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Resumo 
O tabaco é uma das maiores epidemias do mundo, responsável pela morte de milhões de pessoas 

todos os anos. O presente texto tem o objetivo de analisar como a regulamentação publicitária do 

tabaco e seus derivados se desenvolveu no Brasil e no Chile, e quais seus resultados sobre consumo 

nas populações. Em um primeiro momento, apresentamos os dados relativos ao tabaco na sua 

principal apresentação como cigarro e saúde pública, para depois adentrarmos ao estudo sobre a 

legislação da propaganda dos derivados do tabaco em ambos os países. Por fim, verificamos que 

dado a regulamentação tardia do Chile sobre o assunto, o país enfrenta ainda sérios problemas de 

saúde pública associados ao fumo e o adoecimento da população, enquanto o Brasil conquista 

avanços valiosos na diminuição do consumo do tabaco, principalmente na forma do cigarro. 
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Abstract 
Tobacco is one of the largest epidemics in the world, responsible for the deaths of millions of people 

every year. This paper aims to analyze how the regulation of tobacco advertising and its derivatives 

developed in Brazil and Chile, and demonstrate the results on consumption in populations. At first, we 

present the data on tobacco in its main presentation as cigarettes and public health, and then we study 

the law of tobacco products advertising in both countries. Finally, we note that given the late 

regulatory in Chile on the subject, the country still faces serious public health problems associated 

                                                                 
1 Trabalho apresentado no V Pró-Pesq PP – Encontro de Pesquisadores em Publicidade e Propaganda. De 21 

a 23/05/2014. CRP/ECA/USP. 
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with smoking and the illness of the population, while Brazil conquest valuable progress in reducing 

tobacco consumption, mainly in the form of cigarette .  

 

Keywords 
Advertising Regulation; Tobacco; Cigarette; Public Health. 

Introdução 

Os primeiros estudos que tratam sobre os malefícios do tabaco para saúde pública 

datam do início do século XVII2, entretanto, devido a força econômica e política da indústria 

tabagista a criação de leis que regulamentam ou restringem a propaganda do tabaco no mundo 

só se intensificou em um nível global do final da década de 90 e início do século XXI.  

O tabaco tem sido considerado um problema sério para a saúde pública e governos de 

diversos países, principalmente os mais industrializados, que se veem cada vez mais 

obrigados a ignorarem pressões de grandes grupos organizacionais do setor tabagista para 

aceitarem às reivindicações de organizações antitabagistas, criando assim, leis que 

regulamentam, restringem ou contribuam para diminuição do uso do tabaco. A propaganda, 

desse modo, tem sido alvo de políticas que visam diminuir o consumo dos produtos derivados 

do tabaco.   

As preocupações sobre o uso do tabaco crescem à medida que os governos entendem o 

impacto negativo do tabagismo na saúde pública da população. Dados da OMS 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2014), apontam que o cigarro seja responsável 

pela maior parte das mortes evitáveis no mundo. Especula-se, ainda, que existam cerca de um 

bilhão e duzentos milhões de fumantes no mundo, destes, seis milhões morrem todos os anos 

vítimas do tabagismo. Do total das vítimas, 600 mil são fumantes passivos, ou seja, não 

fumantes expostos à fumaça de terceiros, sendo inclusive, grande parte desta parcela, 

crianças.  

A organização ainda aponta que, atualmente, a cada seis segundos uma pessoa morre 

vítima do cigarro. No universo total de mortes de adultos, isto representa uma morte a cada 

dez, e se nada for feito, até 2030 o número de fumantes deva subir para 8 milhões de pessoas.  

Estudos mais específicos da OMS indicam que cerca de 80% dos fumantes estão 

vivendo com renda abaixo da média, o que torna o tabaco um dos entraves para o 

desenvolvimento de países pobres, a medida que consumidores de tabaco deixam de consumir 

outros produtos de primeira necessidade para consumirem os derivados do tabaco. 

No continente americano, segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS) divulgados no Relatório para Prevenção do Tabaco na Região das Américas (2013), 

existem 145 milhões de fumantes, doze por cento da população mundial. Todos os anos, 1 

milhão de pessoas morrem vítimas de doenças decorrentes do tabaco. Na América, predomina 

o uso do fumo pela população adulta, representando 25% da população. 

