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O interesse das empresas em firmar parcerias com o Instituto Nacional do Câncer (Inca) para 
combater o tabagismo entre seus funcionários aumentou nos últimos cinco anos. Essa é a 
avaliação de Vera Colombo, técnica sanitarista da divisão de tabagismo da instituição. A 
preocupação das companhias, segundo ela, é conscientizar os profissionais sobre os malefícios 
do fumo e oferecer tratamento ao vício com metodologia adequada. 
 
De acordo com Vera, somente 3% dos fumantes conseguem parar sem nenhum tipo de ajuda. 
"É preciso que os funcionários se acostumem aos poucos com o ambiente livre de fumo para 
que isso não seja entendido como uma imposição. O apoio da empresa é muito importante 
nesse momento", diz.  
 
A preocupação das companhias tem fundamento: os prejuízos vão desde o tempo que o 
funcionário perde fumando durante o horário de trabalho até os gastos com absenteísmo e a 
manutenção e reposição de itens como ar condicionado, carpetes e estofados. Os maiores 
prejuízos, porém, ainda são os relacionados à qualidade de vida e à saúde das pessoas. 
 
Dados da Pesquisa Especial de Tabagismo (PETab), realizada em 2008 pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, mostram que cerca de 25% dos brasileiros com mais de 15 anos 
são expostos à fumaça do tabaco no ambiente de trabalho. O número, na opinião de Vera, 
deve diminuir nas próximas pesquisas. "Além da proliferação das leis que restringem o tabaco 
em ambientes fechados, o Brasil também tem vivido o aumento da conscientização da 
população e das companhias sobre o tema." 
 
Dados da PETab confirmam o impacto de campanhas de sensibilização sobre os malefícios do 
tabaco. Hoje, 17% dos brasileiros com mais de 15 anos são fumantes, menos da metade do 
número registrado em 1989. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 nov. 2010, Eu & Investimentos, p. D10. 


