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Capítulo III 

PHILIP MORRIS: UMA ORGANIZAÇÃO GLOBAL 

 

 A Philip Morris International, com sede em Lausanne na Suíça, é uma das maiores 

empresas de tabaco do mundo. Foi fundada no século XIX e tornou-se uma das maiores 

organizações mundiais. A história1 da Philip Morris se inicia em 1847, com a inauguração de 

uma tabacaria na Bond Street em Londres, pelo seu fundador, senhor Philip Morris, que 

vendia tabaco e cigarros prontos. Com o seu falecimento, os negócios foram assumidos por 

sua esposa, Margaret, e pelo seu irmão, Leopold. Em 1881, Joseph Grunebaum se juntou a 

Leopold para formar a Philip Morris & Company and Grunebaum, que foi dissolvida quatro 

anos depois e renomeada como Philip Morris & Co. Por fim, em 1894, a empresa saiu do 

controle da família fundadora e foi assumida por William Curtis Thomson e sua família. Sob 

a direção de Thomson, a empresa foi nomeada a fornecedora oficial de tabaco do Rei Eduardo 

VII e, em 1902, foi criada uma filial em Nova Iorque por Gustav Eckmeyer, um representante 

exclusivo da Philip Morris que desde 1872, importava e vendia cigarros fabricados na 

Inglaterra. Assim, a empresa foi dividida pela metade entre os controladores britânicos e os 

sócios norte-americanos. 

 Em 1919, a Philip Morris foi adquirida por acionistas norte-americanos e passa a se 

chamar Philip Morris & Co. Inicia a produção de cigarros nos Estados Unidos, em sua fábrica 

na cidade de Richmond, Estado da Virgínia, e lança, em 1924, aquela que se tornaria a sua 

marca mais famosa, os cigarros Marlboro (Figura 6). 

 

 

                                                 
1 Devido à falta de dados de outras fontes, grande parte dos dados históricos que compõem este capítulo foram 
extraídos do website da Philip Morris  e outros materiais de comunicação institucional. 
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     Figura 6: 

 
       Fonte : Site do e-bay. 

 

 Em meados da década de 50, a empresa já fazia parte da cultura norte-americana e 

tinha uma sólida posição nos Estados Unidos, exemplo disso foi o patrocínio do famoso 

seriado “I Love Lucy” na televisão americana. O ano de 1954 marcou a história da Philip 

Morris. Foi o ano do lançamento das campanhas publicitárias com um dos personagens mais 

famosos do mundo da propaganda: o “Cowboy” do cigarro Marlboro (Figura 7). Nesse 

mesmo ano, a Philip Morris compra a Benson & Hedges e decide comercializar seus produtos 

em todo iniciando a sua operação na Austrália por meio de uma divisão internacional. Em 

1957 adquire a Milprint & Nicolet Paper, sendo a primeira aquisição não ligada à indústria do 

tabaco. 

 

    Figura 7: Cowboy’s. A marca das campanhas do Marlboro. 

 
    Fonte: Website marlboro.net 
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 A parte da empresa fora dos Estados Unidos é renomeada Philip Morris International 

em 1961. Esse cenário deu início a uma expressiva expansão internacional de vendas por 

meio de contratos de licenciamento e de um número rapidamente crescente de afiliadas de 

propriedade da empresa em todo o mundo. Em 1963, por exemplo, a Swiss Fabriques de 

Tabac Réunies tornou-se a primeira afiliada da Philip Morris na Europa, para a fabricação de 

cigarros. No ano de 1967 a empresa é dividida em três: Philip Morris Domestic (Philip Morris 

USA), Philip Morris International e Philip Morris Industrial. Em 1970, a empresa comprou 

47% da cervejaria Miller, outro investimento fora do mercado de tabaco. No início dos anos 

70, o Marlboro se tornou o cigarro mais vendido no mundo e se consolidava como o cigarro 

número 1 dos Estados Unidos. 

