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Capítulo IV 

A COMUNICAÇÃO CORPORATIVA DA PHILIP MORRIS 

BRASIL 

 

 A comunicação tem sido a grande aliada da industria do tabaco nos últimos 50 anos. 

Nesse período, a indústria do tabaco cometeu uma sucessão de fraudes, propagou mentiras 

com ares de controvérsia científica e enganou os consumidores num nível provavelmente 

inédito na história do capitalismo, nos conta Mário César Carvalho (2001), em seu livro “O 

cigarro”, editado pela Publifolha. Nemércio Nogueira (2004), em artigo publicado no site 

Portal da Propaganda, diz que no passado o marketing de produtos era absoluto. A Philip 

Morris Brasil não falava sobre pontos controvertidos que eram levantados com freqüência e 

intensidade pela sociedade e pela mídia. Enquanto as questões como câncer de pulmão, 

enfisema, e outras doenças causadas pelo cigarro ganhavam corpo em todo o mundo a Philip 

Morris continuava institucionalmente silenciosa. Vamos abrir um parêntese aqui para citar 

que o próprio Nemércio é, ou foi, consultor de comunicação contratado pela Philip Morris há 

mais de 20 anos, um estrategista conceituado e capaz de cunhar uma frase que diz: 

 

Nesses anos, porém, gestava-se uma reviravolta que faz da Philip Morris 

hoje o mais fascinante case institucional de realinhamento com as 

expectativas da sociedade. Uma das maiores empresas do mundo, fabricante 

de um produto que ela admite que vicia, causa câncer e outras doenças, que, 

contudo, faz questão de ser reconhecida por um marketing de seus produtos, 

bem como por uma comunicação e postura institucional ética e socialmente 

responsável (NOGUEIRA, 2004). 

 

 Como podemos ver, essas frases ditas por especialistas de comunicação fazem parte de 

uma estratégia de comunicação que utiliza depoimentos como esse para formar uma opinião 

equivocada na cabeça dos consumidores e formadores de opinião. Como uma empresa de 

tabaco como a Philip Morris, pode ser reconhecida como ética e socialmente responsável? 

Discutiremos esse tema mais adiante. Na verdade, devemos fazer a seguinte reflexão: a quem 

irá atingir esse tipo de depoimento? Com que público está preocupada a Philip Morris quando 

um de seus consultores dá um depoimento como esse? Influencia a decisão ou comportamento 

de quem? 
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 Antes de seguirmos a diante, podemos refletir sobre a conceituação do que chamamos 

“Comunicação Corporativa” na Philip Morris. Segundo a professora Margarida Kunsch 

(2003, p.149), “comunicação organizacional, comunicação empresarial e comunicação 

corporativa são terminologias usadas indistintamente no Brasil para designar todo o trabalho 

de comunicação levado a efeito pelas organizações em geral” e concluí: 

 

A comunicação organizacional como objeto de pesquisa, é a disciplina que 

estuda como se processa o fenômeno comunicacional dentro das 

organizações no âmbito da sociedade global. Ela analisa o sistema, o 

funcionamento e o processo de comunicação entre a organização e seus 

diversos públicos. 

 

 Há ainda uma outra análise que poderíamos fazer sobre a comunicação da Philip 

Morris, a mesma autora chama de comunicação corporativa ou organizacional, o composto 

das diferentes modalidades de comunicação: comunicação institucional, comunicação 

mercadológica, comunicação interna e comunicação administrativa. 

 Fazem parte desse composto todas as estratégias de comunicação com os funcionários 

e que chamamos de comunicação interna, endomarketing e outros denominações. O 

marketing, a propaganda e promoção, feiras, eventos e merchandising denominamos de 

comunicação mercadológica, a comunicação administrativa é responsável pelos fluxos de 

comunicação da organização, suas redes formais e informais e seus veículos. As ações de 

relações públicas, assessoria de imprensa, propaganda institucional, marketing social, entre 

outras, que podemos chamar de comunicação institucional. Segundo o professor Gaudêncio 

Torquato (2002), a comunicação institucional objetiva conquistar simpatia, credibilidade e 

confiança, realizando como meta finalista, a influencia político-social, utilizando-se de 

estratégias de relações públicas, imprensa, publicidade e técnicas de lobby. Como podemos 

ver, a junção dessas modalidades de comunicação formariam um mix, um composto 

comunicacional que entendemos por comunicação integrada. E seriam essas as formas de 

comunicação que permitiriam a uma organização se relacionar com seu universo de públicos 

estratégicos e com a sociedade em geral. 

 A empresa vem conduzindo suas atividades de comunicação a partir do conceito da 

comunicação integrada, orientada para seus públicos de interesse, clientes, colaboradores e 

público externo em geral. Utiliza de forma combinada meios e instrumentos diversos para 

transmitir suas mensagens, desde publicidade e patrocínios, relações públicas e agora também 
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iniciativas de responsabilidade social empresarial. Percebemos de forma geral que o alvo da 

comunicação da empresa é na verdade todos os públicos relevantes para a empresa, como por 

exemplo: jovens, professores, políticos, jornalistas, investidores, integrantes de organizações 

não-governamentais, comunidade e outros que analisaremos individualmente. Mas o que são 

os “públicos” afinal? Porque falamos tanto em público-alvo ou públicos de interesse ou ainda 

público-estratégico. Antes de prosseguirmos, vamos discutir um pouco a questão dos públicos 

em comunicação, importante para entendermos a comunicação desenvolvida pela Philip 

Morris Brasil. Segundo o professor Fábio França (2003, p.149), um estudioso no tema, 

considera que: 

 

A comunicação é o suporte de todo o estabelecimento de relacionamentos 

entre pessoas e organizações. Aplicam-se ao uso dos instrumentos os 

princípios do saber-fazer para que os relacionamentos sejam feitos de modo 

a persuadir os públicos envolvidos no processo. Dessa forma, defini-se qual 

o sentido e o objetivo do uso estratégico da cada mídia no processo de 

relacionamento com cada público de interesse. 

 

 A discussão sobre o conceito de públicos não é recente. Há muito tempo, profissionais 

e estudiosos vem discutindo a classificação dos públicos quanto aos critérios “geográficos”, 

que os denomina como internos, externos e mistos. Evidente que a relação entre as 

organizações e seus públicos mudaram ao longo dos anos em conseqüência da multiplicação 

dos canais de informação causada pelo avanço da tecnologia, quanto à globalização 

econômica, é preciso considerar o acesso amplo a veículos de comunicação cada vez mais 

eficientes, com isso o indivíduo tende a buscar relações de afinidade com grupos de interesse 

específico, mas geograficamente disperso, portanto, o espaço físico não é mais o fator 

determinante para a aglutinação de indivíduos com interesses comuns. Essas mudanças fazem 

com que cada vez mais, os públicos (sejam eles funcionários, clientes ou consumidores) 

possam interagir de forma efetiva com a organização, seja consumindo produtos ou serviços, 

produzindo trabalho, ou reivindicando atitudes, vinculados à organização em termos espaciais 

e virtuais. 

 Outra questão importante que devemos levantar são as crescentes exigências que a 

sociedade faz às organizações, para que ofereçam cada vez mais um tratamento personalizado 

e que atenda as necessidades individuais de cada grupo que interage com a organização e, ao 

mesmo tempo, assumam um papel socialmente responsável e que estabeleçam laços efetivos 
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com a comunidade onde estejam inseridas. Portanto a comunicação deve mediar o 

relacionamento entre a organização e seus públicos e por isso deve conhecê- los 

profundamente. Conforme diz a professora Lúcia Duarte da UERJ, em seu texto publicado no 

site Mundo RP: 

 

Devemos analisar os modos de relação dos públicos com a instituição para, 

a partir daí, identificar interesses e demandas que permitam ao profissional 

de comunicação atuar na adequação das reações do público com os 

objetivos da organização e, assim, estabelecer a correta estratégia de 

abordagem de cada segmento específico. 

 

 O professor Fábio França também concorda com as declarações anteriores e diz que 

para nos comunicarmos com os diferentes públicos, antes é preciso identificar com precisão 

os públicos de interesse de uma organização, determinar o tipo de relação, o nível de 

interdependência da empresa com os públicos, os objetivos e as expectativas da relação, bem 

como a percepção que cada público tem da organização e quais a suas expectativas em relação 

a ela. O professor conclui que “esse processo permite ainda definir o tipo correto de 

comunicação para cada público, bem como a mídia que será empregada para atingir os 

objetivos da comunicação” (2003, p.149).  A professora Cleuza Cesca, da PUC de Campinas, 

em seu artigo “As transformações nas organizações gerando novos públicos para as relações 

públicas”, propôs uma nova classificação de públicos com base no que chamou de “vínculo 

jurídico-fisico”. Tomaremos esta classificação para apontar os segmentos de público externo 

que são estratégicos para a Philip Morris Brasil e que abordaremos nesta pesquisa, são eles: a 

comunidade, os consumidores (principalmente o jovem), o varejo, a imprensa, governos e 

sindicatos. 

 Perceberemos que o objetivo das ações de comunicação da Philip Morris ao longo dos 

anos foi garantir o valor da sua marca institucional e fortalecer a sua imagem corporativa além 

de agregar valor aos seus produtos. Está mais do que provado que a imagem de uma empresa 

leva anos para ser construída, mas pode ruir em apenas alguns minutos. Com a consolidação 

da democracia no Brasil, a sociedade se tornou mais ávida por informações e mais 

participativa, fazendo crescer as pressões por parte dos consumidores, das organizações não-

governamentais, da imprensa, da sociedade em geral e dos governos, que vem 

regulamentando a produção, comercialização e uso do tabaco. Esse e outros fatores vêm 

influenciando e pressionando a Philip Morris, arranhando a sua imagem, condenando seu 
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produto, entretanto, sem interferir no seu lucro. Este cenário dá formato à comunicação da 

Philip Morris, onde as diversas estratégias são implementadas a fim de garantir a 

sustentabilidade da organização. Esse formato de comunicação é denominado pela empresa de 

“Comunicação Corporativa” ou “Assuntos Corporativos”. 

 

4.1 Porque “Assuntos Corporativos!” 

 

 Antes de prosseguir, é importante que fique claro a definição de corporativo, e a 

compreensão sobre o conceito de corporação e da posição que ela ocupa no mundo dos 

negócios. The Concept of the Corporation (O conceito de corporação) publicado em 1946 por 

Peter Drucker, foi considerado o primeiro estudo sistemático da administração empresarial, e 

foi um dos livros mais influentes do autor se tornando um clássico absoluto na literatura de 

negócios. Por meio de uma análise dos mecanismos administrativos da gigante General 

Motors, o autor elaborou a primeira reflexão detalhada sobre os princípios que regem o 

mundo corporativo. O autor é tido como o “papa” da gestão administrativa, tendo recebido o 

titulo de Dr. Management, e foi o primeiro a sistematizar uma concepção do que tinha 

mudado no mundo empresarial com o surgimento da grande empresa organizada e gerida, que 

os americanos denominam de corporation. 