Segundo o relatório elaborado pela Câmera dos Deputados Brasileira (2003), contendo 

dados da OMS, o tabaco é o grande responsável pela incidência de seis tipos de câncer 

(pulmão, cabeça e pescoço, bexiga urinária, colo de útero, pâncreas e intestino), doenças do 

coração, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença vascular periférica, osteoporose, doença 

da tireoide, diabetes, além dos danos causados a saúde dos trabalhadores do tabaco, tais como, 

os provocados pela doença “green tobacco sickness” que causa cefaleia, tontura, náusea, 

vômito, fraqueza e cólica abdominal.  

                                                                 
2 Ver Sérgio Luiz Boeira e Julia Silvia Guivant em Indústria do Tabaco e Meio Ambiente: Ricos e Redes, 2003.  
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Os males3 do tabaco causados a saúde são decorrentes das substâncias existentes em 

seu produto e derivados. O cigarro industrial, derivado mais consumido do mundo, possui, 

por exemplo, em sua composição, a Nicotina, responsável pelo vício; metais pesados, tais 

como, o Fósforo e o Arsênio, que são utilizados como pesticidas; Alcatrão, composto por 

mais de quarenta substâncias cancerígenas; o Monóxido de Carbono, que atua no corpo 

dificultando a oxigenação do sangue, privando que alguns órgãos de recebam oxigênio.  

Em síntese, o consumo dos derivados do tabaco é tido como uma epidemia e, cada 

país é livre para adotar medidas para produção, circulação e promoção do fumo. Em um nível 

global, a Organização Mundial da Saúde tem lutado para conscientizar os governos sobre a 

relação do consumo dos produtos do tabaco e a problemática da saúde das populações, e feito 

acordos para a regulamentação da promoção dos derivados do tabaco.  

Publicidade e o tabagismo 

As relações existentes entre publicidade e o consumo do tabaco são bastante evidentes. 

No século XX, período que ocorreu a popularização do cigarro industrial, principal produto 

derivado do cigarro, em um nível global, empresas tabagistas promoveram campanhas 

publicitárias difundindo a ideia de que consumir o cigarro era elegante e projetava prestígio 

ao seu consumidor. Em praticamente todos os espaços publicitários se notava a força da 

indústria tabagista, tornando-a, assim, uma das maiores anunciantes do século passado: 

  

As multinacionais estadunidenses e britânicas dominam o setor de tabaco 

desde que o cigarro se firma como principal forma de consumo deste, o que 

ocorre no início do século XX. Entre 1904 e 1947, as indústrias de tabaco 

dos EUA crescem tão ou mais rapidamente que as de carros, lançando 

marcas populares de cigarros (BOEIRA e GUIVANT, 2003, p. 03). 

 

De acordo com o livro Tobacco in History: The Cultures of Dependence de Jordan 

Goodman  (1994) apud William Kremer (2012), os primeiros anúncios com grandes apelos ao 

consumo em massa de tabaco datam do final do século XIX, quando o norte-americano James 

Duke, industrializou o processo de fabricação de cigarro, através de um acordo com James 

Bonsack, inventor da máquina de  fabricação de cigarro que substituiu o trabalho humano, 

pela produção massiva. Se antes um ser humano produzia 200 cigarros por turno, com a 

invenção da máquina, foi possível produzir 120 mil por turno.  

 A necessidade de vender a produção e a pouca procura por cigarro na época da 

invenção da “máquina de fazer cigarro”, fez com que James Duke apelasse para técnicas 

mercadológicas de vendas. “Duke patrocinou corridas, distribuiu cigarros gratuitamente em 

concursos de beleza e colocou anúncios nas revistas da época, criou figurinhas colecionáveis 

que foram inseridas nas carteiras de cigarro (KREMER4, 2012)”.  