 Em 1972, a produção e as vendas já cobriam um grande número de mercados em todo 

o mundo e, em plena Guerra Fria, a empresa desenvolveu um cigarro tipo “American blend” 

para distribuição na União Soviética, abrindo caminho para o mercado além da Cortina de 

Ferro.  Na década de 90, com a abertura dos mercados da Europa Oriental à livre iniciativa, a 

Philip Morris adquiriu participação em várias fábricas na Lituânia, Rússia e Polônia, e 

inaugurou novas fábricas em cidades como São Petesburgo, na Rússia e Almaty, no 

Cazaquistão. Entre 1981 e 2005, os volumes de produção passaram de 249 bilhões para 805 

bilhões de cigarros. 

 Paralelo ao aumento da produção de cigarros nos últimos 25 anos, outro fato contribui 

para o crescimento da Philip Morris e a sua sustentabilidade. Como já havia acontecido 

anteriormente, a partir dos anos 70, a Philip Morris inicia uma série de aquisições de empresas 

do ramo alimentício e de bebidas, provavelmente, uma estratégia dos acionistas da empresa, 

que prevendo o acirramento da guerra contra o tabaco no mundo resolvem investir em outro 

ramo de negócios. Podemos citar, por exemplo, a compra a marca de refrigerante 7 UP, em 

1978. Em 1985, compra duas gigantes do ramo alimentício, General Foods e a Kraft Foods, a 

maior industria de alimentos e bebidas na América do Norte e a segunda maior no mundo. Em 

1989, foram fundidas e transformadas em Kraft General Foods International. Em 1990, 

comprou a empresa suíça Jacobs Suchard e, em 2000, adquiriu a Nabisco, líder mundial de 

biscoitos, que foi integrada à Kraft Foods no mundo inteiro. 

 Desde a sua fundação, a Philip Morris vem trabalhando para estabelecer sua presença 

em países e territórios em todo o mundo. Hoje, os produtos da Philip Morris representam 

quase 15% do mercado mundial de cigarros e cerca de sete das vinte marcas de cigarros 

internacionais mais vendidas, inclusive a marca número um do mundo, são produzidos pela 

empresa. Emprega mais de 80.000 pessoas no mundo todo, seus cigarros são produzidos em 
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mais de 50 fábricas e vendidos em mais de 160 países. É a terceira maior industria de tabaco 

em volume de vendas depois da China National Tobacco e da Japan Tobacco. Além do 

Marlboro, a marca de tabaco mais popular do mundo, é proprietária de outras marcas 

populares como: Parliament, Virginia Slims e Benson and Hedges, Chesterfield, L&M, 

Players, e outras mais. A 27 de Janeiro de 2003, a Philip Morris International mudou de nome 

para “Altria Group”, provavelmente, com o objetivo de dissociar a imagem da marca ao 

tabaco. 

 

3.1 Altria Group. Tampando a fumaça com a peneira 

 

 Em Janeiro de 2003, a Philip Morris International mudou de nome para Altria Group 

Inc. Na ocasião o então presidente da diretoria e diretor executivo, Louis C. Camilleri 

divulgou a seguinte mensagem para os funcionários: 

 

 

 

 

Na segunda-feira, 27 de janeiro, a Philip Morris Companies Inc. e a Philip Morris 
Management Corp. adotarão oficialmente seus novos nomes - Altria Group Inc. e Altria 
Corporate Services Inc. 
 
A mudança no nome da companhia matriz da Kraft Foods, Philip Morris International, Philip 
Morris USA e Philip Morris Capital Corporation é um marco importante na evolução de nossa 
família de companhias. Não significa um fim ou um começo. Ao invés disso, marca quão longe 
chegamos e nos proporciona uma estrutura para visualizar até onde almejamos ir. Algumas 
coisas vão mudar e outras não. 
 
O que nos une como companhias e pessoas da Altria são muitas coisas. Certamente é uma 
paixão pelo crescimento dos negócios de nossas companhias, pelo desempenho nos mais 
altos níveis de excelência e uma dedicação para fazer as coisas bem e de forma completa. 
Também é um compromisso com nosso pessoal - para ajudá-los a crescer e se desenvolver, 
com base em uma apreciação permanente do enorme valor que uma diversidade de 
conhecimentos e visões trazem para a construção dos negócios de nossas companhias. 
 