 A obra de Drucker descreve, entre outros temas, o que é administrar, como os 

executivos agem, como a corporação é organizada e, principalmente, procura explicar o papel 

da grande corporação numa sociedade moderna. Ele fala do surgimento de uma nova 

instituição social, que é a corporação ou a grande empresa, e como se tornou peça central na 

sociedade industrial e também um novo órgão social, e como o management, ou 

gerenciamento, permite a sobrevivência e longevidade dessa corporação. Drucker apresenta 

uma visão política sobre o assunto, para ele a corporação não é apenas uma instituição 

econômica e uma ferramenta para a lucratividade, sua essência é social, é uma organização 

humana, uma instituição social e uma comunidade, e tem de ser gerida e estudada como tal. 

Sua obra demonstra o seu interesse por uma abordagem política e social aos problemas da 

sociedade na época, distinta de uma abordagem econômica apenas. Segundo Drucker, 

“devemos exigir da corporação não só a performance de funções econômicas, mas a execução 

de pesadas tarefas sociais e políticas”. 

 Outra definição importante para entendermos a corporação foi apresentada por Ira 

Millstein (2005), presidente do Fórum Global de Governança Corporativa do Banco Mundial, 
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em seu artigo “Lançamento das Bases para o Crescimento Econômico”, publicado na revista 

eletrônica do departamento de Estado dos EUA em fevereiro de 2005. Segundo ele, a 

corporação “é uma entidade criada por lei, ela existe há centenas de anos, assumindo formas 

diferentes, e suas características essenciais permaneceram praticamente as mesmas ao longo 

do tempo”. Uma das características mais importantes da corporação apontadas pelo professor 

Ira é a responsabilidade limitada. 

 

Que permite às pessoas investir dinheiro ou outros bens sem que nenhum 

outro de seus ativos pessoais seja colocado em risco, caso a empresa venha 

a falir. Ele se refere às ações de uma empresa e seus acionistas ou 

investidores, que lucram quando a corporação prospera, podendo perder 

tudo quando a empresa fracassa. As ações representam o direito a uma 

compensação, podem ser transferíveis livremente ou vendidas a outro 

investidor e ainda retiradas totalmente se o investidor desejar. 

 

 Outra característica de uma corporação é a existência perpétua. 

 

Essa possibilidade de existir indefinidamente dá estabilidade ao 

empreendimento pela garantia de que os negócios poderão sobreviver aos 

seus fundadores. A corporação tornou-se a forma predominante de 

organização empresarial em resposta à necessidade de crescimento de 

capital. É a forma mais eficiente de se acumular grandes quantias de capital. 

O acionista pode investir em empresas sem risco de responsabilidade 

pessoal e não precisa depender da reputação ou da confiabilidade dos seus 

pares investidores, como seria o caso em uma sociedade. Pode também 

diversificar o risco investindo em várias empresas diferentes, com a 

finalidade de maximizar o retorno total. 

 

 Com o que foi apresentado sucintamente, poderíamos definir a comunicação 

corporativa como uma estratégia de comunicação desenvolvida para defender os interesses 

econômicos e sociais de uma organização, visando garantir a sua sustentabilidade. Ou seja, o 

que percebemos é que  além de trabalhar a imagem, a marca e os valores de uma organização, 

a comunicação corporativa  tem objetivos e formato diferente da comunicação institucional ou 

comunicação organizacional, como defende a professora Margarida Kunsch. Ela está mais 

voltada para o negócio da empresa e é usada estrategicamente como apoio direto na obtenção 
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do lucro e na concorrência do mercado. Segundo Gilberto Galan (1997), ex-diretor de 

Assuntos Corporativos da Philip Morris, “o trabalho da área de Assuntos Corporativos é 

fundamental, pois atua como uma ponte pela qual trafega o fluxo de informações entre a 

Philip Morris e aqueles que podem influenciar os resultados dos negócios, como governo e 

imprensa, entre outros públicos”. Galan ainda conclui explicando que “o trabalho de 

comunicação com esses públicos tem ganhado importância maior. Isso porque são muito 

conhecidas as restrições colocadas direta ou indiretamente, nos últimos anos, às atividades da 

indústria de cigarros, seja na regulamentação, na tributação ou quanto ao consumo dos seus 

produtos”. Segundo o ex-diretor, a contribuição da indústria para a melhoria das condições 

sócio-econômicas do país ainda é pouco conhecida, como se fosse possível para uma industria 

do tabaco promover qualquer avanço social. 

 O que queremos mostrar a seguir é que, apesar de existir um departamento de 

comunicação na Philip Morris Brasil, denominado de “Assuntos Corporativos”, a empresa se 

comunica de diversas maneiras e formas, liberando outros departamentos para se 

comunicarem livremente com seus públicos estratégicos, como mostraremos a seguir. Na 

Philip Morris Brasil, o departamento de Assuntos Corporativos tem uma atuação muito 

abrangente e sua função, além de ser responsável pela comunicação da empresa, coordena e 

orienta ações de regulamentação e responsabilidade social, atuando como suporte para todas 

as áreas de negócio. Está dividido em algumas áreas específicas e com as seguintes 

denominações: 

 

Assuntos Estratégicos e Governamentais - é responsável por analisar e propor ações 

relacionadas às leis e regulamentações, em vigor e em tramitação, e que possam afetar o setor 

de tabaco, agindo em sinergia com a área de Relações Governamentais, que administra o 

escritório da Philip Morris Brasil em Brasília. 

 

Projetos Corporativos - é responsável por desenvolver e ajudar todas as áreas da companhia a 

implementar iniciativas que contribuam com a prevenção do acesso e do consumo de cigarros 

pelos menores de 18 anos. Coordena também projetos que busquem soluções para os graves 

problemas sociais, principalmente nas comunidades onde estamos presentes. Esses programas 

abordam a alfabetização de adultos, a melhoria da qualidade do ensino público fundamental, a 

prevenção e a erradicação do trabalho infantil nas áreas rurais e a preservação do meio 

ambiente. 



 92 

 

Comunicação - é responsável por desenvolver e manter canais efetivos e transparentes de 

comunicação com os funcionários de todos os departamentos da companhia, a imprensa, os 

varejistas, os fornecedores e as mais diversas entidades. A área também faz o 

acompanhamento e aprimoramento das publicações da companhia, como revistas, folders, dos 

vídeos institucionais, das campanhas institucionais, dos patrocínios, da participação em 

eventos externos, da identidade visual corporativa e dos brindes institucionais. 

 

 Um dos setores mais importantes da Philip Morris Brasil é o departamento de 

Marketing. Como se trata de uma empresa que atua em um mercado polemico e de extrema 

competitividade, as estratégias de comunicação do produto e da marca são criteriosamente 

desenvolvidas e implementadas, o que requer um profundo conhecimento dos consumidores, 

do mercado e da concorrência. As restrições à propaganda de cigarro são bastante rigorosas 

no Brasil e isto é um grande desafio para os profissionais que trabalham na empresa. Como 

estratégia de marketing, a empresa defende que não busca atingir as crianças e sim encorajar 

fumantes adultos a escolherem as suas marcas. Para isso implementa em todo o mundo um 

conjunto de normas voluntárias denominado de “Código de Marketing” (ver Anexo 4), para 

assegurar que o seu marketing esteja estritamente voltado para fumantes adultos e para 

assegurar medidas que reduzam a exposição dos menores de idade ao cigarro. 

 Outro setor estratégico para a comunicação e relacionamento com os clientes é o 

Customer Relatioship Management (CRM). A missão da área é desenvolver as estratégias de 

negócio direcionadas para otimizar a rentabilidade e a satisfação dos nossos clientes através 

do suporte tecnológico aos departamentos de vendas e marketing. O departamento de vendas 

é responsável por desenvolver e implantar programas de vendas, maximizando a disposição, 

visibilidade e merchandising das marcas da companhia em todos os pontos de venda, o que 

significa a construção de um forte relacionamento com todos os canais no atacado e varejo. 

Ale disso, o departamento também colabora na implementação das ferramentas de tecnologia 

da informação, otimizando a força de vendas, e possui outras responsabilidades e áreas que 

têm o papel de tornar mais efetiva sua ação e a comunicação na Philip Morris Brasil, como 

por exemplo: 

- Construir relações comerciais de longo prazo com atacados, assegurando o máximo de 

vendas, visibilidade e disponibilidade para nossas marcas no varejo e; 
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- Desenvolver parcerias de negócio com grandes clientes a fim de promover e sustentar 

crescimento de volume e uma excelente plataforma de comunicação para a Philip Morris 

Brasil. 

 

4.2 O discurso mudou. Porque? 

 

 Será que conseguiremos imaginar o porquê uma empresa como a Philip Morris Brasil 

adotou um discurso contrário ao seu produto? Recentemente, a empresa colocou no seu site 

informações sobre os efeitos malignos do tabaco sobre a saúde das pessoas. Logo na abertura 

da página, podemos ler claramente a seguinte informação: “existe consenso médico e 

científico que fumar pode causar câncer de pulmão, enfisema, problemas cardíacos e uma 

série de outras graves doenças”, e ainda “que o cigarro vicia e que as pessoas deveriam levar 

em consideração as mensagens de advertência feitas por autoridades da área da saúde antes de 

começar ou continuar a fumar”. Na homepage da empresa, há links para outros sites que 

mostram os estudos sobre os males provocados pelo tabaco. Após anos defendendo o seu 

negócio, rebatendo todas as evidências de que o cigarro provoca doenças mortais, fazendo 

propaganda do cigarro nos meios de comunicação de massa, com mensagens dirigidas a 

jovens adolescentes a fim de aliciá- los, porque a Philip Morris admitiu claramente que o fumo 

faz mal à saúde? No site da empresa, podemos encontrar um comunicado explicando o por 

quê das campanhas: 

 

A prevenção do consumo de cigarros entre os jovens faz muito sentido 

comercialmente porque nossos acionistas, reguladores, fumantes adultos e 

sociedade em geral esperam isso de nós. Não é possível conduzir uma 

empresa bem-sucedida desconsiderando as expectativas da sociedade. 

 

 Não devemos acreditar que a mudança no discurso se deu porque a empresa está 

preocupada com a saúde pública no Brasil e no mundo. O que motivou a Philip Morris a 

mudar seu discurso foi a avassaladora onda de indenizações contra a industria do tabaco. Uma 

única ação que corre no Estado de São Paulo pode custar R$ 20 bilhões aos cofres das 

empresas de tabaco, sem contar os processos individuais que pipocaram no país desde 1995. 

