
continuar nesse ramo.”

Bennett LeBow, da Vector Group, Holding
company da Liggett Group Inc
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EMBALAGENS SOFISTICADAS E CIGARROS COM 

SABORES DIVERSIFICADOS   





Convenção-Quadro para o Controle 
do Tabaco (Decreto nº 5.658/2006)

Primeiro tratado internacional de saúde 
pública negociado sob coordenação da OMS.

Objetivo: Proteger as gerações presentes e 
futuras das consequências sanitárias, sociais, 
ambientais e econômicas geradas pelo tabaco.

Artigo 11: As Partes devem considerar a adoção de medidas para
restringir ou proibir o uso de logotipos, cores, imagens de marca ou
informação promocional nas embalagens, que não sejam o nome
da marca e o nome do produto, exibidos em uma cor e um estilo de
fonte padrão (embalagem padronizada).
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Estudos pré e pós adoção na Austrália mostram que as
embalagens padronizadas:

1. Reduzem o apelo, atratividade, gosto, prestígio, elegância,
qualidade e satisfação do usuário;

2. Geram menor probabilidade das pessoas acreditarem que
certas marcas de cigarros são menos prejudiciais à saúde,
ou são mais fáceis de parar de fumar;

3. Causam percepção negativa do sabor do cigarro;
4. Tornam as pessoas menos propensas a associar traços

positivos de personalidade (como estar na moda, ser
sociável);

5. Percebem níveis mais altos de toxicidade e de risco à saúde;
6. Tornam as advertências de saúde mais salientes e

perceptíveis, gerando mais motivação para deixar de fumar;
7. Contribuíram para quedas contínuas na prevalência do

tabagismo na Austrália.
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Trecho do texto aprovado na CCJ do Senado:

Artigo 3º § 4º da Lei nº 9.294/1996:

Nas embalagens de produtos fumígenos vendidas
diretamente ao consumidor, as mensagens, imagens e figuras a
que se refere o § 3º serão (...) usadas e inseridas (...) em:

I – cem por cento de sua face posterior;
II – sessenta e cinco por cento de sua face frontal;
III – cem por cento de sua face inferior e de suas faces

laterais esquerda e direita;
IV – sessenta e cinco por cento de sua face superior.
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Faz-se necessário 
desenvolver pesquisas sobre 
o impacto, percepções e 
efetividade das embalagens 
padronizadas em países de 
baixa e média rendas. 
A maior parte das evidencias 
sobre embalagens 
padronizadas foram 
desenvolvidas em países de 
alta renda. 



A remoção de descritores nas embalagens padronizadas diminuíram ainda mais as 
classificações de apelo, gosto e suavidade, e também reduziriam associações com 
atributos positivos de marca.



Objetivo deste Projeto:

Analisar os efeitos das atuais embalagens de cigarros e
dos protótipos de embalagens padronizadas sobre adultos
fumantes e não fumantes de três cidades brasileiras.

Objetivos específicos:

- Avaliar a atratividade das atuais embalagens de
cigarros, considerando sua diferenciação por elementos
físicos (marcas, cores, texturas e imagens), percepção de
risco, grupos a que se destinam, características e sentimentos
que representam, e

- Analisar a percepção dos participantes em relação
aos protótipos de embalagens padronizadas, em especial
quanto ao potencial de gerar desinteresse ou repulsa para
experimentação e estímulo à cessação de fumar.



Protótipos de Embalagens Padronizadas de Cigarros



METODOLOGIA

• Seis grupos focais, com oito participantes cada (total: 48 
participantes)

• Adultos fumantes e não fumantes de 18 a 55 anos de idade.
• Características heterogêneas: status do tabagismo, aspectos de 

renda, escolaridade e local de residência.
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METODOLOGIA

• Não Inclusão de participantes:

1. Menores de 18 anos;

2. Adultos maiores de 55 anos;

• Exclusão de participantes:

1. Mulheres grávidas;

2. Adultos analfabetos ou com ensino fundamental 

incompleto;

3. Fumantes exclusivos de charutos, cachimbos e outros 

produtos de tabaco.



Dinâmica dos Grupos Focais

• Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

• Moderação por profissional sênior de empresa de pesquisa 

(discussão ativa, observação, motivação, etc.)

• Pesquisadores observadores em sala de espelho

• Formato de entrevista semiestruturada – roteiro orientador

• Três blocos de perguntas:

1. embalagens atuais de cigarros (com manuseio)

2. embalagens padronizadas de cigarros (com manuseio)

3. pontos de venda de cigarros.



Dinâmica dos Grupos Focais

Algumas questões do roteiro sobre 
as embalagens atuais de cigarros: 

• Remete a algum outro produto;
• Que interesses despertam;
• O que ela comunica;
• O que chama mais atenção;
• É destinada a algum público

específico;
• O design da embalagem interfere

no interesse;
• As embalagens estão adequadas,

se deveriam ser modificadas.



Dinâmica dos Grupos Focais

Algumas questões do roteiro sobre os 
protótipos de embalagens padronizadas: 

• Identificam diferenças entre as 
embalagens atuais e essas; 

• O que elas transmitem; 
• Parecem conter um produto menos ou 

mais prejudicial; 
• São menos ou mais atraentes; 
• Se acredita que essas embalagens 

ajudariam os fumantes a deixarem de 
fumar; 

• Qual (quais) cor (cores) desperta(m) 
mais interesse e quais menos.