                                                                 
3 As informações sobre a composição do cigarro, forma retiradas da matéria “Descubra as substâncias do cigarro 

que são nocivas à saúde” escrita por CAROLINA SERPEJANTE. Disponível em: < 

http://www.minhavida.com.br/saude/materias/13305-descubra-as-substancias-do-cigarro-que-sao-nocivas-a-

saude> . Acesso em 10 de abril de 2014. Informações que também podem serem encontradas no site do INCA 

(Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, órgão vinculado ao Ministério da Saúde do Brasil), 

disponível em:< http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/inca/portal/home> . Aceso em 10 de abril de 2014. 
4 Texto disponível no site da BBC Brasil: < 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/11/121113_cigarro_pai_dg.shtml> . Acesso em 17 de abril de  

2014.  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FTobacco_in_History.html%3Fid%3DB7KmcMnG11kC&ei=JHJPU5bjHsjh0wG44oGYBA&usg=AFQjCNFn0rQ5HGJRR_RWoU24pV71b9JFAw&sig2=0f9TiYFCfWcAAUtGahRhmQ&bvm=bv.64764171,d.dmQ
https://plus.google.com/u/0/103279652135541230899?rel=author
http://www.minhavida.com.br/saude/materias/13305-descubra-as-substancias-do-cigarro-que-sao-nocivas-a-saude
http://www.minhavida.com.br/saude/materias/13305-descubra-as-substancias-do-cigarro-que-sao-nocivas-a-saude
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/11/121113_cigarro_pai_dg.shtml
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 Seguindo o pioneirismo de James Duke, a indústria de tabaco, como um todo, utilizou-

se de técnicas promocionais, dentre elas, a propaganda, para estimular o consumo mundial de 

cigarros.  O fato é que no século XX, o mundo experimentou um “boom” no consumo de 

tabaco, através de seu derivado mais popular: o cigarro.  

Muito mais do que um produto de consumo, o cigarro, foi visto por muito tempo 

associado a símbolos e valores como a masculinidade, sensualidade, “glamour” e jovialidade, 

sustentada por uma intensa propaganda nos veículos de comunicação de massa. 

 Sobre como a propaganda associou a imagem do cigarro à valores tão imperativos à 

época, tornando o produto um elemento de primeira necessidade ao longo do século XX, Gino 

Giacomini Filho & Mônica Pegurer Caprino, dissertam:   

 

Desde o início do século XX, as propagandas trabalhavam figuras de 

mulheres nuas ou sedutoras e, a partir dos anos 50, introduzem a virilidade 

masculina como símbolo máximo. Nessa década, uma das mais famosas 

marcas de cigarros, Hollywood - criada em 1931 (Pinho: 1996, p.96) - tenta 

trazer a ideia de glamour aliada ao cinema. Assume a terminologia 

cinematográfica e utilizava os slogans “um Oscar de qualidade” ou “um 

Oscar de sabor”. [Posteriormente] com o objetivo de atingir um público mais 

jovem chegou ao apogeu com campanhas de grande apelo para a audácia e a 

coragem a partir da associação de marcas de cigarro com eventos esportivos, 

principalmente a Fórmula 1: foi a época da Lótus preta, (cor do maço dos 

cigarros John Player Special) de Emerson Fittipaldi; a lótus amarela (com o 

patrocínio do Camel) de Nelson Piquet e do tricampeão Ayrton Senna 

pilotando carros patrocinados pelos cigarros Marlboro (GIACOMINI FILHO 

& CAPRINO, 2006, p. 04). 

  

Assim, percebemos que o forte investimento em publicidade nos veículos de 

comunicação de massa e outras ações promocionais, seguido por uma estruturada rede de 

produção, distribuição e comercialização do produto, foi o grande responsável pelo sucesso 

do cigarro no século XX. A publicidade pode ser vista assim, como uma co-vilã pelo vício de 

bilhões de pessoas e a morte de outros milhões. 

A regulamentação publicitária de ações que promovam o hábito de fumar tem sido 

uma das estratégias utilizadas para diminuir o consumo de cigarro no mundo todo.  As 

iniciativas podem vir dos governos ou de um código autorregulamentador da publicidade.  

No Brasil, por exemplo, um em cada três brasileiros deixou de fumar depois que 

medidas que restringiram a propaganda de cigarros na TV e em veículos de comunicação 

social entraram em vigor. É o que mostra a pesquisa da Organização Pan-Americana da Saúde 

(Opas) no lançamento da campanha “Tabaco: proíba publicidade, promoção e propaganda”, 

em atenção ao Dia Mundial sem Tabaco, comemorado em 31 de maio. (ver Leal, 2013). 

Divulgada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a pesquisa foi realizada 

entre 1989 e 2010 e é baseada em levantamento com 1,8 mil pessoas em Porto Alegre, no Rio 

de Janeiro e em São Paulo.  