Até agora, não houve um único processo ganho pelos consumidores, o que significa que não 

possa haver sentença contrária. O que tirou o sono das empresas do setor foi uma ação civil 

coletiva proposta pela Associação dos Direitos da Saúde dos Fumantes (Adesf), de São Paulo. 
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Até agora, nenhum processo judicial tinha feito tanto barulho, mas desta vez, a Justiça 

determinou a “inversão do ônus da prova”. Em outras palavras: são as companhias de cigarro 

que devem provar que nicotina não vicia e que a propaganda não é enganosa. Conforme o 

cálculo na época, se todos os 13 milhões de tabagistas do Estado se sentirem representados 

pela ação, a indústria de tabaco terá que desembolsar R$ 20 bilhões apenas em São Paulo. Foi 

uma ação similar a essa que possibilitou o acordo de US$ 246 bilhões, em uma única causa 

movida por Estados americanos para cobrir gastos médicos com grupos de fumantes. 

 Outra informação importante, segundo artigo de Gilberto Rodrigues (2005), foi a 

indenização de U$28 bilhões que a Sra. Betty Bullock, norte-americana de 64 anos, obteve 

contra a Philip Morris perante um júri da Califórnia. Segundo informa: 

 

A senhora Bullock está com câncer de pulmão, e a indenização obtida em 

primeira instância na Justiça Norte-Americana é devida por perdas e danos. 

O argumento jurídico desta vitória e de tantas outras que vêm colocando na 

berlinda a indústria de tabaco nos EUA, não é o fato da geração de doenças 

relacionadas ao fumo mas a ocultação, o silêncio, destas empresas quanto 

ao mal que seus produtos causaria  aos consumidores. É matéria de direito 

de informação na esfera do consumo, aplicado à saúde pública. 

 

 Também aqui no Brasil o problema reside na falta de informação ao consumidor sobre 

os malefícios do cigarro à saúde. Governos estaduais brasileiros engrossaram as fileiras dos 

tribunais americanos, a partir dos anos noventa, demandando empresas de tabaco por 

indenizações milionárias nos EUA. Tendo em vista o sucesso obtido por Estados Norte-

Americanos nessa área, Rio de Janeiro e São Paulo resolveram apostar na vitória contra a 

desinformação no tabagismo e ingressaram com ações indenizatórias para ressarcimento de 

despesas médicas com tratamento de enfermidades relacionadas ao fumo, no âmbito da rede 

de saúde pública. Aqui no Brasil, a primeira ação judicial data de 1995. Desde então, outras 

300 se sucederam, mas as fábricas de cigarro jamais foram derrotadas nas cortes brasileiras. A 

industria considera que não há fundamento jurídico nessas iniciativas, e que o cigarro é um 

produto lícito e o consumidor está ciente dos riscos, e que as doenças não podem ser 

atribuídas exclusivamente ao fumo. A idéia de transformar ações judiciais em mais um 

instrumento de política de saúde pública em parte se fundamenta no aparente pouco impacto 

das campanhas antitabagismo. Contra qualquer nova ofensiva de consumidores que se 

sentirem lesados, a Philip Morris tem a alegar a seu favor que avisou sobre as devastadoras 
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conseqüências. Está chegando, aliás, a fazer propaganda quase suplicando para que jovens 

adolescentes não embarquem no vício do fumo. 

 Mas o cerco ao tabaco está se fechando, os processos contra as industrias têm se 

tornado mais freqüentes e, de acordo com um relatório encomendado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), ações judiciais e investigações públicas podem ser armas 

poderosas no combate ao fumo e deveriam integrar as estratégias mundiais nesse campo de 

batalha. No artigo publicado pelo “Jornal da Paulista” da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP), Douglas Blanke, professor de direito nos Estados Unidos, coloca que “chegou a 

hora de tornar a lei um componente integral da agenda global de controle do tabaco, de modo 

que a justiça e a saúde avancem”. Aqui no Brasil a idéia tem ressonância, o advogado 

antitabagista Luiz Mônaco (SIMÃO, 2002), “o poder público deve entrar na batalha, segundo 

ele, procuradores de quatro Estados brasileiros pediram cópias da ação para seguir os mesmos 

passos”. 

 Na opinião de muitos especialistas, a mudança de discurso não passa de um xeque-

mate jurídico brilhante e de uma bela estratégia de marketing. Na opinião do publicitário 

Washington Olivetto, presidente da W/Brasil, em artigo publicado na revista eletrônica 

Dinheiro na Web (CAMPOS, 1999), a atitude da Philip Morris não poderia estar mais correta. 

“É corajosa e adequada. Num mundo como o atual, uma empresa não pode ignorar os fatos 

que a cercam e fingir que não é com ela. Não dá para fugir da verdade”, diz. A empresa, 

entretanto, nega que o objetivo seja evitar maiores perdas no campo jurídico. Na ocasião, 

Lúcio Mocsanyi, diretor de Assuntos Corporativos da Philip Morris no Brasil, informou que 

“a intenção da empresa ao criar a página na Internet foi apenas facilitar a vida de quem 

procura informações sobre o cigarro”. Segundo ele, essa comunicação mais direta também 

não quer dizer que a empresa esteja mudando de postura. “Fumar é um fator de risco e nunca 

escondemos isso. Pelo contrário, temos feito um esforço grande no sentido de mostrar que 

fumar deve ser uma decisão consciente, adulta e madura, e temos direcionado nosso 

marketing para isso.” 

 Para Paulo Lima, editor das revistas Trip e TPM, “esse tipo de ação deve ser vista com 

bastante cautela, pois não faz sentido um mercado milionário que vende um produto 

cancerígeno de repente agir para que as pessoas parem de fumar” (RIBEIRO, 2004). Alerta 

também para o risco desse tipo de comunicação se tornar uma publicidade tão forte quanto as 

outras, “pode ser uma boa estratégia de marketing, nestes tempos em que as pessoas buscam 

consumir de empresas socialmente responsáveis. No entanto, o cigarro e o álcool são drogas 

que causam dependência química e tem um público cativo, independente do que dizem as 
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empresas”. Muitos poderiam imaginar que a estratégia significaria também uma guinada na 

rota da empresa para outros setores de atuação menos polêmicos, como a área de alimentos, 

que vimos nos capítulos anteriores. Mas será que a Philip Morris iria abrir mão do bilionário 

negócio e deixar de vender bilhões e mais bilhões de cigarros e obtendo lucros fabulosos, ou 

está buscando também uma atuação politicamente correta. 

 Na lógica empresarial, lançar um ataque ao próprio produto, denunciando os efeitos 

maléficos como o câncer, enfisema, doenças cardíacas e outras, seria mais prudente e 

econômico do que enfrentar a Justiça. Em 2001, a Philip Morris International patrocinou uma 

pesquisa de opinião pública que abrangeu 39 países, inclusive o Brasil. O objetivo era detectar 

o que a sociedade espera, institucionalmente, de uma empresa que fabrica cigarros, com toda 

a sua carga de controvérsia e risco. A partir daí a companhia adotou mais ativamente e passou 

a divulgar posturas-chave de comunicação responsável sobre fumo e saúde, afirmando 

claramente que o cigarro causa câncer e vicia e aconselhando o público a guiar-se pelas 

conclusões das autoridades científicas e de saúde. A leitura que se tem é que as indenizações 

milionárias não vão derrubar esse setor, a mudança do discurso da Philip Morris é apenas uma 

estratégia de comunicação e tem como objetivo evitar que fumantes desavisados entrem com 

novas ações na justiça, ou seja, ao afirmar que o cigarro é prejudicial à saúde, não é válido 

para a justiça qualquer reclamação nesse sentido, pois as industrias avisaram dos perigos e 

danos à saúde, e aí fuma quem quer. Assim, a indústria do fumo inicia uma nova era.  

 

4.3 A Nova Publicidade 

  

 Houve uma mudança radical na forma de fazer propaganda para os fumantes no Brasil. 

No passado, as industrias do tabaco eram grandes anunciantes da mídia tradicional e 

importantes patrocinadores de eventos esportivos e culturais. Quem não se lembra das 

famosas campanhas publicitárias do cigarro Marlboro, que convidavam as pessoas a adentrar 

num mundo fantástico, cuja imagem foi cuidadosamente preparada, cuidada e melhorada com 

o investimento de bilhões de dólares em publicidade e que segundo dados históricos, o 

“Homem de Marlboro” não é apenas uma campanha publicitária antiga. Lançada em 1954, era 

a campanha publicitária de maior duração na história, uma lenda que vale a pena resgatar pelo 

contexto publicitário e para registro acadêmico. 

 Segundo informações contidas num texto publicado no blog Mundo das Marcas 

(Marlboro, 2006): 
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Em 1924, a Philip Morris, introduziu a marca voltada para o público 

feminino, baseada no slogan “Mild as May” (Figura 9). A cor vermelha do 

maço era uma alusão ao batom vermelho utilizado pelas mulheres, além de 

uma característica original: a extremidade do filtro encarnada e com uma 

mensagem publicitária destinada ao público feminino, “Uma extremidade 

cor de cereja para os seus lábios cor de rubi”. 

 

 Figura 9: cigarros marlboro para mulheres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fonte : Site do e-Bay. 

 

 Durante as décadas seguintes, as peças publicitárias sempre foram voltadas ao público 

feminino, com uma série de anúncios utilizando a imagem das mulheres. Com o início da 

divulgação dos malefícios do cigarro, em alguns meios de comunicação, a empresa reintroduz 

o cigarro com filtro, divulgando ser menos nocivo a saúde. Com as vendas muito baixas, a 

empresa resolveu que era o momento de mudar o foco, deixando de lado o público feminino e 

investindo no público masculino. Nasce, em 1954, a campanha “Delivers the Goods on 

Flavor”, em português seria algo parecido com “Entregue-se ao prazer deste sabor”, criada 

pela agência Leo Burnett, e que pela primeira vez utilizava a imagem do conhecido “Homem 

de Marlboro”, que utilizava vários estereótipos como: velejadores tatuados, atletas, pilotos e 

cowboys. 

 Em 1963, a marca passou a utilizar somente a imagem do cowboy nas séries de 

anúncios intitulada “Marlboro Man”, em português, “Homem de Marlboro”. No ano seguinte 

foi lançada a famosa campanha “Come to where the flavor is. Come to Marlboro Country”, 

traduzido aqui no Brasil para “Venha para este sabor. Venha para o mundo de Marlboro”. 
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Com a campanha, a marca que tinha apenas 1% do mercado americano, subiu em torno de 

10%. Em 1970, a marca Marlboro já era a terceira mais popular dos Estados Unidos e dois 

anos depois, se tornou a mais vendida do mundo. O personagem “Marlboro Man”, se tornou 

um ícone da publicidade mundial, transformando-se no personagem de produto mais 

conhecido do mundo. Segundo o ranking das marcas mais valiosas elaborado pela consultoria 

britânica InterBrands, “Best Global Brands 2006”, a marca Marlboro está avaliada em US$ 

21.350 bilhões (Quadro 3), ocupando a posição de número 12 no ranking.  Atualmente é a 

marca de cigarro mais valiosa do planeta. 

 

Quadro 3: Valor da marca Marlboro. 