À medida em que olhamos para o futuro, vemos mais mudanças, mais crescimento e mais 
desenvolvimento de nosso pessoal, nossas companhias operacionais e suas marcas. Vemos 
também desenvolvimentos adicionais do compromisso com a responsabilidade das 
companhias da Altria à medida que conhecemos mais sobre as expectativas societárias 
desenvolvidas em cada uma de nossas companhias e na matriz que as supervisiona. Almejar o 
mais alto, alcançar o mais distante, inovando e crescendo. O nome e o logotipo da Altria 
expressam vigorosamente estas qualidades permanentes. O mosaico colorido evoca nossa 
enorme diversidade, nossa energia e os assombrosos portfólios de marcas de sucesso de 
nossas companhias operacionais. 
 
Quando uma companhia muda o seu nome, freqüentemente ocorrem críticas. Mas estou 
convencido de que esta é a coisa certa a fazer e o momento certo para fazê-la. A adoção de 
um novo nome para nossa companhia matriz é um passo natural na evolução desta empresa 
que eu considero um privilégio para guiar nossa família de companhias através desta jornada. 
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 Tanto a compra da Kraft Foods, como a mudança de nome para Altria Group, não 

foram estratégias implementadas somente com o objetivo de ampliar o leque de produtos além 

do cigarro, tem o objetivo também de dissociar a imagem da marca, da empresa, ao tabaco, 

garantindo assim a sua sustentabilidade no mercado. 

 O grupo Altria, anteriormente chamado de Philip Morris, é uma das maiores industrias 

de tabaco e produtos alimentícios do mundo. É proprietária da Kraft Foods, Philip Morris 

International, Philip Morris USA e Philip Morris Capital Corporation. Em 2002, adquiriu 

28.7% das ações da SABMiller, uma industria cervejeira formada pela fusão da South African 

Breweries (SAB), e a Miller Brewing Company, que originou uma das maiores companhias de 

cerveja do mundo, com operações em 40 países. É um dos maiores grupos empresarias norte-

americano, e a história do surgimento das empresas pode ser visualizado no quadro abaixo 

(Quadro 2). Possui, aproximadamente, 165 mil funcionários no mundo, e em 2005, faturou 

cerca de 68 milhões de dólares, segundo o índice Dow Jones, conceituado índice que mede a 

performance das indústrias componentes do mercado de ações americano. Está entre as 50 

maiores empresas do mundo, segundo o Global 500, indicador publicado em 2005 pelo jornal 

Financial Times, um jornal internacional de negócios de elevada reputação, lido por líderes 

empresariais em 140 países onde é distribuído. 

 

        Quadro 2: Cronologia das empresas Philip Morris 

 
          Fonte : website da Kraft Foods 
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 Entretanto, ficam alguns questionamentos sobre a mudança de nome da Philip Morris 

para Altria Group. Será mesmo que foi uma questão de criar uma nova identidade para um 

ramo de negócio que não era somente tabaco, mas alimentos e bebidas também, ou os 

acionistas estavam criando uma estratégia para aliviar pressão sobre a indústria do tabaco? A 

proposta oficial de alteração do nome foi apresentada ao conselho de administração em 

meados de 2001 (Figura 8) e, nas palavras de Geoffrey Bible (IstoÉ Dinheiro, 2001), o 

principal executivo da empresa na época, “reflete o desejo da corporação de alcançar 

patamares mais altos em termos financeiros”. Na minha opinião, reflete também uma 

estratégia da companhia de deixar cada vez mais isolado o segmento de cigarros, até porque o 

cerco à indústria tabagista vem se fechando a cada ano. 

 

       Figura 8: Anuncio oficial da Altria 

 
       Fonte: site da BBC Brasil 

 

 Em contraste com a explicação da empresa, que se tratava de uma mudança da 

identidade corporativa, esta alteração do nome tem sido acidamente criticada como uma 

jogada de Relações Públicas para afastar as outras empresas da Philip Morris do espectro do 

tabaco. Como comentou Kathryn Mulvey (OMS, 2003), diretora executiva da Infact, uma ong 

americana de proteção aos consumidores, “a Philip Morris está se fiando na memória curta 

dos consumidores e esperando que outra campanha maciça de RP reconquiste o público 

americano, que vem rejeitando peremptoriamente as suas práticas comerciais letais”. Segundo 

artigo publicado no site do Observatório da Imprensa (2003): 