De acordo com a Fundação do Câncer, cerca de 15% da população brasileira, ainda 

hoje, são fumantes. Para Roberto Gil, membro do Serviço de Oncologia Clínica do Instituto 

Nacional do Câncer, se o cigarro fosse eliminado, cerca de 50% dos tipos de câncer que 

existem seriam eliminados (ver LEAL, 2013). 

Dado a evidência da ausência de publicidade dos produtos derivados do cigarro e a 

diminuição do seu consumo, a presente pesquisa apresenta as peculiaridades existentes entre a 

regulamentação e autorregulamentação publicitária entre Brasil e Chile, dado que o estágio de 



71 

ECCOM, v. 10, n. 20, jul./dez. 2019 

regulamentação da promoção dos produtos do cigarro se encontra em estágios distintos e 

refletem consequências fundamentais nos números da saúde pública destes países. 

Regulamentação publicitária de tabaco no Brasil e no Chile 

As políticas de regulamentação publicitária no Chile e no Brasil apresentam-se em 

estágios diferentes, fato que reflete na produção e circulação de mensagens publicitárias, 

impactando o consumo e, consequentemente, a saúde pública das duas nações. 

No Brasil, desde a promulgação da Constituição de 1988, no artigo 220, parágrafo 4º, 

o estado é responsável por regulamentar a publicidade de tabaco em território brasileiro.  

 

§ 4º - A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, 

medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do 

inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência 

sobre os malefícios decorrentes de seu uso. (CONSTITUIÇÃO 

BRASILEIRA DE 1988). 

 

Em 1995, a Portaria Interministerial n.º 477 (24 de março de 1995) recomenda às 

emissoras de televisão que evitem a transmissão de imagens em que apareçam personalidades 

conhecidas do público fumando. Todavia, a primeira lei que trata especificamente do 

impedimento da propaganda de tabaco no território brasileiro  é de 1996, mais 

especificamente a Lei Nº 9.294, de 15 de Julho de 1996,  que determinou a veiculação de 

propagandas do tabaco e seus derivados apenas entre os horários das vinte e uma horas e seis 

horas e uma série de outras restrições em relação a propaganda, como veremos a seguir:  

 

§ 1° A propaganda comercial dos produtos referidos neste artigo deverá 

ajustar-se aos seguintes princípios: 

I - não sugerir o consumo exagerado ou irresponsável, nem a indução ao 

bem-estar ou saúde, ou fazer associação a celebrações cívicas ou religiosas; 

II - não induzir as pessoas ao consumo, atribuindo aos produtos propriedades 

calmantes ou estimulantes, que reduzam a fadiga ou a tensão, ou qualquer 

efeito similar; 

III - não associar ideias ou imagens de maior êxito na sexualidade das 

pessoas, insinuando o aumento de virilidade ou feminilidade de pessoas 

fumantes; 

IV - não associar o uso do produto à pratica de esportes olímpicos, nem 

sugerir ou induzir seu consumo em locais ou situações perigosas ou ilegais; 

V - não empregar imperativos que induzam diretamente ao consumo; 

VI - não incluir, na radiodifusão de sons ou de sons e imagens, a 

participação de crianças ou adolescentes, nem a eles dirigir-se. 

§ 2° A propaganda conterá, nos meios de comunicação e em função de suas 

características, advertência escrita e/ou falada sobre os malefícios do fumo, 

através das seguintes frases, usadas sequencialmente, de forma simultânea 

ou rotativa, nesta ultima hipótese devendo variar no máximo a cada cinco 

meses, todas precedidas da afirmação "O Ministério da Saúde Adverte": 

I - fumar pode causar doenças do coração e derrame cerebral; 

II - fumar pode causar câncer do pulmão, bronquite crônica e enfisema 

pulmonar; 

III - fumar durante a gravidez pode prejudicar o bebê; 

IV - quem fuma adoece mais de úlcera do estômago; 

V - evite fumar na presença de crianças; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.294-1996?OpenDocument
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VI - fumar provoca diversos males à sua saúde. 

§ 3° As embalagens, exceto se destinadas à exportação, os pôsteres, painéis 

ou cartazes, jornais e revistas que façam difusão ou propaganda dos produtos 

referidos no art. 2° conterão a advertência mencionada no parágrafo anterior. 