 
Fonte: Best Global Brands 2006 Interbrands / Business Week 

 

 No Brasil, apesar do avanço, as medidas restritivas à publicidade do cigarro 

aconteceram com 30 anos de atraso em relação aos Estados Unidos, que desde 1971, proibiu o 

anuncio de cigarro na TV americana. No fim de 2000, o governo baniu a propaganda de 

cigarro das grandes mídias como TVs, rádios, jornais, revistas, Internet, outdoors, e também 

não podem mais patrocinar eventos. Mas isso não fez o consumo de cigarros cair, pelo 

contrário, segundo dados da empresa de pesquisa ACNielsen (A FORÇA..., 2004), “o 

mercado formal de cigarros passou de 4,3 bilhões de maços em 2000 para 4,7 bilhões em 

2001, 4,9 bilhões em 2002 e 5,2 em 2003”. 
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 Apesar da restrição podemos notar que a indústria vem mantendo ano a ano um 

crescimento no seu faturamento. Segundo Ricardo Magalhães (2005), “a Philip Morris não 

revela o quanto ela investe de dinheiro para promover a marca Marlboro, mas a companhia 

diz que os gastos com marketing têm diminuído significativamente ano após ano. Quanto 

menos a Philip Morris investe em marketing, maior é o seu lucro. Aponta uma análise feita 

pela revista Business Week sobre os resultados do Mundo de Marlboro”. Informa ainda que 

“com o fim da propaganda de massa, a participação da Philip Morris no mercado mundial 

cresceu, hoje ela detem 40% de mercado, um crescimento que há anos não se via na empresa. 

Os lucros também cresceram, e hoje representam mais de US$ 200 milhões de dólares”. Só 

para colocar mais lenha nessa fogueira, o diretor Adrian Finch, da agência Ogilvy, que atende 

a Souza Cruz, concorrente da Philip Morris, informou que a empresa gasta o mesmo que 

sempre despendeu em marketing e que ele não vê perdas para as agências, na opinião dele, 

“elas mudaram de papel e agora ajudam o cliente a coordenar as atividades de comunicação”. 

Creio que esse depoimento explica o fato de que apesar da restrição à publicidade, outras 

estratégias são implementadas pela industria tabagista. São essas estratégias que pretendemos 

mostrar, para que os leitores percebam como a indústria e, no nosso caso, a Philip Morris 

Brasil divulga seu produto e conquista novos e velhos consumidores. 

 Um dado importante sobre o investimento que era feito pela industria tabagista no 

mercado publicitário, está apontado no levantamento realizado pelo “Ibope Monitor” sobre 

investimentos em mídia, e foi publicado no site do IDEC (A FORÇA..., 2004). Esse 

levantamento mostra que : 

 

Em 1998, o mercado total era de R$ 12 bilhões e a mídia de tabacos 

chegava a R$ 70,9 milhões, ou 0,6% do total. Em 2000, a mídia de cigarros 

cresceu, mas menos do que o geral e totalizou R$ 76,3 milhões, ou 0,4% do 

bolo total. De 2001 em diante, a participação dos fabricantes de cigarros, de 

apenas R$ 1,8 milhão, passou a representar praticamente zero no 

investimento de R$ 17,6 bilhões em mídia no país. No ano passado, dos R$ 

23,5 bilhões totais, apenas R$ 6,4 milhões foram da indústria de tabaco. 

 

 Como a veiculação da propaganda de cigarros também foi proibida nos meios de 

comunicação de massa no Brasil e também nos Estados Unidos, a Philip Morris veio se 

adaptando a essas restrições. Além da publicidade e da propaganda tradicional, outras áreas da 

comunicação estão atingindo bons resultados. A tão falada “comunicação integrada”, que 
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envolve todas as disciplinas da comunicação e era defendida por grandes nomes da academia 

e do mercado, deixou de ser discurso e tornou-se, cada vez mais, uma realidade no mercado 

nacional. Embora a propaganda tradicional ainda detenha uma fatia importante na verba de 

comunicação das empresas em território brasileiro, ferramentas como marketing direto, de 

relacionamento, promocional, eventos e CRM ganham fôlego nas agências e nas empresas. 

“A propaganda tradicional está mudando com os novos caminhos e formas de comunicar”, 

afirma o presidente a Ogilvy, Sérgio Amado. “A comunicação integrada não é tendência, é 

uma realidade”, afirma o presidente da Leo Burnett, Renato Loes. Hoje, explica Loes, mais de 

10% da receita total da Leo Burnett provêm de trabalhos em áreas não ligadas à propaganda 

tradicional.  O publicitário cita como exemplo a conta da Philip Morris, que há três anos 

destina 100% de sua verba para ações fora da comunicação de massa. 

 Para termos uma idéia, o coração da nova estratégia do Marlboro está no “crescente 

banco de dados de 26 milhões de fumantes, para quem a Philip Morris envia todo tipo de 

agrado, desde cupons de aniversário, sessões de massagens grátis, jantares a dois grátis, até 

convites para participar de eventos como concertos de rock e etc.” (MAGALHÃES, 2005). 

Muito mais do que uma marca, a empresa está construindo um fã clube exclusivo com os 

devotos da marca, do produto, desse estilo de vida. Essas atividades não só custam muito mais 

barato do que anunciar na novela das oito como constrói uma fidelidade que a televisão, o 

rádio e a mídia impressa não consegue fazer. Camila Teich, também concorda. Em seu artigo 

publicado no jornal Gazeta Mercantil (2005), “especialistas do setor afirmam que a estratégia 

de comunicação envolvendo TV e anúncio em mídia impressa é, de fato, importante, mas não 

mais suficiente. Hoje, é preciso atingir o consumidor de forma mais certeira e somente o 

formato tradicional não permite que o público vivencie a marca”. Com isso, os números da 

Marlboro estão cada vez maiores e  sem utilizar somente os meios de “comunicação de 

massa”, mas também a “massa” dos meios de comunicação. 

 

4.4 A comunicação no varejo 

 

 A quantidade de estabelecimentos de varejo que comercializam o produto no país é 

336 mil, segundo a Nielsen. Uma das estratégias utilizadas pela industria tabagista, entenda-se 

Philip Morris e Souza Cruz, é a publicidade no ponto de venda (PDV). Aqueles cartazes, 

fotos, banners, frontlights, displays, que normalmente são posicionados e fixados próximo ao 

caixa dos bares, padarias, lojas de conveniência, mercados e supermercados, bancas de jornal 
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e outros pontos onde é possível comprar um maço de cigarros. A utilização do próprio 

produto, ou seja, os maços ou carteiras de cigarros, como meio de comunicação também vem 

se tornando uma forte estratégia. A Philip Morris diz que busca atrair o adulto fumante com 

materiais publicitários diferenciados no varejo e com embalagens inovadoras, que o 

consumidor possa inclusive colecionar. Como esse tipo de publicidade é permitido, é óbvio 

que a Philip Morris e sua concorrente, atuem mais agressivamente nos pontos de venda, e 

sejam mais criativas no seu plano de marketing. Na opinião do diretor de marketing de 

consumo da Souza Cruz, Gilmar Madureira, “a empresa deslocou a verba para o treinamento 

de seu pessoal de vendas e para o desenvolvimento de embalagens”, e conta ainda que “antes 

da proibição total as mensagens publicitárias nos pontos de venda eram trocadas a cada seis 

ou oito meses e que esse intervalo caiu para dois meses”. 

 Segundo Fernando Figueiredo, diretor da Agência Bullet In-Store Marketing, “estima-

se que 80% dos consumidores decidem sua compra no próprio ponto de venda, fato que 

fortaleceu nos últimos anos as estratégias de marketing dentro da loja: displays, estandes, 

painéis luminosos, promoções-relâmpago”. O diretor afirma que “displays elaborados para a 

Philip Morris, com cigarros, chocolates e balas, colocados perto dos caixas aumentaram em 

119% as vendas” (RAINHO, 2004). Esta informação demonstra o quanto é importante a 

relação que a Philip Morris estabelece com o varejo, parceiro importante para chegar ao seu 

consumidor final. Uma informação que comprova essa parceria estratégica e lamentável, foi a 

informação publicada no website do SINDIPAN, Sindicato da Indústria de Panificação e 

Confeitaria de São Paulo, que cita uma recente pesquisa de mercado realizada em Belo 

Horizonte, e aponta que “23% das pessoas adultas que entram em padarias compram cigarros. 

Desse percentual, 52% compram também outros produtos. Ou seja, uma coisa puxa outra e 

leva a crer que a parceria com a indústria do tabaco tem ainda muito futuro”. 

 Nos últimos anos podemos perceber que a Philip Morris e seus concorrentes vêm 

aprimorando a relação com o varejo, já que as empresas entendem bem o comportamento do 

consumidor e sabem utilizar bem a comunicação para atingi- lo. A empresa sabe da 

importância da comunicação nas ações de marketing no ponto de venda, afinal, é ali que o 

consumidor faz a sua escolha. Para Lia Miranda, gerente de merchandising da Souza Cruz, 

“procuramos criar peças sob medida para atender às necessidades especificas. Além disso, 

desenvolvemos um importante trabalho de visualização dos nossos produtos, chamado New 

Facing, que tornou os displays de cigarros mais impactantes” (PARTICIPAÇÃO..., 2000). O 

New Facing é um bom exemplo de como a empresa está sintonizada com os desejos do 

consumidor e de seus clientes. Além das padarias e bares, a empresa sabe que eles têm 
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necessidades totalmente diferentes das de um hotel, e este das de um supermercado. Em 

contrapartida, o varejo também sabe que o mercado está em transformação e se tornando mais 

exigente no que diz respeito à prestação de serviços. Ou seja, o segredo é a parceria que 

estabelece industria e varejo para, juntos, atender melhor o consumidor. Em função disso, 

criou canais (tipos de varejo) com equipes especializadas e material de merchandising 

especifico, uma faceta do trabalho de marketing que o setor de cigarros exige. 

 A postura agressiva com que a Philip Morris e seus concorrentes atuam no varejo 

gerou, há poucos meses, um processo administrativo para investigar contratos de 

“exclusividade” de merchandising e de exposição de produtos, celebrados com varejistas e 

atacadistas, a pedido do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - (CADE), órgão do 

Ministério da Justiça. O objetivo é avaliar de que forma a “exclusividade” de merchand ising 

provoca riscos à concorrência e ao mercado, e se existem justificativas comerciais suficientes 

para que as empresas continuem desenvolvendo essa estratégia de comunicação e 

aproximação com o consumidor, além de verificar se prejudica o acesso de concorrentes a 

espaços para merchandising e exposição de seus produtos, se esta prática dificulta a entrada 

de novas empresas, se causa fechamento de mercado ou ainda diminui a concorrência entre as 

marcas. 