 

Os críticos acusam a empresa de empreender um golpe de relações públicas 

para confundir os consumidores, desassociando o nome da empresa de sua 

principal fonte de lucro, o cigarro. O presidente Louis Camilleri argumenta 

que a mudança é só um modo de tornar mais clara a estrutura corporativa. 
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 O nome Philip Morris continua aparecendo nos maços de cigarro e pelo que podemos 

perceber, o nome Altria se configura somente como o nome da “holding” e está diretamente 

ligado a parte de alimentos e bebidas. Segundo Alfredo Alves de Lima (2001), diretor da 

consultoria de marcas Interbrand, “é uma estratégia inteligente. Eles colocam a marca Philip 

Morris em seu devido lugar e criam uma imagem para reforçar a distância que existe entre 

duas áreas nada similares”. Ainda que existam outros fatos que também motivaram a 

mudança, um deles pode ser o crescimento dos investimentos nos chamados fundos éticos. Há 

alguns anos iniciou-se uma tendência mundial dos investidores procurarem empresas 

socialmente responsáveis, sustentáveis e rentáveis para aplicar seus recursos. Conforme as 

informações disponíveis no site da Bovespa, essas aplicações, denominadas SRI - 

Investimentos Socialmente Responsáveis, consideram que empresas sustentáveis geram valor 

para o acionista no longo prazo, pois estão mais preparadas para enfrentar riscos econômicos, 

sociais e ambientais. Essa demanda veio se fortalecendo ao longo do tempo e hoje é 

amplamente atendida por vários instrumentos financeiros no mercado internacional. Nas 

Bolsas de Valores de Londres e Nova York, por exemplo, existe um índice que reúne as 

corporações socialmente responsáveis. 

 No Brasil, a Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, implantou o ISE - Índice de 

Sustentabilidade Empresarial, ou seja, um indicador de responsabilidade social criado por um 

conselho deliberativo composto por nove instituições, entre elas a International Finance 

Corporation (IFC), subsidiária do Banco Mundial, a ABRAPP, ANBID, APIMEC, IBGC, 

Instituto ETHOS, Ministério do Meio Ambiente e o Centro de Estudos em Sustentabilidade 

(CES) da Fundação Getúlio Vargas. Este índice é a principal referência para a seleção de 

papéis de primeira linha e garante às empresas que participam uma certificação de empresa 

modelo em Sustentabilidade e Responsabilidade Social. A Philip Morris não é bem-vinda 

nesse grupo, já a Altria teria alguma chance no clube dos éticos. 

 Além disso, a mudança do nome pode facilitar uma possível cisão das duas 

companhias, a venda de algumas delas e até a atração de parceiros para a área de alimentos. 

Informações recentes pub licadas nos principais meios de comunicação davam indícios que o 

grupo Altria teria planos para se separar da Kraft Foods. No depoimento ao jornal New York 

Times (WARNER, 2005), o diretor executivo da Altria, Louis Camilleri, disse que a empresa 

provavelmente passará por uma reforma, depois que os principais obstáculos na Justiça forem 

ultrapassados. Ele quis dizer que, se a Altria conseguir derrubar as ações que acusavam a 

empresa de enganar os fumantes com campanhas de marketing para seus cigarros, como 
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aconteceu no final de 2005 quando a empresa derrubou uma ação de US$ 10 bilhões (em 

torno de R$ 22 bilhões) na Suprema Corte de Illinois, poderá fechar a venda da Kraft. 

Atualmente, a Altria possui 87% das ações da Kraft. 

 Segundo a jornalista do New York Times, Merlanie Warner (2005), 

 

Investidores da Altria estão ansiosos para separar a Kraft, pois acreditam que 

as três partes da empresa, tabaco, doméstica e internacional, e Kraft, valem 

mais separadas do que juntas. Analistas dizem que a venda da Kraft, maior 

empresa de alimentos embalados do país, daria capital para usar em 

aquisições. Ultimamente, os ganhos da Kraft caíram, e a empresa está 

buscando formas de minimizar a exposição à flutuação de preços das 

commodities e vender produtos mais saudáveis. A Altria já estabeleceu a 

estrutura para a separação. Departamentos como tecnologia da informação e 

administração da marca foram descentralizados, e ao menos 100 cargos 

foram transferidos para as empresas operadores. 

