
 
Para divulgação imediata 
 
Revolução da indústria na tecnologia – os setores financeiros podem ser a chave para evitar a 

crise da China em mortes relacionadas com o tabagismo  
 

Um painel ilustre destaca como as lições importantes da transformação da indústria podem 
produzir alterações positivas na indústria do tabaco da região, levando a uma melhoria da 

saúde pública  
 
Hong Kong, China (11 de outubro de 2018) – As indústrias de Hong Kong e da China continental 
estão a passar por alterações drásticas nas práticas de negócios. Estas alterações podem 
fornecer lições importantes para reduzir uma das maiores ameaças económicas e sociais da 
região: mortes relacionadas com o tabagismo. Esta foi uma das principais visões discutidas no 
fórum “Aprender com a revolução”, promovido hoje pela The Economist Corporate Network.  
 
Estima-se que as mortes relacionadas com o tabagismo aumentem na próxima década, à 
medida que a população da região envelhece. É imperativo que o consumo de tabaco, políticas 
e práticas de negócios evoluam rapidamente para adotar alternativas ao tabaco combustível. O 
fórum analisou como a transformação da indústria em vários setores – incluindo energia, 
finanças e tecnologia – pode gerar lições importantes para acelerar as alterações no mercado 
do tabaco em Hong Kong e na China continental. 
 
“O que era inimaginável há alguns anos atrás está a acontecer atualmente, graças a novas 
tecnologias verdadeiramente revolucionárias”, disse Derek Yach, presidente da Foundation for 
a Smoke-Free World. “Todos os setores da sociedade estão a passar por transformações e a 
indústria do tabaco não é exceção. À medida que os consumidores procuram estilos de vida 
mais saudáveis, as indústrias tradicionais estão a mudar para modelos de negócios que 
enfatizam alternativas mais limpas para as suas operações e produtos.” 
 
Como parte do fórum, a Foundation for a Smoke-Free World divulgou dois livros brancos (em 
inglês): “Transformação de Negócios: Uma análise de estudos de caso relevantes para alcançar 
um mundo livre de fumo” e “Tendências globais em nicotina.” Os artigos examinam como as 
alterações nas indústrias globais podem fornecer informações importantes sobre a revolução 
da indústria do tabaco e avaliar as maiores empresas de fornecimento de nicotina do mundo. 
Esta pesquisa é parte dos esforços mais amplos da Fundação para acelerar o desenvolvimento 
de melhores práticas de redução de danos e cessação do tabagismo em todo o mundo. Este 
fórum é o primeiro de uma série de simpósios globais que a Fundação tenciona realizar sobre 
tópicos relacionados com a revolução da indústria do tabaco.  
  

https://www.smokefreeworld.org/sites/default/files/fsfw_business_transformation_white_paper.pdf
https://www.smokefreeworld.org/sites/default/files/fsfw_business_transformation_white_paper.pdf
https://www.smokefreeworld.org/sites/default/files/fsfw-report-trends-in-nicotine-1005201811.pdf


 
 
Há cerca de 1,1 mil milhões de fumadores no mundo hoje, e 315 milhões de fumadores estão 
na China. Enquanto a prevalência do tabagismo está a diminuir globalmente, o consumo de 
tabaco está a aumentar nalguns países de baixo e médio rendimento, nomeadamente entre as 
populações mais vulneráveis. O objetivo da Foundation for a Smoke-Free World é melhorar a 
saúde global ao acabar com o fumo nesta geração. Para esse fim, está a trabalhar com várias 
partes interessadas, incluindo investigadores e defensores da saúde pública, em soluções para 
ajudar as pessoas a deixar de fumar ou mudar para produtos menos nocivos, em relação ao 
tabaco combustível. Além disso, a Iniciativa de Transformação Agrícola da Fundação visa 
diversificar as economias dependentes do tabaco, preparando pequenos agricultores de tabaco 
para mudar para culturas alternativas de subsistência antes de uma era de procura 
significativamente reduzida por folhas de tabaco.  
 