 O “merchandising é o esforço promocional que o fabricante de cigarros realiza para 

ocupar os pontos-de-venda com displays e cartazes. Ao exigir exclusividade dos 

distribuidores, os fabricantes estariam colocando em risco a concorrência. Seus concorrentes 

estariam sendo impedidos de expor seus produtos na rede revendedora” (SOUZA, 2006). 

Segundo Fredy Krause (2006), “a SDE e a Secretaria de Acompanhamento Econômico 

(SEAE) do Ministério da Fazenda verificaram que o mercado de produção e comercialização 

de cigarros tem como características, por um lado, a limitação de competição por meio de 

disputa de preços, e, por outro, a necessidade de uma rede de distribuição capilar que coloque 

os produtos no maior número possível de pontos de venda, além da exigência de elevados 

investimentos em publicidade”. Na ocasião, a resposta da Philip Morris foi de que a prática só 

prejudicaria a concorrência se adotada por empresa com posição dominante no mercado. 

 Como vimos, o relacionamento com o varejo é estratégico e de vital importância para 

o negócio da Philip Morris e das demais empresas do setor. Como vimos anteriormente, existe 

uma lei que proíbe a venda de cigarro para menores de 18 anos de idade, e por falta de 

fiscalização, cabe ao varejo a consciência ética de restringir a venda do produto. Sabemos 

também que, ironicamente, a Philip Morris possui um Código Internacional de Marketing que 

é contra a venda e consumo de cigarro por menores de 18 anos. Nos parece que há uma 
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contradição muito grande nesse aspecto, a empresa diz que é contra a venda de cigarros para 

menores de 18 anos e implementa uma estratégia de guerra, nos pontos de venda, com o 

objetivo de atrair os mesmos jovens  com campanhas promocionais elaboradas pelas melhores 

agencias internacionais de comunicação. 

 Para referendar essa postura, desenvolve no Brasil, em parceria com a Fundação 

Getúlio Vargas - FGV, o “Programa Varejo Socialmente Responsável”. “Esse programa 

consiste em, dentre outras ações, procurar mostrar ao varejista meios de ser socialmente 

responsável. Dentro deste programa existe o que eles chamam de Princípios do Varejo 

Socialmente Responsável, um conjunto de oito medidas que podem melhorar a imagem do 

estabelecimento diante da sociedade. A primeira delas é a restrição da venda de bebidas 

alcoólicas apenas para maiores de 18anos, à semelhança da venda ética proposta para 

cigarros” (DESCUBRA..., p.16-17). Para divulgar o programa, promove em todo o país, uma 

série de fóruns sobre Responsabilidade Social no Varejo. Recentemente, o programa ganhou 

um prêmio no Paraná, cede da Philip Morris no Brasil, intitulado “Prêmio Dignidade 

Solidária”, concedido pelo Centro Paranaense da Cidadania - CEPAC, na categoria Projeto 

Investimento Social Privado Empresa-Educação. 

 É importante ficar atento a programas e projetos deste tipo, que divulgam uma suposta 

“venda ética de cigarros” e tentam demonstrar respeito ao consumidor e seriedade nos 

negócios. Não existe ética na venda de um produto que mata milhões de pessoas anualmente 

em todo o mundo. Assim como também na há ética por parte de algumas instituições, como a 

renomada Fundação Getúlio Vargas – FGV e o Centro Paranaense da Cidadania – CEPAC, 

que fazem parceria com a Philip Morris e, por alguns trocados, passam a referendar um 

produto lícito, um mercado lícito, mas um câncer para a sociedade mundial. Aliás, isto é uma 

estratégia muito utilizada pela Philip Morris, estabelecer parcerias com organizações com 

grande reconhecimento na sociedade para ser percebida também como uma organização 

ciente de seu papel na sociedade, que leva a sério assuntos sociais, e que se preocupa com a 

saúde dos seus clientes. 

 

4.5 Grandes eventos para conquistar os jovens 

 

 Apesar da publicidade intensa, do marketing agressivo e da forte concorrência, 

percebemos que a Philip Morris vem buscando criar um diferencial para seu produto e que 

seja distinto dos seus concorrentes. Como acontece em diversos casos, opiniões alheias 
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diziam que a Philip Morris tinha envelhecido e deixado de olhar ao seu redor, uma conduta 

típica de quem não acredita que sua liderança possa ser ameaçada e que pode ser fatal para 

qualquer empresa que não reinventar e modernizar seus produtos, ou marca, para atender às 

expectativas de seus consumidores. Para ajudar a reverter esse quadro, a empresa lançou mão 

de outras ferramentas no seu mix de estratégias para revigorar a identidade e, principalmente a 

imagem da marca. Diversos tipos de eventos e campanhas são realizados, por exemplo, as 

ações de sampling e blitz em bares e casas noturnas, onde normalmente um grupo de mulheres 

jovens e bonitas flertam com clientes e os convidam para fumar um cigarro. Se for proibido 

fumar no local, as moças convidam seus interlocutores a sair do estabelecimento para provar a 

marca. A maioria dos clientes abordados desconhece que elas estão sendo pagas para 

impulsionar a marca. Podemos falar de outras participações em eventos esportivos, patrocínio 

de produções artísticas e culturais, estratégias muito utilizadas pela empresa. 

 Para ilustrar, podemos citar alguns cases. Em 1998, a Philip Morris Brasil em parceria 

com Câmara Americana de Comércio, AMCHAM, trouxe ao Brasil o “Alvin Ailey American 

Dance Theater”, um renomado grupo de dança reconhecido internacionalmente. Segundo 

artigo da jornalista Helena Katz (1998), publicado no jornal O Estado de São Paulo: 

 

O grupo foi trazido pela Antares Dança, uma produtora cultural que 

viabilizou o projeto por meio das leis de incentivo à cultura. Além da Philip 

Morris, contou também com o patrocínio da IBM. Os espetáculos fizeram 

parte do projeto “Artes contra a Fome”, em conexão com a campanha norte-

americana “Arts against Hunger”, da qual o Alvin Ailey já havia participado 

nos Estados Unidos. 

 

 Ao comprar o ingresso, o espectador recebia uma sacola para a coleta de alimentos (3 

quilos de arroz, açúcar ou feijão) e folhetos explicativos da campanha “SOS Nordeste sem 

Fome”, promovida pelo governo federal e algumas organizações do terceiro setor, com o 

objetivo de ajudar a população do semi-árido nordestino que enfrentava as conseqüências 

penosas da seca. No dia do espetáculo, os alimentos eram trocados por uma camiseta 

exclusiva. O grupo se apresentou nas principais capitais dos estados brasileiros. Nesses 

espetáculos, foram arrecadadas 3,7 toneladas de alimentos. “A oportunidade de poder trocar 

mantimentos pela camiseta da companhia, e ainda contribuir para a campanha contra a fome 

no Nordeste, está atraindo a atenção das pessoas, que procuram participar de qualquer 

maneira, às vezes até oferecendo doações em dinheiro”, disse Marcos Bussola, supervisor de 
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logística do Nordeste sem Fome, que acompanhava a coleta nas cidades onde o grupo se 

apresentou.  Certamente que esse evento, além de tentar promover a imagem institucional da 

Philip Morris, foi utilizado também para se aproximar dos formadores de opinião e seus 

stakeholders, que receberam antecipadamente um convite vip e um kit promocional contendo 

ingressos, sacolas de alimentos, camiseta, informativo sobre a campanha e outros brindes 

mais. 

 Recentemente, A Philip Morris realizou no Brasil o “Marlboro Movie Festival”, uma 

ação estratégica para colocar sua marca mais próxima de jovens universitários, unindo duas 

de suas preferências, a música e o cinema, tudo em ambientes sofisticados repletos de 

juventude e bom gosto. Assim é esse evento: 

 

Uma avant premiére de um filme que se caracteriza pela riqueza não só 

cinematográfica, como pela riqueza intelectual. Cada convidado, assim que 

chega ao local do evento, recebe brindes da marca Marlboro e é 

recepcionado por lindas mulheres vestidas de vermelho e branco com a 

estampa da marca, que gentilmente conduzem os que chegam para o 

preenchimento de fichas com seus dados cadastrais, de forma integrarem o 

“grupo vip” de convidados para os próximos eventos. Com isso, o mailing 

da empresa cresce a cada evento que realiza (NAVACINSK, 2004). 

 

 Enquanto os convidados aguardam o início do filme, um DJ anima o ambiente e os 

convidados com músicas e uma apresentação performática. Como se pode observar tudo é 

cuidadosamente adequado ao perfil do público, constituído de jovens, classe média e média 

alta, universitários, saudáveis e bonitos, fiéis representantes de uma categoria de público que a 

Philip Morris quer carregando sua marca internacional de cigarros no bolso ou na bolsa. 

 Os eventos vêm se constituindo numa ferramenta eficiente e produtiva nos processos 

de comunicação com os jovens, auxiliando a empresa no trabalho de manter, ou reposicionar 

sua identidade institucional e garantir que a marca dos seus produtos seja atual e fale a língua 

dos jovens. Na opinião do professor Paulo Sérgio da ESPM – Escola Superior de Propaganda 

e Marketing, “não basta também ter um ótimo produto ou serviço, um preço justo, uma 

distribuição correta e uma comunicação fantástica. O trabalho de marketing dessas grandes 

marcas tem que [...] procurar as situações de maior conteúdo emocional dos seus 

consumidores ou clientes e participar desses momentos o máximo possível”. Conclui ainda 

que “as marcas fortes têm que estar presentes com o seu excelente composto de marketing nos 
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momentos que tocam o coração dos seus consumidores ou clientes” (QUARTIERMEISTER, 

2002, p.12). 

 Um marco na história dos eventos esportivos no Brasil foi o “Marlboro Adventure 

Team”, que confirma o que o professor Quartiermeister da ESPM nos falou. “Existe um lugar 

onde alguns homens fazem o que outros apenas sonham”. Esta é uma frase que a Philip 

Morris Brasil utilizava na comunicação do evento para definir o Mundo de Marlboro, um 

lugar mítico, “onde a terra parece se estender para o infinito”. Esse mundo mágico tornou-se 

acessível para os brasileiros desde que, em 1998, a empresa passou a promover anualmente o 

evento no Brasil. O Marlboro Adventure Team (Figura 10) era uma competição de esportes 

de aventura com um mix de várias modalidades, em que cada participante fazia um pouco de 

tudo, englobando corridas off road, cavalgada, rapel e rafting. Era disputado em vários países 

e a final era no deserto de Utah, nos Estados Unidos. Nos primeiros 3 anos atraiu 750 mil 

jovens que se inscreveram para participar. 

 

Figura 10: Marlboro Adventure Team. 

 
Fonte: Adventure Project. 

