
 
 

A Foundation for a Smoke-Free World (Fundação para um mundo sem fumo) aborda a indústria 

do tabaco e o ecossistema da nicotina e promove mudanças com o Índice de Isenção de Fumo 
 

A fundação solicita propostas de ações do setor para o índice com o objetivo de eliminar o fumo 
ainda nesta geração 

 
Londres, Inglaterra (13 de setembro de 2018) — A Foundation for a Smoke-Free World anunciou 
hoje no Fórum Global sobre Tabaco e Nicotina que está solicitando propostas para desenvolver e 

implementar o Índice de Isenção de Fumo. O índice avaliará de forma crítica o progresso do setor 
rumo a um mundo livre do fumo e avaliar as ações adotadas para retardar esse progresso. Ele 
complementará os esforços da Convenção-Quadro para Controle do Tabaco (CQCT) da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) ao examinar mais a fundo como a indústria mundial do tabaco e o 
ecossistema da nicotina precisam se transformar para que seja possível alcançar um mundo livre 
dos produtos principais — os cigarros combustíveis —, que são responsáveis por ocorrências de 
morte e morbidade prematuras e evitáveis.  
 
O Índice de Isenção de Fumo é parte da iniciativa de transformação da indústria empreendida pela 
fundação que revelará práticas do setor para promover mudanças efetivas e é um pilar central da 
missão geral da instituição para que tenhamos um mundo livre do fumo ainda nesta geração. A 
fundação acredita que este é o momento ideal para empreender esse programa de transformação, 
uma vez que tecnologias inovadoras sem precedentes estão proporcionando produtos que 
fornecem nicotina podendo gerar menos danos à saúde em comparação com aqueles associados às 
emissões encontradas especificamente em cigarros combustíveis. A fundação buscará envolver 
diversas partes interessadas, inclusive críticos da própria instituição, para poder implementar seu 
índice e desenvolver métricas que investidores e formuladores de políticas compreendam, 
valorizem e utilizem.  
 
“Influentes líderes globais já começaram a reconhecer a importância da transformação da indústria 
do tabaco e o que isso representa para o modo como agimos no desenvolvimento de soluções”, 
afirmou o Dr. Derek Yach, presidente da Foundation for a Smoke-Free World. “Há muito tempo, as 
empresas de tabaco utilizam sua força no mercado para exercer mais influência mútua e agir de 
maneira mais decisiva visando erradicar o uso de cigarros combustíveis em todo o mundo.”  
 
A fundação está emitindo uma solicitação de propostas (Request for Proposals, RFP) entre 
organizações de pesquisa qualificadas com o objetivo de desenvolver e implementar o primeiro 
Índice anual de Isenção de Tabaco. Os candidatos serão avaliados segundo alguns critérios, entre 
eles, o alinhamento com a missão da fundação, conhecimentos e experiência prévia, capacidade de 
pesquisa global, garantia de qualidade e processos de supervisão demonstrados, custo e prazo. Os 
candidatos não devem ter ligação com empresas de tabaco e de cigarros eletrônicos. O processo de 
RFP identificará de um a três candidatos, que empreenderão o trabalho com total independência da 
fundação.  
 
 
 

https://www.smokefreeworld.org/sites/default/files/uploads/fsfw_rfp_advindustrytrans_090518_1.pdf


 
 
O Índice de Isenção de Fumo fornecerá evidências quantificáveis de como as empresas estão 
lidando com a transformação no setor. A fundação antecipa a coleta e a compilação de métricas 
verificáveis sobre pesquisa e desenvolvimento, mudanças em despesas de capital e marketing, 
investimentos direcionados à finalização da produção de cigarros, entre diversos outros fatores. 
Com o índice, o candidato (ou candidatos) também implementará uma abordagem sistemática para 
a coleta de dados verificáveis e exemplos específicos de ações ilegais ou incompatíveis com as boas 
práticas corporativas.  
 
“Nosso objetivo principal é salvar vidas. Embora a fundação aceite financiamento da indústria, 
temos um acordo vinculativo que assegura nossa independência e não tememos ser críticos com 
relação a nenhuma empresa de tabaco”, prosseguiu Yach. “O progresso pode e será acelerado por 
inovações tecnológicas e profundas mudanças estruturais na indústria de tabaco e no ecossistema 
da nicotina, começando com os maiores atores nesse mercado”, acrescentou. 
 
O processo de envio da RFP para o Índice de Isenção de Fumo está detalhado no site da fundação. O 
processo de RFP será concluído até o final de 2018, e o(s) candidato(s) será(ão) definido(s) em 
janeiro de 2019. A primeira edição do Índice de Isenção de Fumo será publicada no primeiro 
semestre de 2020, e os relatórios seguintes serão emitidos anualmente.  
 
 
SOBRE A FOUNDATION FOR A SMOKE-FREE WORLD, INC. 
A Foundation for a Smoke-Free World é uma organização sem fins lucrativos independente que tem 
como propósito melhorar a saúde mundial erradicando o fumo ainda nesta geração. A fundação 
apoia sua missão por meio de três pilares centrais: saúde, ciência e tecnologia; a iniciativa de 
transformação agrícola; e a transformação da indústria. O trabalho em saúde, ciência e tecnologia 
da fundação complementa os esforços contínuos de controle do tabaco e se concentra nos países 
onde vive o maior número de fumantes, promovendo uma agenda orientada a esse público para 
acelerar e eliminação de produtos prejudiciais e sua substituição por outros menos danosos. A 
iniciativa de transformação agrícola busca diversificar economias dependentes do tabaco, e os 
esforços de transformação da indústria da fundação se concentram em concretizar mudanças em 
toda a indústria mundial de tabaco e no ecossistema da nicotina. 
  
A fundação recebeu um compromisso de financiamento de US$ 80 milhões anuais por 12 anos a 
partir de 2018 da Philip Morris International (PMI). Segundo o estatuto social e o acordo de 
compromisso da fundação, a Philip Morris International e a indústria do tabaco de forma geral 
estão impedidas de exercer qualquer tipo de controle ou influência sobre o modo como a fundação 
destina esses recursos ou empreende suas atividades. A aceitação do compromisso anual da 
fundação não constitui um endosso por parte dela de qualquer produto dessa indústria. 
 
Para obter mais informações sobre a fundação, acesse www.smokefreeworld.org. 
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https://www.smokefreeworld.org/our-areas-focus/smoke-free-indexc-rfp
https://www.smokefreeworld.org/