 

 O presidente Matthew Myers (2001), da campanha Tobacco-Free Kids, uma campanha 

americana que luta contra o acesso das crianças ao tabaco, relatou em um artigo seu que: 

 

A Philip Morris está mudando seu nome porque ela não quer mudar suas 

práticas de negócio e foi mal sucedida em mudar sua reputação, apesar dos 

milhões dos dólares que foram gastos. Este é um desesperado ato cínico de 

uma companhia que realiza suas relações públicas e faz campanha para 

convencer o público que mudou, uma falha total. Nenhuma campanha 

conhecida pode esconder o fato de que a Philip Morris continua a introduzir 

no mercado um produto mortal para as nossas crianças. 

 

 Devido ao seu longo histórico de posturas antiéticas e polêmicas, não é surpresa o fato 

da Philip Morris querer mudar sua identidade, assim como fizeram algumas empresas no 

passado. A mudança do nome não altera o fato de que, a cada dia, aumenta o número de 

crianças e jovens que começam a fumar, e que muitas mortes continuam ocorrendo devido aos 

males causados pelo tabaco. Se o histórico da Philip Morris for o modelo para a Altria, então 

a sua postura se caracterizará por uma linha longa de gestos vazios, de comportamento 

antiético e sem compromisso com a saúde pública. É o que veremos nos próximos capítulos. 
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3.2 Philip Morris Brasil: muito além do tabaco. 

 

 A Philip Morris Brasil é uma afiliada da Philip Morris Internacional e está presente no 

Brasil há mais de 30 anos. Em 1973, a empresa abriu sua primeira fábrica em Curitiba, no 

Paraná, e foi autorizada a funcionar no Brasil por meio do Decreto nº 83.096, de 29 de março 

de 1979, como uma Sociedade Mercantil Estrangeira. Em 1998, passa a concentrar a 

produção de cigarros em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul e, em 2000, transfere sua 

matriz administrativa, de São Paulo para Curitiba. Hoje é a segunda maior empresa produtora 

de cigarros no Brasil e também uma grande exportadora de cigarros e subprodutos de tabaco 

para outras afiliadas da Philip Morris ao redor do mundo. As marcas de cigarros mais 

conhecidas fabricadas no Brasil são: Marlboro, L&M, NEXT, Shelton, Dallas, 

Benson&Hedges, Parliament, Mustang, Luxor, Palace, Chanceller e Galaxy. 

 Líder do mercado mundial de cigarros, a Philip Morris não consegue repetir aqui no 

Brasil o desempenho de outros países. A participação de mercado da Philip Morris brasileira 

varia de 13% a 16%, dependendo de quem avalia. Fica bem atrás da Souza Cruz (BAT - 

British American Tobbaco), com 70% a 75%, e o percentual restante fica dividido entre os 

fabricantes menores que vendem cigarros mais baratos, graças a liminares na Justiça para 

pagar menos impostos, o contrabando e a sonegação fiscal. Esses fabricantes têm 

praticamente a mesma participação da Philip Morris. Com o passar dos anos e seguindo o 

plano mundial traçado pela direção internacional, a empresa foi adquirindo novas 

companhias, passando a atuar em diversificados segmentos além do tabaco, como alimentos e 

bebidas. 

 Uma das primeiras aquisições no Brasil de uma indústria alimentícia foi a Kibon, uma 

empresa tradicional, líder no mercado de sorvetes, que pertencia à General Foods e foi 

repassada à Philip Morris em 1985. É bom recordar que foi justamente nesse ano que a Philip 

Morris International comprou, nos Estados Unidos, duas das maiores industrias de alimentos e 

bebidas do mundo, a General Foods e a Kraft Foods. Cinco anos depois, comprou a empresa 

suíça Jacobs Suchard e, em 2000, adquiriu a Nabisco, líder mundial de biscoitos. Todas essas 

aquisições feitas pela controladora norte-americana refletiram aqui no Brasil também com a 

incorporação das empresas compradas à Philip Morris Brasil. 

