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Capítulo V 

COMUNICAÇÃO COM OS PÚBLICOS ESTRATÉGICOS: A 

ÉTICA DO TABACO 
 

5.1 Lobby “esfumaçado” com o governo 

 

 É necessário fazer antes uma introdução sobre o relacionamento do governo com o 

setor privado. Quando se pensa na palavra “governo ”, pensamos na organização da 

administração pública do Estado. Do ponto de vista da comunicação empresarial, o 

governo, composto pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, faz parte do grupo de 

públicos estratégicos com os quais deve interagir toda organização. Marcelo Lopes (2003, 

p.20), conta que: 

 

O trabalho na direção de se criar canais institucionais de relacionamento 

com o Governo começou efetivamente no Brasil entre 1974 e 1978, 

durante a gestão de Ernesto Geisel, com o início do período de distensão 

da ditadura militar. Naquele momento, um grupo restrito de empresas 

notadamente multinacionais despertou para a necessidade de se 

comunicar com outros públicos-alvo, além dos consumidores. 

 

 Certamente, com a Constituição de 1988, que ampliou o espaço democrático para 

uma maior atuação da sociedade nas tomadas de decisão nos assuntos de interesse público, 

muitas empresas abandonaram a postura low profile para assumir uma postura mais 

participativa. Diversos setores da sociedade, inclusive a industria, começaram a se 

organizar por meio de sindicatos trabalhistas e patronais, associações de classe, federações, 

como o objetivo de defender seus interesses e fazer frente às propostas não cumpridas pelo 

governo. No entanto, a relação envolvendo empresas e governos integram uma história 

muito conflituosa e cercada de práticas de corrupção, apadrinhamento e tráfico de 

influencia. No Brasil, essa atividade denominada por “lobby”, influencia norte americana, é 

quase um palavrão para a sociedade. Isso aconteceu porque  o lobby apareceu muitas vezes 

associado a escândalos, a licitações direcionadas, propinas, obras superfaturadas, 
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envolvendo quase sempre empresas e autoridades do governo. Certamente, esses fatos 

reforçam na sociedade e junto à opinião pública, a percepção de que a atividade de lobby é 

ilegítima e ilegal. 

 Na definição do professor João Bosco Lodi, (1990, p.3), o lobby “é a ação de 

influenciar sobre o tomador de decisão na esfera do poder público. A atuação persuasora 

sobre o poder público”. Em seu livro, “Lobby - Os Grupos de Pressão”, cita que o lobby 

praticado no Brasil é quase exclusivamente o dos  grupos econômicos e associações afins, 

por estarem mais organizados e profissionalizados. A essas associações o professor chamou 

de grupos de pressão, ou seja, “grupo de pessoas que exercem influencia, ou mecanismo de 

pressão ou de representação junto ao poder público”. Conforme citou o professor Lodi, uma 

das características da industria do tabaco no relacionamento com o governo, é a defesa 

conjunta dos interesses do setor fumageiro e que envolve tanto as industrias quanto os 

produtores de fumo. 

 Acontece por meio das associações e federações que passam a representar o setor, 

que tem como seus maiores representantes: a Associação Brasileira da Industria do Fumo – 

ABIFUMO, entidade fundada em 1979, e segundo consta em seu site, surgiu “para ajudar a 

comunicar as posições dos associados sobre diversos assuntos de seu interesse”. O 

Sindicato da Indústria do Fumo no Estado do Rio Grande do Sul – Sindifumo, a entidade 

que representa e defende os interesses das indústrias fumageiras do Sul do Brasil. “A 

representatividade do setor é defendida junto à órgãos e entidades públicas e privadas, 

perante instituições governamentais nos diversos níveis federais, estaduais e municipais, 

bem como em demandas nas esferas judiciais e internacionais”, informações do site do 

sindicato. O Sindicato da Indústria do Fumo do Estado de São Paulo – SINDIFUMO / SP, 