§ 4° Nas embalagens, as cláusulas de advertência a que se refere o § 2° deste 

artigo serão sequencialmente usadas, de forma simultânea ou rotativa, nesta 

última hipótese devendo variar no máximo a cada cinco meses, inseridas, de 

forma legível e ostensivamente destacada, em uma dos laterais dos maços, 

carteiras ou pacotes que sejam habitualmente comercializados diretamente 

ao consumidor. 

§ 5° Nos pôsteres, painéis, cartazes, jornais e revistas, as cláusulas de 

advertência a que se refere o § 2° deste artigo serão sequencialmente usadas, 

de forma simultânea ou rotativa, nesta última hipótese variando no máximo a 

cada cinco meses, devendo ser escritas de forma legível e ostensiva. (LEI  Nº 

9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996). 

 

Em 2000, a lei  Nº 9.294, de 15 de Julho de 1996 foi ampliada com a Lei No 10.167, 

de 27 de dezembro de 2000, que propôs novas restrições ao tabaco, banindo a propaganda de 

cigarros em todos os meios de comunicação, inclusive na internet e em ações de 

merchandising, a distribuição de qualquer tipo de amostra ou brinde e o patrocínio de eventos 

culturais e esportivos no Brasil, sendo que, a publicidade passa a ser apenas permitida nos 

pontos de vendas, através de pôsteres, painéis e cartazes com restrições. 

 

 "Art. 2o . 

§ 2o É vedado o uso dos produtos mencionados no caput nas aeronaves e 

demais veículos de transporte coletivo."(NR) 

"Art. 3o A propaganda comercial dos produtos referidos no artigo anterior só 

poderá ser efetuada através de pôsteres, painéis e cartazes, na parte interna 

dos locais de venda.(NR) 

   § 1o . 

IV – não associar o uso do produto à prática de atividades esportivas, 

olímpicas ou não, nem sugerir ou induzir seu consumo em locais ou 

situações perigosas, abusivas ou ilegais;(NR) 

VI – não incluir a participação de crianças ou adolescentes.(NR) 

§ 3o A embalagem, exceto se destinada à exportação, e o material de 

propaganda referido neste artigo conterão a advertência mencionada no 

parágrafo anterior.(NR) 

§ 5o A advertência a que se refere o § 2o deste artigo, escrita de forma legível 

e ostensiva, será sequencialmente usada de modo simultâneo ou rotativo, 

nesta última hipótese variando, no máximo, a cada cinco meses."(NR) 

   "Art. 3o-A Quanto aos produtos referidos no art. 2o desta Lei, são 

proibidos: 

                    I – a venda por via postal; 

                    II – a distribuição de qualquer tipo de amostra ou brinde; 

                    III – a propaganda por meio eletrônico, inclusive internet; 

IV – a realização de visita promocional ou distribuição gratuita em 

estabelecimento de ensino ou local público; 

                    V – o patrocínio de atividade cultural ou esportiva; 

                    VI – a propaganda fixa ou móvel em estádio, pista, palco ou 

local similar; 

                   VII – a propaganda indireta contratada, também 

denominada merchandising, nos programas produzidos no País após a 

publicação desta Lei, em qualquer horário; 

                    VIII – a comercialização em estabelecimentos de ensino e de 

saúde. (PL 3156). (LEI No 10.167, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2000). 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.294-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.294-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.294-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.167-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.167-2000?OpenDocument
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9294.htm#art2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9294.htm#art3§1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9294.htm#art3§3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9294.htm#art3§5
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9294.htm#art3a
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.167-2000?OpenDocument
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A última alteração na Lei Nº 9.294, de 15 de Julho de 1996, foi aprovada em 2011 e se 

trata da  Lei nº 12.546, de 14 de Dezembro de 2011 e proíbe todo tipo de propaganda 

comercial de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígero, 

derivado ou não do tabaco. Um dos grandes avanços em relação à promoção, diz respeito à 

embalagem, que passa a possuir cláusulas de advertência sobre o uso de cigarro, determina 

que a partir de 2016 deve ser inserido um texto de advertência adicional na parte inferior 

frontal, ocupando trinta por cento da embalagem, o único meio promocional do produto, além 

de banir o consumo de cigarro em locais coletivos. 

 

Art. 49.  Os arts. 2o e 3o da Lei no 9.294, de 15 de julho de 1996, passam a 

vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 2o  É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou 

qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em recinto 

coletivo fechado, privado ou público. 