 

 Assim como todas as ações da Philip Morris, o Marlboro Adventure Team também era 

um evento com a participação restrita a maiores de 18 anos. Afinal, a empresa é contra o 

acesso de menores à compra e à promoção de cigarros, e trabalha para que o ato de fumar seja 

uma decisão adulta. Segundo Clodoaldo Celentano, vice-presidente de Assuntos Corporativos 

e Jurídicos do Mercosul da Philip Morris, em entrevista a revista Trip: 

 

O Marlboro Adventure Team não é uma propaganda de cigarros, é uma 

promoção. Nós, obedecendo a todos os ditames da lei [...] a legislação 

brasileira proíbe que se associe o cigarro ao sucesso, sucesso econômico, 

sucesso sexual, qualquer tipo de sucesso. Também não se pode associá -lo 

com práticas esportivas, é proibido ligar o fumo aos esportes olímpicos. 
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Então restaram os não-olímpicos: corrida de carro, corrida de motocicleta, 

escalada e essas outras atividades (CEDRONI; SOUSA, 1999). 

 

 Não causa uma grande indignação! Se a empresa é contra o consumo de cigarro por 

menores de 18 anos, porque ela cria um evento com clima da aventura, com o esporte radical 

e seus riscos e tantos outros atributos que tanto estimulam um público jovem. Porque então 

não direcionam suas ações e eventos para atividades que interessam aos adultos. Os 

entrevistadores da revista Trip, Cedroni e Sousa (1999), também ponderaram, alertando “ser 

estes esportes que mais atraem os adolescentes, pois é sabido que essa gama de esportes ditos 

radicais é das que mais apelo tem sobre os jovens” e apontam ainda que essa estratégia da 

Marlboro Adventure Team tem uma relação próxima com os dados da OMS, Organização 

Mundial de Saúde, “que diz que 90% dos fumantes ficam dependentes da nicotina entre os 5 e 

19 anos de idade e que então o interesse da Philip Morris Brasil seria o de fidelizar o 

consumidor desde cedo”.  As campanhas de cigarro sempre estiveram a frente quando se 

tratava de publicidade, especialmente para os jovens. “Lembro que o cigarro foi o primeiro 

produto a associar o surf, esportes radicais e a arte ao seu produto”, conta Paulo Lima, editor 

da revista Trip. “Além disso, o jovem está sempre buscando o que é proibido e é possível que, 

dessa forma, o cigarro se torne ainda mais desejado”, completa o editor. 

 A respeito do Marlboro Adventure Team, é importante registrar que a empresa 

financiou um belíssimo livro ilustrado por dois dos maiores fotógrafos no Brasil, JR Duran, 

em 98, e Bob Wolfenson, em 99, que foram convidados a acompanhar as aventuras 

programadas no evento, e que foi produzido também por duas grandes comunicadoras, 

Bárbara Gancia e Janete Ferraz. O livro foi publicado pela editora BookMark. 

 Os eventos esportivos mundiais, como a Fórmula 1, também tiveram uma ostensiva 

propaganda de cigarros. As provas de velocidade continuam sendo exploradas até os dias 

atuais pela Philip Morris, e tem a industria do tabaco como principal patrocinador e maior 

símbolo de ligação “esporte-tabaco”. A participação da Philip Morris na Fórmula 1 é, 

historicamente, muito antiga. Segundo Luiz Alberto Pandini (2005), “em 1972, a BRM 

(Figura 11), tornou-se a primeira equipe a correr com as cores da Marlboro. Depois, a marca 

patrocinou a McLaren, a Williams, a Alfa Romeo e a Ferrari, além de colocar seu logotipo 

nos macacões e capacetes de mais de 100 pilotos”. Marcio Kohara (A COPA..., 2006), 

comenta que antes da era do patrocínio pela industria do tabaco, “as escuderias pintavam seus 

carros com as cores referentes ao país de origem da equipe. Os ingleses pintavam seus carros 

de verde-escuro, conhecido com British Racing Green, verde britânico de corrida, os italianos 
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de vermelho, os franceses de azul-claro e os alemães de prata”. Ainda hoje é assim, só que o 

vermelho da Ferrari italiana é o vermelho da Marlboro, o prata da Mercedes é o prata da 

West, o azul claro da Renault é o azul da Mild Seven, e por aí vai. 

 

   Figura 11: 1ª equipe de F1 com patrocínio Marlboro. 

 
   Fonte : site GP total, especializado em coridas de Fórmula 1 

 

 Dezenas de pilotos e escuderias já colocaram sua imagem a serviço das empresas de 

tabaco. Um dos nossos maiores ídolos, o piloto Ayrton Senna, foi tricampeão de Fórmula 1 

pilotando carros patrocinados pelos cigarros Marlboro, assim como, Emerson Fittipaldi na 

Fórmula Indy, campeonato ainda restrito aos EUA, Canadá, Austrália e Brasil. Conforme 

matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, “a Philip Morris, também patrocinou outros 

pilotos brasileiros: Rubens Barrichelo, piloto da Ferrari na fórmula 1 e Raul Boesel, André 

Ribeiro, Hélio Castro Neves, Gil de Ferran e Tony Kanaan, que ganhou o título da Fórmula 

Indy Lights com o mesmo patrocínio” (ATLETAS, 2004). Isto, sem falar do apoio ao 

Alexandre Barros, nosso campeão de motociclismo. 

 Entretanto uma nova era começou a surgir a partir de julho de 2005. Segundo 

informações contidas no site do Grande Prêmio da Hungria, foi a data marcada para a entrada 

em vigor de uma lei européia que proíbe publicidade da indústria tabagista. 

 

O patrocínio de cigarros gera polêmica praticamente desde que começou. 

Ainda em 1968, quando a Lotus passou a correr com as cores do Gold Leaf, 

houve resistências de emissoras de TV britânicas em exibir as corridas. Em 

1973, a Alemanha tornou-se o primeiro país a proibir as equipes de 
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ostentarem as marcas de cigarros nas carenagens, Lotus e BRM tiveram que 

eliminar as inscrições John Player Special e Marlboro, respectivamente. 

Anos depois, outros países começaram a seguir as mesmas diretrizes, mas a 

Alemanha, sabe-se lá por qual razão, afrouxou a legislação e de alguns anos 

para cá voltou a permitir os nomes de cigarros nos carros, capacetes, 

macacões e roupas das equipes (PANDINI, 2005). 

 

 A eliminação total do patrocínio de cigarros no automobilismo está prevista para 2007, 

mas ainda há pendências a serem resolvidas. A proibição estabelece a retirada das marcas de 

cigarros da lataria dos carros, dos macacões dos pilotos e da equipe, assim como dos outdoors 

espalhados pela pista. Enquanto isto, como a propaganda tabagista está sendo proibida nas 

principais pistas da Europa, os espertalhões da indústria do fumo forçam os dirigentes da 

Fórmula 1 a buscarem novos locais para receberem as provas de automobilismo. Com a 

garantia de que a publicidade de cigarros seja totalmente liberada sem restrições. Malásia, 

China e Turquia são algumas das novas atrações da categoria. O Bahrein, por exemplo, 

construiu um autódromo às pressas e outros estão em vista de surgirem na Índia, nos 

Emirados Árabes e em Hong Kong. Mesmo com a proibição da publicidade nas corridas de 

Fórmula 1, a industria do tabaco conseguiu um meio de burlar a legislação e continuar agindo 

no inconsciente do fumante e não fumante, por meio de uma estratégia que disfarça a 

publicidade do cigarro, ou seja, as equipes, ou escuderias como são conhecidas, adotam a 

identidade visual de determinada marca de cigarro como se fosse a sua própria identidade. 

Como é o caso da escuderia BAR / Honda (Figura 12 e 13), que adotou a marca dos cigarros 

Lucky Strike da Philip Morris. 

 

         Figura 12: O carro. 
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      Figura 13: O cigarro 

 
 

 A verdade é que a Philip Morris e toda a industria do tabaco tem muito dinheiro e o 

circo da Fórmula 1 é muito caro e necessita de recursos para se manter. Uma notícia publicada 

no site do UOL recentemente informava que o “principal patrocinador da Ferrari, a Marlboro, 

estaria disposta a financiar a formação do que seria uma das duplas mais fortes da Fórmula 1: 

Michael Schumacher e Kimi Raikkonen”. Para tanto, a empresa de tabaco teria que 

desembolsar aproximadamente US$ 70 milhões (R$ 146 mi), de acordo com a revista 

Autosport” (MARLBORO, 2006). E informava ainda que a “Phillip Morris acredita que os 

benefícios promocionais de uma parceria (Schumacher / Raikkonen) na Ferrari valeriam a 

pena, mesmo que significassem assumir a conta para tornar isso realidade”. Segundo a 

matéria, a Philip Morris planejava ser a patrocinadora principal da Ferrari até o fim de 2011, 

investir enormes somas de dinheiro na equipe para tirar o máximo da oportunidade. A 

dependência econômica da industria do tabaco é tão grande, que gerou um fato, que poucos 

devem lembrar, em São Paulo, no governo da prefeita Marta Suplicy. Como todos sabem, a 

Lei nº 10.167, que alterou a Lei nº 9.294, proibia a associação do cigarro à prática de 

atividades esportivas, olímpicas ou não, e proibia também o patrocínio dessas atividades. 

Entretanto, uma medida provisória, nº 118 - de abril de 2003, adiou o início da proibição para 

agosto de 2005, o que garantiu a publicidade de cigarros no GP Brasil de Fórmula 1 naquele 
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ano. A medida foi editada depois que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) 

ameaçou cancelar o evento (BONADIO, 2005). 

 Por meio da força econômica da industria do tabaco e a realização e promoção de 

grandes eventos, patrocínio de grandes espetáculos, parcerias com organizações de grande 

credibilidade, desenvolvimento de campanhas, realização de festas, são algumas das 

ferramentas estratégicas da Philip Morris, e as demais industrias do setor, para se 

comunicarem com, principalmente, os jovens e, conseqüentemente, garantir a sustentabilidade 

de uma atividade comercial altamente lucrativa, a venda de cigarros. O jovem é o público-

alvo dessa estratégia de comunicação e relacionamento, pois está claro que os poucos 

exemplos aqui apresentados focam o universo e o imaginário dos jovens e buscam criar um 

mundo fantástico para aqueles que fumarem seus cigarros. 

 

4.6 Relacionamento com a imprensa: influenciando a opinião pública 

 

 O relacionamento com a imprensa é uma ferramenta estratégica na Comunicação 

Empresarial. Nas palavras da professora Margarida Kunsch (2003, p.169), “é uma das 

ferramentas essenciais nas mediações das organizações com o grande público, a opinião 

pública e a sociedade, via mídia imprensa, eletrônica e Internet. Seu processo e sua aplicação 

se dão por meio de estratégias, técnicas e instrumentos pensados e planejados com vistas na 

eficácia”. Podemos entender então que o relacionamento com a imprensa deve ser pautado 

por informações que sejam consistentes com a realidade da empresa. Devemos pensar então o 

quanto é estratégico para a Philip Morris estabelecer um bom relacionamento com a imprensa, 

visto que o combate ao tabagismo tem na mídia o seu palco maior de atuação, tanto na mídia 

de massa quanto na mídia segmentada. Sabedores que somos da importância desse público 

estratégico para o sucesso da empresa, a proposta é mostrar como a Philip Morris Brasil 

atuam para influenciar a imprensa, garantindo assim que a sua imagem institucional e suas 

marcas não saiam muito arranhadas perante a opinião pública e a sociedade em geral. 