 Nos anos 90, houve o que podemos chamar de “temporada de aquisições” no mundo 

dos alimentos no Brasil. Um artigo da Agencia Estado (1993), informava a compra “das ações 

da Q-Refresco, uma joint venture entre Kibon (45%), também controlada pelo Grupo Philip 
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Morris, e Recol (55%), que fabrica os produtos secos distribuídos pelas marcas de pó para 

refresco Tang, balas Soft, chicletes Ping Pong e Ploc, balas de goma Jujuba e chocolates”. Foi 

nesse período que a Kraft Suchard, subsidiária da Philip Morris no país, adquiriu, em 1996, o 

controle da fábrica de chocolates Lacta, uma das mais tradicionais industrias paulistanas de 

propriedade da família Adhemar de Barros, ampliando assim o seu braço na industria de 

alimentos no Brasil. Um artigo com o título, “Final doce e amargo”, publicado pela revista 

IstoÉ (1996), informa que : 

 

O grupo americano, que já tinha 40% das ações da empresa, anunciou a 

compra de outros 58%, num negócio de US$ 250 milhões. Hoje, 45% do 

faturamento de US$ 1,6 bilhão da Philip Morris no Brasil vêm do setor de 

alimentos, comercializando marcas como Kibon, Confeti, e Toblerone. 

  

 Com essa aquisição, a área de alimentos da Philip Morris passa a se chamar, Kraft 

Lacta Suchard, tornando-se uma empresa líder em chocolates e confeitos, a segunda maior 

fabricante de gomas e com uma linha de bebidas em pó que respondia, na época, por mais de 

60% do mercado. As marcas da Philip Morris se espalham por todo o país: Marlboro, L&M, 

Lights, Confeti, Bis, Sonho de Valsa, Diamante Negro, Tang, Clight, entre outros. Dezenas de 

grandes companhias brasileiras foram engolidas por grupos estrangeiros naqueles anos. É o 

que retrata um artigo da revista Ops, escrito pelo Prof. Rinaldo Fonseca (1996, p.14-22), chefe 

do Departamento de Teoria Econômica do Instituto de Economia da Universidade de 

Campinas - Unicamp, citando que: 

 

Algumas empresas e marcas conhecidas do público consumidor brasileiro 

como Kibon, Lacta, Cica, Adria foram absorvidas por grandes grupos 

transnacionais como a Nestlé, a Philip Morris, a Gessy Lever etc. Hoje, para 

dar um exemplo, a Philip Morris e a Nestlé detêm, juntas, algo como 80% do 

mercado brasileiro de sorvetes. 

 

 Como podemos perceber, não só de tabaco vive a Philip Morris, produzir e vender 

comida faz parte da sua estratégia mundial para diversificar suas atividades. Segundo Ricardo 

Baltazar (1999), “dos US$ 78 bilhões que o grupo deve faturar neste ano, US$ 27 bilhões 

correspondem à fatia da sua divisão de alimentos, a Kraft General Foods”, ou seja, 1/3 do 

faturamento da empresa. Este dado além de mostrar a parcela significativa do mercado de 
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alimentos, nos mostra também o quanto é relevante e lucrativo o mercado do tabaco. No 

Brasil, entretanto, alguns problemas em relação às aquisições fizeram a Philip Morris se 

desfazer de algumas empresas. Primeiro, vendeu a Kibon, maior fabricante de sorvetes do 

país. Depois vendeu duas fábricas que produziam chicletes, balas e outros confeitos de marcas 

conhecidas como os chicletes Ping Pong e os lanches Mirabel. Segundo explicação do vice-

presidente de alimentos do grupo no Brasil, Gustavo Abelenda (apud BALTAZAR, 1999), 

“não conseguimos competir em algumas áreas e queremos nos concentrar no mercado de 

chocolates”. 