§ 3º  Considera-se recinto coletivo o local fechado, de acesso público, 

destinado a permanente utilização simultânea por várias pessoas.” (NR)  

“Art. 3º  É vedada, em todo o território nacional, a propaganda comercial de 

cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto 

fumígeno, derivado ou não do tabaco, com exceção apenas da exposição dos 

referidos produtos nos locais de vendas, desde que acompanhada das 

cláusulas de advertência a que se referem os §§ 2o, 3o e 4o deste artigo e da 

respectiva tabela de preços, que deve incluir o preço mínimo de venda no 

varejo de cigarros classificados no código 2402.20.00 da Tipi, vigente à 

época, conforme estabelecido pelo Poder Executivo 

.§ 5º  Nas embalagens de produtos fumígenos vendidas diretamente ao 

consumidor, as cláusulas de advertência a que se refere o § 2o deste artigo 

serão sequencialmente usadas, de forma simultânea ou rotativa, nesta última 

hipótese devendo variar no máximo a cada 5 (cinco) meses, inseridas, de 

forma legível e ostensivamente destacada, em 100% (cem por cento) de sua 

face posterior e de uma de suas laterais.  

§ 6o  A partir de 1o de janeiro de 2016, além das cláusulas de advertência 

mencionadas no § 5o deste artigo, nas embalagens de produtos fumígenos 

vendidas diretamente ao consumidor também deverá ser impresso um texto 

de advertência adicional ocupando 30% (trinta por cento) da parte inferior de 

sua face frontal.  (LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011). 

 

Ademais, a legislação proposta pela Lei Nº 9.294 de 15 de Julho de 1996 e suas 

modificações posteriores, com a criação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária) em 1999, o órgão passou a controlar, regulamentar e fiscalizar a promoção e 

comercialização de tabaco em território brasileiro. Dentre as medidas impostas pela ANVISA 

relacionadas à promoção do produto está a inserção de imagens nas embalagens dos produtos 

sobre os malefícios causados, a inserção das frases de advertência nas embalagens, que fala da 

proibição do uso para menores e das substâncias prejudiciais à saúde.  

No que diz respeito ao código de autorregulamentação publicitária no tratamento da 

publicidade de tabaco, ele apenas proíbe o uso de crianças na propaganda de tabaco e seus 

derivados e ratifica o que as leis anteriormente já mencionadas apontam. 

No Chile, a regulamentação do tabaco e seus derivados data do ano de 1995, e foi 

imposta através do Projeto de Lei Nº 19.419, denominada Ley del Tabaco e estabeleceu que o 

cigarro causava danos a saúde.  Em relação à propaganda, a lei proibiu que a publicidade 

direcionasse seus esforços às crianças e que os comerciais de tabaco fossem exibidos em 

horário destinados ao público adulto.  

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.294-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.546-2011?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9294.htm#art2.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9294.htm#art2.§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9294.htm#art3.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9294.htm#art3.§5
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.546-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.294-1996?OpenDocument
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Artículo 2°.- En las publicaciones destinadas a menores de 18 años de edad, 

no se admitirá ninguna forma de publicidad, propaganda o promoción de los 

productos señalados en el artículo 1°. En la televisión, sólo se admitirá a 

contar del horario que el Consejo Nacional de Televisión establezca para 

programas destinados a mayores de 18 años y, respecto del cine, cuando se 

exhiban películas para mayores de dicha edad. (LEY Nº 19.419). 

 

Entretanto, foi a partir do momento que o governo chileno fechou o acordo com a 

OMS para redução do tabaco em 2003 que foi elaborado um projeto de lei com normas mais 

rígidas e relação ao tabaco e seus derivados. Em 2005, foi aprovada a Lei 20.105 que entrou 

em vigor em 2006. O projeto dentre outras medidas, acaba com todo tipo de publicidade nos 

meios de comunicação de massa e em páginas da internet, restringindo a propaganda apenas 

aos pontos de vendas, desde que a menos de 300 metros de estabelecimentos escolares. Além 

disso, a lei determina penalizações aos infratores e se torna obrigação dos anunciantes inserir 

frases de advertência. A restrição à publicidade de tabaco começa a ser válida a partir de 

novembro de 2007. 