 Entretanto, gostaria de fazer inicialmente uma análise da imprensa no Brasil e apontar 

como ela está organizada e o seu contexto enquanto atividade mercadológica. Quero me 

basear inicialmente no texto escrito pelo professor Said Barbosa Dib (2001), publicado no site 

do Observatório da Imprensa, onde denuncia que os grandes órgãos da imprensa têm 

compromisso com anunciantes poderosos, como o governo e as transnacionais. 
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Como dizer que há completa liberdade de imprensa quando todos os 

veículos de comunicação de massa dependem da publicidade das 

corporações internacionais, que lhes impõem sua orientação. No regime 

militar, o Estado só passou a intervir e a controlar o fluxo de informação na 

medida em que as pressões econômicas não mais bastavam para sufocar as 

críticas (DIB, 2001). 

  

 Informa ainda que, 

 

O controle econômico é possível porque os jornais dependem 

principalmente de duas fontes de receita: a venda em bancas e a 

publicidade. Na maioria das grandes publicações nacionais, a primeira é tão 

pequena que não raramente o custo gráfico da publicação é superior ao que 

o leitor paga ao jornaleiro. Em publicações como O Globo, O Estado de 

S.Paulo , Veja, Jornal do Brasil, por exemplo, a publicidade é responsável 

normalmente por mais de 80% da receita (DIB, 2001). 

  

 Segundo o professor, um estudo feito em 1974 e publicado pela “Revista da 

Associação Brasileira de Imprensa” demonstrava que, do total de publicidade das grandes 

revistas de informação e análise brasileiras, de circulação nacional, aproximadamente 70% 

eram provenientes de empresas estrangeiras ou nacionais associadas a elas. Imaginem isso 

hoje, com o processo de globalização. Deve chegar facilmente a 100%. Como são as 

corporações estrangeiras, como a Philip Morris, os principais anunciantes e que basicamente 

sustentam as principais publicações brasileiras, se cria aqui uma conivência e faz com que os 

órgãos de imprensa do país acabem relevando algumas questões que são importantes para a 

sociedade brasileira e ao mesmo tempo favorecendo as empresas num processo qualquer que 

necessite de apoio da opinião pública. 

 Não podemos esquecer que a veiculação dessa publicidade passa por grandes e 

importantes agências de comunicação globais e que já atendem às grandes corporações no 

exterior. Por exemplo, J. W. Thompson, McCann-Erickson, e Burson-Marsteller, do grupo 

Young & Rubicam, que atende a Philip Morris no Brasil e no mundo. As grandes agencias de 

comunicação, nacionais e internacionais, estão organizadas em associações como a 

Associação Brasileira de Agências de Propaganda – ABRAP, e a Associação Brasileira de 

Anunciantes – ABA, em sua grande maioria, empresas que pertencem à grupos estrangeiros 

ou empresas nacionais parceiras de grupos estrangeiros, caso da Publicom, assessoria de 
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imprensa da Philip Morris Brasil e da Kraft Foods, no Brasil, e que representa a Weber 

Shandwick e a GolinHarris, duas das maiores empresas americanas de Relações Públicas do 

mundo. Além disso, organizaram-se no Brasil várias empresas jornalísticas subsidiárias de 

empresas americanas. Isto, claro, compromete grande parte da imprensa brasileira, quase toda 

ela constituída de jornais que baseiam grande parte de suas receitas em publicidade. 

 Todo este contexto nos faz refletir sobre o papel da imprensa na sociedade. É 

preocupante a manipulação de informações públicas por organizações privadas, 

principalmente estrangeiras, que atendem a interesses mercadológicos, associado ao interesse 

de grupos midiáticos brasileiros com o mesmo interesse. Sabemos que no Brasil a televisão, 

jornal e rádio pertencem ao um mesmo dono, poucas famílias dominam tudo. Segundo 

Ignácio Ramonet, em entrevista ao site Fazendo Média, o que ocorre no Brasil não é 

excepcional: 

 

Essa situação é desgraçadamente geral. À medida que você percorre outros 

países você encontra uma situação semelhante, em que há dois ou três 

grupos midiáticos que dominam o contexto. Acontece o mesmo em escala 

internacional, tem alguns grupos midiáticos que dominam os meios 

internacionais , e não só os meios [...] os mesmos grupos dominam os meios 

de comunicação, a publicidade, a cultura de massa, o setor de informática, o 

setor de internet, as editoras, os grupos multimídias. Hoje, são grupos 

gigantescos que nunca tiveram tanta força. 

 

 Como afirma em seu livro “A Tirania da Comunicação”, Ignácio Ramonet (1999, p. 

40), “os meios de comunicação são o segundo poder. O primeiro poder é o econômico, é o 

poder que mais influencia. Os meios são o segundo poder à medida que são um poder 

ideológico, os que finalmente determinam se as pessoas serão passivas ao que está 

acontecendo”. Apesar da submissão ao poder econômico, ainda há o jornalismo isento, muito 

combativo em relação ao cigarro, tabagismo e, conseqüentemente, contra a industria do 

tabaco. Um jornalismo que não tenta convencer a sociedade de que a Philip Morris é 

socialmente responsáve l e que segundo artigo do professor Wilson Bueno, publicado no 

Portal do Jornalismo Científico, existe um jornalismo que: 

 

Está interessado não apenas na grande descoberta, mas no impacto que ela 

possa acarretar para a sociedade. [...] Ele contextualiza, ele busca perceber 

além do fato em si e não adota, nunca, uma posição ingênua. É cético, por 
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excelência, porque admite que não existe verdade imutável, como tem 

aprendido, ao longo da sua vida, com a história da ciência. [...] O jornalista 

científico militante resiste às investidas e à chantagem dos poderosos e 

denuncia o assédio dos grandes interesses. 

 

 É nesse contexto que age a Philip Morris Brasil. A empresa vê “a imprensa como 

instrumento para exercer a influencia, manipular a opinião pública e pressionar os poderes 

constituídos, quase sempre para obter vantagens próprias ou para seus amigos” (BUENO, p. 

63). Como exemplo da estratégia que a empresa utiliza para se aproximar e influenciar os 

jornalistas e a imprensa, citamos o caso relatado pelo jornalista e professor Adelto Gonçalves, 

publicado no site Observatório da Imprensa. Conforme o autor, o Sindicato dos Jornalistas de 

São Paulo possui um jornal direcionado à classe dos jornalistas profissionais do Estado, o 

Unidade, um “jornal dos jornalistas”. Numa edição do jornal descobriu uma página de 

anúncio da Philip Morris em que se exalta a importância da liberdade de expressão e da 

democracia. Caso semelhante é a exibição de um banner da Souza Cruz no site da ABI – 

Associação Brasileira de Imprensa. Podemos perguntar, é ético um jornal direcionado aos 

jornalistas e um site de uma instituição classista publicar tal anúncio ou logomarca de uma 

industria de tabaco? A questão é,  essas organizações classistas precisam de dinheiro para 

viabilizar seus projetos e a Philip Morris vê nisso uma oportunidade de aproximação com esse 

público. A pergunta é: qual será a contrapartida em função do recurso destinado ao anuncio, 

ao sindicato? 

 Provavelmente, a resposta sobre o que leva a Philip Morris a publicar um anúncio em 

um jornal direcionado aos jornalistas é “melhorar uma imagem extremamente desgastada, 

aliando-se a iniciativas meritórias [...] e apoiando iniciativas louváveis, como cursos de 

formação de jovens jornalistas, ou encetam mesmo campanhas publicitárias que visam a 

enaltecer a importância da liberdade de expressão” (GONÇALVES, 2000). Ou será que visa 

também interferir na linha editorial do jornal, revista, site, ou pensam com isso comprar a 

consciência da categoria, imaginando que, dessa maneira, haverá menos reportagens e artigos 

contra os males do fumo em nossos jornais e artigos. Como sabem da corrupção endêmica e 

da fragilidade que encontram em nossas instituições, os dirigentes da Philip Morris, e da 

industria do tabaco em geral, podem se valer isso para obterem algumas vantagens. 

 Outra estratégia de relacionamento com a mídia e de aproximação da Philip Morris aos 

jornalistas, é o patrocínio de cursos de capacitação de jovens jornalistas, os “focas”, em início 

de carreira. Estes cursos são promovidos por grandes empresas jornalísticas, como é o caso do 
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curso “Intensivo de Jornalismo Aplicado”, do jornal “O Estado de S. Paulo. O público-alvo 

deste curso são os jovens jornalistas das redações do próprio Grupo Estado e de quase todas 

as grandes redações do país ou no exterior, como por exemplo, os correspondentes da 

Agência Estado em Nova York. As inscrições são gratuitas, e após o processo de seleção, 30 

“focas” são admitidos. Segundo a Associação Nacional de Jornais – ANJ (FOCAS..., 2003), 

“o curso, patrocinado pela Philip Morris, Pfizer, Odebrecht e Siemens acabou se 

transformando em um fornecedor de mão de obra para toda a imprensa brasileira, a partir da 

criação do ‘Banco Estado de Talentos’, oferecido ao mercado”. Além do público-alvo, os 

jovens jornalistas em início de carreira, “experientes profissionais do Brasil e do Exterior já 

participaram dele, como professores visitantes, mestres de universidades da Europa e dos 

Estados Unidos e jornalistas do The New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, 

USA Today, Ansa e Reuters” (FOCAS..., 2003). 

 Um depoimento no final da matéria  nos revela  a importância estratégica deste 

patrocínio para a Philip Morris. Segundo o coordenador do curso, o jornalista Francisco 

Ornellas, “esse tem sido um programa muito gratificante. É revelador o entusiasmo de 

diretores de jornais em todas as ocasiões em que a experiência é relatada, como nos 

seminários da Sociedade Interamericana de Imprensa. Credenciado como extensão 

universitária pela Faculdade de Comunicação da Universidade de Navarra, na Espanha, o 

curso é constantemente citado por professores dessa universidade, como exemplo de ação 

conjunta que uma empresa jornalística pode fazer em parceria com o meio acadêmico” 

(FOCAS..., 2003). Complementando a frase do coordenador, poderíamos citar também a 

importância da parceria de grandes empresas de tabaco, da industria farmacêutica, da 

construção civil e outros ramos pouco controversos. Outro exemplo é o curso promovido pelo 

jornal “A Folha de S. Paulo” e patrocinado pela Philip Morris. Conforme a chamada 

publicada no site do Portal da Imprensa (FOLHA..., 2006), “as inscrições para a 43ª turma do 

seu programa de treinamento em jornalismo diário, são abertas a universitários e recém-

formados em qualquer área de conhecimento. Com 14 anos de existência, o programa já 

formou 335 jornalistas, dos quais 90% passaram a trabalhar na Folha”.  