“A China, nomeadamente, destaca-se pelo pioneirismo de muitas destas alterações industriais”, 
disse Robert Koepp, diretor da The Economist Corporate Network. “Para beneficiar destas 
transformações fundamentais, em vez de ser uma vítima, é necessário aprender lições com a 
revolução. Além das recompensas que investidores e executivos podem colher, como podem as 
pessoas da sociedade também ganhar? Por outras palavras, como podem as lições da revolução 
industrial ser aplicadas para melhorar a qualidade de vida? Estas são algumas das perguntas a 
que procuramos responder com este painel ilustre.” 
 
“O nosso objetivo é promover a discussão sobre as possibilidades de transformação para a 
indústria global do tabaco e ecossistema de nicotina para alcançar um mundo livre de fumo 
nesta geração”, disse Yach. “Convidamos todas as partes interessadas a participar nesta 
conversa que abrange o desfecho inevitável – a eliminação do cigarro combustível – e a adoção 
da transformação da indústria. As empresas de tabaco na Ásia e noutros lugares têm a 
oportunidade de adotar modelos de negócios que levarão a um mundo sem cigarros 
combustíveis.” 
 

### 
  

http://www.who.int/tobacco/resources/publications/mayo/en/index2.html
http://www.who.int/china/news/speeches/speech/dr-dr-bernhard-schwartl%C3%A4nder-who-representative-in-china-remarks-at-media-launch-of-who-undp-report-the-bill-china-cannot-afford
https://tobaccoatlas.org/wp-content/uploads/2018/03/TobaccoAtlas_6thEdition_LoRes_Rev0318.pdf
https://tobaccoatlas.org/wp-content/uploads/2018/03/TobaccoAtlas_6thEdition_LoRes_Rev0318.pdf


 
 
Sobre a Foundation for a Smoke-Free World, Inc. 
A Foundation for a Smoke-Free World é uma organização independente, sem fins lucrativos, 
que tem como objetivo melhorar a saúde global cessando o fumo nesta geração. A Fundação 
apoia a sua missão através de três pilares fundamentais: Saúde, Ciência e Tecnologia; a 
Iniciativa de Transformação Agrícola; e Transformação da Indústria. O trabalho de Saúde, 
Ciência e Tecnologia da Fundação complementa os esforços contínuos de controlo do 
tabagismo e concentra-se nos países onde a maioria dos fumadores vive, trazendo uma agenda 
orientada para os fumadores para acelerar o abandono e a mudança para produtos menos 
nocivos. A Iniciativa de Transformação Agrícola visa diversificar as economias dependentes do 
tabaco, e os esforços da Fundação para a Transformação da Indústria concentram-se em 
alcançar mudanças dentro de toda a indústria global do tabaco e do ecossistema de nicotina. 
 
A Fundação recebeu da Philip Morris International (PMI) uma promessa de 80 milhões de 
dólares por ano durante 12 anos, que começou em 2018. De acordo com o estatuto social da 
Fundação e o Contrato de Penhor, a PMI e a indústria do tabaco, em geral, estão impedidos de 
ter qualquer controlo ou influência sobre como a Fundação gasta os seus recursos ou concentra 
as suas atividades. A aceitação da Fundação da promessa anual não constitui um endosso pela 
Fundação de nenhum dos produtos daquele que fornece o penhor. 
 
Para obter mais informações sobre a Fundação, visite www.smokefreeworld.org. 
 
Acerca da Economist Corporate Network 
A Economist Corporate Network (ECN) é o serviço de consultoria da The Economist Group para 
executivos seniores e influenciadores do mundo dos negócios que procuram informações sobre 
tendências económicas e de negócios em todos os mercados e regiões. Independente e 
estimulante, a ECN fornece aos clientes as informações, a visão e a interação de que precisam 
para terem sucesso. É liderada por especialistas que partilham um profundo conhecimento e 
compreensão de questões comerciais regionais e globais, com grupos de negócios localizados 
na Ásia-Pacífico, Médio Oriente e África. Através da nossa combinação personalizada de 
investigação de alto calibre, reuniões interativas e briefings, a Economist Corporate Network 
oferece análises país por país, regionais, globais e focadas no setor, tanto nas condições atuais 
como nas previsões. 
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