 

"Artículo 2º.- Para todos los efectos legales se entenderá por: 

Publicidad del tabaco: Toda forma de promoción, comunicación, 

recomendación, propaganda, información o acción con el fin o el efecto de 

promover un producto hecho con tabaco o el consumo de tabaco; 

"Artículo 3º.- Se prohíbe la publicidad del tabaco o de elementos de la marca 

relacionados con dicho producto, salvo al interior de los lugares de venta. Al 

exterior de dichos lugares sólo se podrá comunicar al público la venta de 

productos hechos con tabaco mediante avisos diseñados por el Ministerio de 

Salud y establecidos por decreto supremo. 

Se prohíbe, asimismo, la publicidad en las señales internacionales de los 

medios de comunicación chilenos o de páginas de internet cuyos dominios 

correspondan a la terminación "punto cl".".   

 "Artículo 4º - (...) Se prohíbe cualquier forma de publicidad de productos 

hechos con tabaco en lugares que se encuentren a menos de 300 metros de 

distancia de los establecimientos de enseñanza básica y media, incluyendo 

los lugares de venta, salvo lo relativo a los avisos indicados en el artículo 

anterior.  

(...)"Artículo 6º.- Todo envase de los productos hechos con tabaco, sean 

nacionales o importados destinados a su distribución dentro del territorio 

nacional, y toda acción publicitaria de los mismos, cualquiera sea la forma o 

el medio en que se realice, deberán contener una clara y precisa advertencia 

de los daños, enfermedades o efectos que, para la salud de las personas, 

implica su consumo o exposición al humo del tabaco. Esta advertencia 

tendrá una vigencia de 12 meses, deberá ser diseñada por el Ministerio de 

Salud y establecida mediante decreto supremo de este Ministerio, la cual 

será impresa en las cajetillas o en cualquier envase y no podrá, en ningún 

caso, ser removible. En el caso de productos importados, deberá ser adherida 

de manera que no pueda ser despegada fácilmente. 

"Artículo 16.- La infracción de las disposiciones de la presente ley será 

sancionada en conformidad a las reglas siguientes: 

(...)2) Multa de 1 a 50 unidades tributarias mensuales, y de 101 a 500 

unidades tributarias mensuales si la infracción es cometida por una persona 

natural o jurídica perteneciente a la industria tabacalera, además del comiso 

de los bienes materia de la infracción, en los siguientes casos: 

b. Publicidad del tabaco o de elementos de la marca relacionados con dicho 

producto fuera de los lugares de venta, o comunicación al público de la venta 

de productos hechos con tabaco al exterior de los lugares de venta, con 

infracción de lo establecido en el artículo 3º. 
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 c. Exhibir, en los lugares de venta de productos hechos con tabaco, avisos 

publicitarios de superficie mayor a la indicada en el inciso cuarto del artículo 

6º, sin la advertencia a que éste se refiere o con una advertencia que ocupe 

menos del 50% del aviso. 

d. Cualquier forma de publicidad de productos hechos con tabaco en lugares 

que se encuentren a menos de 300 metros de distancia de los 

establecimientos de enseñanza básica y media, incluyendo los lugares de 

venta, con infracción del inciso segundo del artículo 4º. Se exceptúan los 

avisos autorizados por el artículo 3º, al exterior de los lugares de venta. 

(...)3) Multa de 101 a 500 unidades tributarias mensuales y comiso de las 

especies objeto de la infracción en los casos siguientes: 

b. Efectuar acciones publicitarias de productos hechos con tabaco, sean 

nacionales o importados destinados a su distribución dentro del territorio 

nacional, cualquiera sea la forma o el medio en que se realice, omitiendo la 

advertencia que establece el artículo 6º. (LEY N° 20.105).  

    

As últimas modificações na Lei Nº 19.419, que consequentemente altera a Lei N° 

20.105 foi proposta pelo Projeto de Lei Nº 20.660, que se proíbe todo tipo de publicidade em 

território chileno a partir de março de 2013, tanto nos meios de comunicação de massa, 

internet e pontos de vendas: 

 

3) Sustitúyese el artículo 3° por el siguiente:  

Artículo 3°.- Se prohíbe la publicidad del tabaco y de elementos de las marcas 

relacionados con dicho producto.  

