
Aumentar os impostos sobre produtos de tabaco é uma solução saudável para a crise americana 
de orçamento público  
 
Um novo relatório, publicado nos Estados Unidos, apresenta a conclusão de que um aumento nos 
impostos de cigarros poderia gerar mais de U$ 9 bilhões em receita anual, além de reduzir o tabagismo e 
salvar vidas. O relatório, intitulado Impostos sobre o Tabaco: um ganho mútuo para estados em 
dificuldades financeiras (Tobacco Taxes: A Win-Win-Win for Cash-Strapped States) foi publicado pela 
Campanha para Crianças Livres de Cigarros, Rede de Ações Contra o Câncer da Sociedade Americana 
do Câncer, Associação Americana do Coração, Associação Americana do Pulmão e Fundação Robert 
Wood Johnson (Campaign for Tobacco-Free Kids, Cancer Action Network, American Cancer Society, 
American Heart Association, American Lung Association, and Robert Wood Johnson Foundation).  
 
Os Estados Unidos têm 50 estados e o Distrito de Columbia (DC). Um imposto federal de U$1,01 é 
aplicado sobre cigarros e os estados podem aplicar impostos adicionais. O novo relatório detalha a 
receita e os benefícios de saúde em cada estado oriundos do aumento tributário de U$ 1 por maço. 
 
Conclusões 
Se todos os estados americanos, incluindo Washington, DC, aumentassem os impostos em U$ 1 por 
maço, os resultados seriam: 
• Aumento de U$ 9,1 bilhões na receita anual 
• Mais de 2,3 milhões de crianças não começariam a fumar 
• Mais de 1,2 milhões de adultos seriam incentivados a parar de fumar 
• Mais de 1 milhão de mortes prematuras por causa do cigarro seriam evitadas 
• 52,8 bilhões de dólares seriam poupados em tratamento médico 
 
Uma pesquisa nacional feita com adultos eleitores concluiu que: 
• 67% dos entrevistados são a favor de um aumento de U$ 1 por maço em impostos estaduais. 
• 60% preferem o aumento do imposto dos cigarros em vez de outras opções de resolução de déficits 

orçamentários estaduais 
• 59% preferem um candidato estadual que apóie o imposto do tabaco 
 
Principais mensagens  

• Aumentar os impostos do tabaco é a forma mais eficaz de reduzir o tabagismo e salvar vidas 
• Impostos mais altos sobre o tabaco visam nossas populações mais valiosas: a juventude, que terá 

maior proteção contra o fumo. A população de renda mais baixa será incentivada a parar de fumar. 
• Impostos mais altos sobre o tabaco aumentam as receitas governamentais, mesmo com o consumo 

reduzido. 
• Uma maior receita oriunda de impostos sobre o tabaco pode dar aos governos os recursos para 

outras iniciativas de controle do tabagismo, reduzindo-o e salvando vidas. 
 
Informações adicionais 

• A média de impostos estaduais sobre cigarros é de U$ 1,34 por maço; as taxas variam de U$ 0,07 
na Carolina do Sul a U$ 3,46 em Rhode Island. 

• As projeções do relatório são baseadas em conclusões de pesquisas, segundo as quais um aumento 
de 10% nos preços de cigarros em países de alta renda reduz as taxas de fumo da juventude em 
cerca de 6,5%, o fumo adulto em 2% e o consumo total de cigarros em 4%. 

 
Relatório integral disponível em [somente em inglês]: 
http://www.tobaccofreekids.org/reports/state_tax_report/downloads/Tax_Report_Complete.pdf 
 
Outras fontes: 
Impostos estaduais sobre o tabaco [somente em inglês] 
http://www.tobaccofreekids.org/reports/state_tax_report/ 
 
Fatos sobre Tributação e Preço 



Inglês - http://tobaccofreecenter.org/resources/taxation_price/fact_sheets 
Árabe - http://tobaccofreecenter.org/ar/resources/taxation_price/fact_sheets   
Chinês - http://tobaccofreecenter.org/zh/resources/taxation_price/fact_sheets   
Francês - http://tobaccofreecenter.org/fr/resources/taxation_price/fact_sheets  
Português - http://tobaccofreecenter.org/pt/resources/taxation_price/fact_sheets  
Russo - http://tobaccofreecenter.org/ru/resources/taxation_price/fact_sheets   
Espanhol - http://tobaccofreecenter.org/es/resources/taxation_price/fact_sheets   
 
Caso tenha dúvidas sobre o relatório ou sobre como você pode usá-lo em suas iniciativas de combate ao 
tabagismo, entre em contato com research@tobaccofreecenter.org. 
 


