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As companhias de tabaco e o comércio estão se preparando para combater as propostas que 
querem restringir ainda mais as vendas de cigarro. Eles afirmam que há maneiras mais 
eficientes e baratas de regular o setor. 
 
Um período de consulta para o documento do Departamento de Saúde da Inglaterra sobre o 
"futuro do controle ao tabaco" termina em 8 de setembro e seus oponentes estão criticando 
alguns planos que poderão resultar no fim das máquinas de vender cigarros e a colocação dos 
produtos de tabaco fora da vista do consumidor. 
 
"Essa é a verdadeira frustração o fato de o documento ser apresentado como um olhar 
exaustivo sobre as opções, quando ele não é", afirma James Lowman, presidente da 
Associação das Lojas de Conveniência, que representa as pequenas mercearias e mercados. 
 
Usando estatísticas do Canadá, um dos países que baniu os cartazes de propaganda de 
cigarros, a associação estimou que a remoção das armações de cartazes, a redecoração e a 
instalação de uma unidade segura sob os balcões das lojas iriam custar aos comerciantes o 
mínimo de 1.850 libras (US$ 3.446) para cada um, com o setor do tabaco arcando com 250 
milhões de libras. 
 
O documento de consulta do Departamento da Saúde diz: "A promoção nos pontos de venda 
se tornou vital, uma vez que ela é praticamente a única rota de promoção do tabaco 
convencendo os fumantes a continuarem fumando e encorajando não fumantes jovens e 
começarem com o hábito." 
 
Lowman afirma que os fabricantes arcaram com os custos nos outros países em que as 
medidas parecidas foram implementadas, enquanto os custos para os comerciantes foram 
pequenos. Outras partes da consulta examinam maneiras de ajudar os fumantes a deixarem o 
vício e restringir o acesso das crianças aos cigarros. 
 
O presidente da Associação das Lojas de Conveniência reconhece que é possível que os 
fabricantes contribuam com os custos de qualquer mudança. Mas por enquanto, as 
companhias de tabaco estão concentradas na rejeição das propostas. 
 
Fabricantes e varejo reagem ao projeto que também propõe levar os maços de 
cigarro para debaixo do balcão 
 
"Acreditamos que as restrições à exibição do produto são desnecessárias, mal concebidas e 
não proporcionarão ao governo os objetivos almejados para reduzir o consumo de tabaco", 
disse Bob Dyrbus, diretor financeiro da Imperial Tobacco, durante evento setorial. "Não 
conhecemos nenhuma evidência de credibilidade de que o consumo tenha caído como 
resultado de legislações do tipo implementadas em outros países", declarou Dyrbus. 
 
Na segunda-feira, algumas bancas de jornais e revistas criticaram as tentativas de apertar as 
regras sobre as vendas de tabaco. Kamal Patel, dono de uma banca no centro de Londres, 
disse: Isso é uma estupidez porque o governo vai perder receitas fiscais. Esconder os cigarros 
sob o balcão é um incômodo para nós. Depois eles vão querer proibir os doces porque 
engordam. Precisam ser sensatos. O que importa é os garotos não terem acesso ao cigarro. 
Como tirá-los da vista do consumidor, vai impedir isso?." 
 
Narinder Patel, outro dono de banca de jornal, que disse que consegue 4% de seu faturamento 
com a venda de cigarros, afirmou que há também questões de segurança em jogo. "Enquanto 
eu estiver procurando um cigarro sob o balcão, posso perder um cliente ou alguém poderá 
aproveitar isso para roubar alguma coisa. Não é seguro", diz Patel. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 ago. 2008, Tendências & Consumo, p. B4. 