 La prohibición indicada se extiende en los mismos términos y con los mismos 

efectos a la publicidad indirecta realizada por medio de emplazamiento, donde 

se muestra en medios de comunicación masiva el consumo de productos o 

marcas de productos hechos de tabaco. 

Del mismo modo, se prohíbe en programas transmitidos en vivo, por 

televisión o radio, en el horario permitido para menores, la aparición de 

personas fumando o señalando características favorables al consumo de 

tabaco. 

 Asimismo, se prohíbe la publicidad en las señales internacionales de los 

medios de comunicación chilenos o de páginas de internet cuyos domínios 

correspondan a la terminación "punto cl". (LEY Nº 20.660). 

 

Sobre o código chileno de autorregulamentação publicitária, no que diz respeito ao 

tabaco, recomenda seguir o que a legislação chilena determina.  

Discussões finais 

Brasil e Chile têm muito em comum. Ambos os países estão localizados na mesma 

região geográfica e são considerados países em desenvolvimento. Entretanto, os dois países 

tem realidades diferentes quando se leva em conta a dimensão atual do consumo de tabaco, 

apesar das semelhantes trajetórias de regulamentação do fumo nos dois países.  

No Brasil, segundo dados divulgados pelo “Relatório para Prevenção do Tabaco na 

Região das Américas” (OMS/OPAS) na América do Sul, o Brasil é o país com o menor 

número de fumantes, menos de 15% da população, sendo que, 17% dos adultos e 7,6% dos 

jovens fumam. Com relação ao sexo, a maioria dos fumantes são homens, entre os adultos, 22 

% dos homens e 13% das mulheres fumam, entre os jovens, a maioria são homens, mas a 

diferença é menor, 7,9% dos homens e 7,3% das mulheres. 
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Quando se analisa o número de fumantes e ex-fumantes, percebe-se que o Brasil 

possui mais ex-fumantes do que fumantes. De acordo com matéria publicada na Empresa 

Brasileira de Comunicação (EBC, 2013), um em cada três brasileiros deixou de fumar depois 

que medidas que restringiram a propaganda de cigarros na TV e em veículos de comunicação 

de massa entraram em vigor no Brasil. A pesquisa foi realizada entre 1989 e 2010, pela 

Organização Pan-americana de Saúde e divulgada pela ANVISA.  

No caso do Chile, segundo dados do “Relatório para Prevenção do Tabaco na Região 

das Américas”, o país é o que tem maior número de fumantes em todo continente americano, 

em termos percentuais, 41% dos adultos e 35,1% dos jovens são fumantes. Em relação ao 

sexo, no caso dos adultos, a maioria são homens (44%), as mulheres representam 38%, entre 

os jovens as mulheres são as maiores consumidoras do tabaco, 39,8%, os homens representam 

29,8%.  

Os dados são altos, mas apresenta redução em relação aos anos anteriores. Com a 

implementação da Lei do Tabaco Nº 20.660 até 2010, verificou no Chile uma tímida 

diminuição no consumo. Entre a população adulta, antes da modificação da lei existia 42,4% 

de fumantes, de acordo com dados recentes da OMS (2013) o número é de 41%.  

Quando comparamos a trajetória da legislação existente do tabaco, percebe-se que 

apesar do Brasil e Chile terem criado suas leis no mesmo ano, o Brasil, avançou mais rápido, 

banindo a propaganda de todos os meios de comunicação já em 2000, fato que só ocorreu no 

Chile com a legislação de 2006, que entrou em vigor a respeito da propaganda em 2007. A 

erradicação de toda a propaganda do tabaco no Brasil que ocorreu em 2011, no Chile só 

ocorreu em 2013.  

No Brasil, de acordo com as informações acima postadas, depois da legislação 

antifumo que acabou com a propaganda de cigarro nos meios de comunicação de massa e na 

internet, um grande número de pessoas deixou de fumar. No Chile, verificou-se, no curto 

período de implementação das restrições da lei, uma pequena diminuição no número de 

fumantes, o que demonstra que os resultados da restrição da propaganda necessitam de tempo 

para que a população se adapte ao novo comportamento de abstenção do fumo.  

 Por fim, deve-se observar que a “guerra” ao tabaco completa em 2014 cinquenta anos, 

e que a par de todos os males do fumo à saúde pública mundial, existem políticas restritivas 

da promoção do mesmo.  
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