 Fica claro com isso que a Philip Morris tem enorme interesse de ficar próximo às 

editorias e estabelecer um vínculo com os principais dirigentes dos grandes veículos de 

notícia. Que melhor estratégia a empresa poderia ter, além de bancar uma parcela da 

publicidade e patrocinar cursos de formação dos futuros jornalistas que pensarão: que 

empresa bacana! Poderíamos pensar também que o relacionamento com a mídia deveria servir 

para “estabelecer uma ruptura de paradigmas e pautar-se pela inteligência empresarial, pela 
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autentica responsabilidade empresarial e pelo compromisso de aumentar o debate na 

sociedade” (BUENO, p. 68). Mas não é isso que ocorre. Não creio que a Philip Morris esteja 

interessada em promover qualquer debate com a sociedade brasileira. O seu produto, o 

cigarro, não permite qualquer debate ético a não ser o fim da exploração e comercialização 

legal do tabaco no Brasil. Como isso não ocorrerá, em relação à imprensa no Brasil, como 

diria Wilson Bueno, (2005, p.59), “ter bom trânsito nas redações ainda continua valendo 

bastante e é decisivo em ambientes menos amplos, quando a relação entre organizações e 

imprensa ocorre de maneira quase fraternal (para muitos casos, o adjetivo é promiscuo)”. 

 Vimos numa passagem anterior desta dissertação, que a Philip Morris possui um 

Departamento de Comunicação e que uma de suas funções é a “assessoria de imprensa”. O 

que significa que a empresa possui uma estrutura de pessoal, e no caso, de prestadores de 

serviço que auxiliam nessa tarefa, ou seja, excelentes assessorias externas de comunicação 

empresarial e relações públicas que são responsáveis pelo relacionamento com a imprensa. 

Essas assessorias detém um conhecimento estratégico nada convencional e antiético, capaz de 

criar condições favoráveis a Philip Morris mesmo quando parecem impossíveis. Sheldon 

Ramptom, o polêmico editor do PRWatch, site que vigia a manipulação das empresas de 

relações públicas, em entrevista à Daniel Campos (2003), do site “Duplipensar”, informa que : 

 

As empresas montam press releases, que são basicamente notícias / 

historias pré-embaladas que eles esperam que sejam reimpressas pelos 

jornalistas que os recebem. Somado aos releases impressos, eles também 

produzem audio releases e video news releases. Eles conduzem pesquisa de 

opinião, pois assim podem determinar como o público percebe as coisas que 

afetam os interesses de seus clientes. 

 

 Segundo o entrevistado, 

 

Algumas empresas de RP são especializadas em recrutamento e treinamento 

de porta-vozes [...] criam ‘front groups’, organizações que parecem ser 

independentes, sem fins lucrativos, mas que são preparadas para adiantar o 

interesse de alguns de seus clientes. Por exemplo, a empresa de RP Burson-

Marsteller, criou um front group chamado de Aliança Nacional de 

Fumantes (National Smokers Alliance). Sua missão era defender os direitos 

dos fumantes, mas sua missão real era servir aos interesses de seu cliente, 

Phillip Morris (CAMPOS, 2003). 



 117 

 No Brasil, os departamentos de comunicação das grandes empresas e as assessorias 

externas, nacionais e internacionais, estão organizadas em torno do que chamamos de 

“comunicação empresarial”. São diversos grupos, entre eles podemos citar a Associação 

Brasileira de Comunicação Empresarial – ABERJE, a Associação Brasileira das Empresas de 

Comunicação – ABRACOM, a Associação Brasileira de Anunciantes – ABA, dentre tantas 

outras que se formaram para discutir, debater, promover a comunicação do setor privado com 

seus diversos públicos e a sociedade, neste caso, por meio da mídia de comunicação de massa. 

Como diz o professor Wilson Bueno, “a  indústria tabagista é absolutamente insinuante: ela se 

infiltra em todos os nichos possíveis, particularmente no campo da comunicação empresarial”. 

 Com isso, essas organizações classistas abrem um espaço enorme para que a Philip 

Morris se comunique, continue divulgando suas marcas e defendendo seu negócio, agora com 

apoio da comunicação corporativa  e suas lideranças. Para citar alguns exemplos, na edição de 

número 50 da revista da ABERJE, publicada em 2004, um artigo assinado pelo diretor de 

Assuntos Corporativos da Philip Morris Brasil, Valter Brunner, defend ia a “responsabilidade 

social” da empresa. Setores da mídia, e muitos jornalistas, infelizmente, começaram a 

enxergar nessa proposta um fato positivo, taxando-a inclusive de ação socialmente 

responsável. Matérias se multiplicaram na mídia destacando o compromisso da indústria 

tabagista com a cidadania (BUENO, 2005). 

 Outro exemplo foi a etapa do Prêmio ABERJE 2006 – Sul, que premia as melhores 

práticas de comunicação empresarial das empresas localizadas na região sul do Brasil. A 

Philip Morris foi finalista do premio em uma categoria que reconhece as melhores práticas de 

“Relacionamento com a Imprensa”. Acontece que a empresa desenvolve um programa de 

recepção de jornalistas às fábricas, ou seja, convida jornalistas do país inteiro para conhecer o 

processo de fabricação do cigarro, visita aos produtores rurais, processo de escolha do fumo 

(branding) para seus cigarros e outras atividades. A empresa só não diz que o objetivo desse 

convite é criar um tipo de cumplicidade, é garantir que os jornalistas que aceitam participar 

tenham uma visão distorcida da realidade que lhe será mostrada no pacote turístico midiático. 

Para citar outros casos, podemos citar também o patrocínio da Philip Morris ao “Congresso de 

Comunicação”, que a agencia Mega Brasil promove anualmente e que oportunamente, reúne 

todo o “corpo” da comunicação empresarial do Brasil, seja como palestrantes, participantes, 

debatedores, etc. 

 Resultado dessa aproximação da Philip Morris com a imprensa foi relatado pelo 

Wilson Bueno em seu artigo “A comunicação cínica da industria tabagista”, publicado no site 

do Jornal de Comunicação para a Saúde. Informa que viu recentemente no site do 
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“Comunique-se”, uma sugestão de pauta com o título: “Fumante perde mais uma na Justiça”. 

O  “Comunique-se” é, por definição deles, “um portal brasileiro totalmente voltado para 

profissionais de comunicação e  sua missão é divulgar notícias de bastidores do mercado 

jornalístico brasileiro, colocar em discussão aspectos práticos e éticos da profissão, além de 

fornecer ferramentas de apoio para o trabalho diário dos jornalistas de todo o país”. Ou seja, 

uma ferramenta que serve de referência aos jornalistas do Brasil inteiro que utilizam as 

sugestões de pautas ali publicadas, e demais informações disponibilizadas, para transformá-

las em notícia. O resultado da sugestão de pauta foi a publicação na Gazeta Mercantil, de uma 

nota sobre a derrota do fumante. Outra prova da influencia da Philip Morris, e de outras 

empresas do setor, na grande mídia foi a publicação de um artigo no jornal Valor Econômico, 

escrito por um assessor de Comunicação da Associação Brasileira da Industria do Fumo – 

ABIFUMO, desestimulando ex-fumantes a moverem processos contra as empresas de cigarro. 

Indignado, Bueno (2004), alertou: 

 

Comunicadores empresariais precisam abrir os olhos, exercitar o espírito 

crítico e, sobretudo, os jornalistas devem estar atentos para esta tentativa 

perversa de manipulação. A indústria tabagista, como a de armas e a de 

bebidas, tem uma enorme dívida com a sociedade e não pode ser 

contemplada com estes espaços generosos para fazer a sua divulgação. Ela 

não merece espaço pelo mal que tem causado a todos nós. A publicação só 

mostra que a vigília precisa continuar e que é importante lutar sempre 

contra os grandes interesses. Eles são poderosos, sorrateiros, cínicos e se 

valem da comunicação para manipular a opinião pública. 

 

 Exemplo da influencia que a Philip Morris exerce sobre a imprensa, foi a matéria 

publicada no jornal A Folha de S. Paulo, em 2004, intitulada: “Cortina de Fumaça”. Richard 

Hurt, autor do artigo, revela que a empresa nos Estados Unidos havia utilizado jornalistas para 

colocar em dúvida um relatório da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, com 

as conclusões sobre o fumo passivo, responsável por um tipo de câncer que causava 3.000 

mortes de não-fumantes, por ano, naquele país. Era o primeiro documento público que 

associava a fumaça no ar à morte de não-fumantes. A Philip Morris fez de tudo para adiar a 

publicação desse documento e desacreditá- lo. 

 

Uma das primeiras providências da Philip Morris foi contratar uma empresa 

de relações públicas, a Burson-Marsteller, para colocar em dúvida as 
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conclusões do documento. Segundo um documento da Philip Morris, a 

Burson-Marsteller devia criar dúvidas consideradas razoáveis sobre as 

fraquezas científicas do relatório sobre o fumo passivo (CARVALHO, 

2004). 

 

 No mesmo artigo, o autor relata que a empresa contratou um consultor político e de 

comunicação para influenciar jornalistas [...] o trabalho do consultor foi responsável por 

numerosos artigos que apareceram nos principais jornais sobre fumo passivo e o relatório da 

agência (CARVALHO, 2004). A Philip Morris também influenciou a imprensa por meio do 

Centro Nacional de Jornalismo, uma entidade que era financiada pela fábrica de cigarros e 

planejava usar o Centro Nacional de Jornalismo para divulgar a posição da empresa sobre 

fumo passivo por meio de programas de educação para políticos e para jornalistas. Segundo 

Carvalho (2004), o artigo do Dr. Hurt informa que “os financiamentos a centros de discussão 

e pesquisa (chamados de think tank) resultaram em artigos de jornalistas a eles associados 

com críticas à agência que havia feito o relatório sobre fumo passivo”. 

 Os jornalistas e comunicadores em geral, não podem sucumbir ao encanto de empresas 

como a Philip Morris, apesar de atuar num mercado legal, autorizado pelo governo brasileiro, 

do ponto de vista ético, não a torna uma empresa cidadã, já que é responsável pela 

comercialização de um produto que, comprovadamente, mata milhões de pessoas no Brasil e 

no mundo. Apesar de seu investimento em propaganda e estratégias de assessoria de 

imprensa, que ajudam a Philip Morris a projetar uma imagem de empresa efetivamente 

comprometida com a sociedade, o seu passivo é enorme. A imprensa brasileira e o universo 

da comunicação empresarial brasileira não deveriam endossar e abrir oportunidades para que 

a empresa se mostre para a opinião pública como uma empresa socialmente responsável. Uma 

empresa socialmente responsável não vende cigarros e nem cria espaços na imprensa para se 

defender estrategicamente. 

 