 Em fevereiro de 2000, um artigo publicado na edição 357 da Revista UpDate, 

informava a transferência da Kraft Lacta Suchard para Curitiba. A empresa estaria levando 

sua produção de chocolates, exceto a linha Lacta, e de bebidas em pó para a capital do Estado 

do Paraná. Até o final de 2000, além da produção, a empresa concluiria o processo de 

transferência de toda a área administrativa e todo o comando da empresa. “Estamos apertados 

em São Paulo, não temos como crescer aqui e precisamos nos preparar para o dia em que o 

mercado se recuperar”, diz Abelenda (apud BALTAZAR, 1999). A Philip Morris aproveitou 

as instalações de uma fábrica que produzia cigarros para a Rússia e o Leste Europeu, mas 

tornou-se financeiramente inviável depois da crise russa e foi desativada. A mudança foi 

estratégica para a Philip Morris, que além de não pagar aluguel à Kibon, em cuja fábrica 

produzia os refrescos, se beneficiou dos incentivos fiscais ofertados pelo governo do Paraná 

que concedeu quase quatro anos sem pagar ICMS. 

 Já com o nome Kraft Foods Brasil, a empresa é líder no segmento de chocolates, com 

33% do mercado, seguida pela Nestlé, com 29% e pela Garoto, com 21%. Segundo o artigo 

publicado na revista Alimento Seguro, em dezembro de 2005, “a companhia opera no Brasil 7 

fábricas, responsáveis pela manufatura de produtos líderes de mercado e da preferência do 

consumidor. Emprega cerca de 7 mil funcionários e obteve, em 2004, um faturamento de R$ 

2,9 bilhões”. Atualmente, ocupa o 77º lugar entre os 200 maiores grupos e é dona de algumas 

das marcas locais mais conhecidas.  Entre elas os sucos: Tang, Clight, Fresh e Maguary, os 

chocolates Lacta: Diamante Negro, Sonho de Valsa, Bis entre outros, os biscoitos Nabisco: 

Trakinas, Oreo e Club Social, Sobremesas Royal, o “cream cheese” Philadelphia, para citar 

algumas. Atua também no mercado global do café, junto com Nestlé, Sara Lee, 

Procter&Gamble. 

 Segundo as informações contidas no site da empresa, atualmente a Philip Morris 

Brasil emprega aproximadamente 2.400 pessoas na matriz, escritórios de vendas e centros de 
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distribuição ao redor do país e nas fábricas. Seus princípios institucionais apresentados no 

website: 

 

Missão da empresa 

“Nossa missão como fabricante de cigarros é oferecer a todo fumante adulto no mundo a 

melhor experiência ao fumar, tanto agora como no futuro”. Acreditamos no futuro do nosso 

negócio e trabalhamos incessantemente para reduzir os efeitos prejudiciais do cigarro sobre a 

saúde e para oferecer produtos com o mais alto padrão de qualidade. 

 

Objetivo 

“Nosso objetivo é oferecer a todo fumante adulto no mundo a melhor experiência ao fumar, 

tanto agora como no futuro. Sabemos que ainda temos um bom caminho a percorrer antes de 

atingir essa meta. Mas também sabemos que o sucesso financeiro de longo prazo, 

especialmente para uma empresa de tabaco, exige mais que apenas estratégias de negócios e 

sua execução”. 

 

 Ao contrário do que muitos pensam, a Philip Morris não possui nenhuma plantação de 

tabaco. Ela compra a matéria-prima de outras empresas e dos agricultores em países de todo o 

mundo, entre eles: Brasil, Grécia, Itália, Maláui, Polônia, Tailândia, Turquia e Estados 

Unidos. A empresa mantém uma relação próxima com os agricultores, órgãos governamentais 

e universidades, para garantir o suprimento de tabaco de qualidade para a fabricação dos seus 

produtos. O cultivo do tabaco começa com o cuidado na preparação dos sementeiros e na 

produção de mudas. As sementes do tabaco são minúsculas (10 mil a 30 mil sementes por 

grama), mas elas germinam rapidamente, em 5 a10 dias. Em seguida, elas são transplantadas 

para o campo. A empresa entrega as mudas e os agricultores são responsáveis pelo cultivo do 

tabaco. A relação é bem próxima, uma parceria. Assim que tiver terminado o ciclo, a empresa 

recolhe as folhas de tabaco para o beneficiamento e entrega novas mudas. 