“é um dos principais órgãos de representatividade do setor tabagista no País. Fundado na 

década de 50, tem como objetivos a proteção da indústria e a elaboração de propostas e 

ações para o desenvolvimento do setor no Brasil e no mundo”. E por fim a Associação dos 

Fumicultores do Brasil – AFUBRA. Fundada em 21 de março de 1955, na cidade de Santa 

Cruz do Sul / RS, sede das fábricas da Philip Morris e Souza Cruz e outras. “Atua no sul do 

país e representa os interesses da classe dos fumicultores, pequenos agricultores que têm no 

cultivo do tabaco a principal fonte de renda para manutenção e viabilidade da propriedade 

rural”, (informações no site da instituição). 
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 O capital econômico das grandes corporações também permite a elas criar e manter 

uma grande estrutura para a atividade de lobby, que vai desde ter um profissional dedicado 

às relações da empresa com as diferentes esferas e níveis governamentais ou contar com os 

serviços de empresas especializadas em relações governamentais, como as agências de 

comunicação focadas em Public Affairs. Há uma grande controvérsia sobre a atividade de 

lobby e as relações governamentais, que seriam um braço das relações públicas, portanto, 

uma atividade no campo da comunicação. Segundo Guilherme Farhat Ferraz (apud LOPES, 

2003, p.27), diretor da Semprel: 

 

Lobby não se confunde com Relações Públicas. Em determinados 

momentos, vale a pena levar a tese defendida ao público, como meio de 

obter apoio da opinião pública para a causa, ou para esclarecer questões 

ou pontos de vista apresentados de forma errada pelos adversários ou 

mesmo por pessoas de boa fé. [...] Nesses casos, os instrumentos de 

Relações Públicas podem e devem ser utilizados em favor dos objetivos 

das atividades de lobby, propriamente ditas. Mas lobby é, em 90% dos 

casos, atividade que se desenvolve no contato de pessoa a pessoa. Trata-

se de falar, argumentar e convencer. Informar e argumentar para 

convencer. 

 

 Para aquecer mais o assunto, o presidente da Companhia de Notícias – CDN, João 

Rodarte, é contrário à idéia de agências de comunicação prestarem serviços de lobby. 

Segundo ele, “quem faz lobby cuida do negócio, defesa de interesses, e age em nome do 

cliente. Quando atuamos em comunicação, utilizamos um instrumental de relacionamento 

entre empresas e governo ”. Opinião diferente tem Luiz Lanzetta, diretor da InPress Public 

Affairs: “Atuamos como intermediários entre o veículo e a fonte. Não estamos na  

atividade-fim do jornalismo, embora utilizemos várias técnicas de jornalismo”. Estas duas 

posturas servirão para dar embasamento às práticas adotadas pela Philip Morris no Brasil 

no relacionamento com os diferentes níveis de governo. O que se pretende mostrar neste 

texto é a forma como a empresa influencia o governo em benefício próprio e que estrutura 

se utiliza para isso. 
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 Antes mesmo de continuar, é necessário fazer uma análise detalhada da relação 

entre a atividade de produção e comercialização do tabaco e sua relação com as esferas 

governamentais. Porque o mesmo governo que adverte contra o fumo libera o mercado para 

produzi- lo? É importante lembrar que o governo lucra, em impostos, quase 75% do valor de 

um maço de cigarros, tornando a industria do tabaco uma das que mais contribuem para os 

cofres do governo. Como a produção e comercialização do tabaco é uma atividade lícita e 

legal, o governo cria ao redor do tabaco uma cadeia produtiva com lucros gigantes, ao 

mesmo tempo em que torna essa cadeia uma grande aliada nas questões contrárias à 

proibição do fumo no país. Caso da indústria da publicidade, do varejo e seus distribuidores 

e, ultimamente, também os contrabandistas e ambulantes. Segundo informa o advogado 

João de Campos Corrêa (2000), membro do Colegio de Abogados del Mercosur 

(COADEM), 

 

Em Ponta Porã, cidade brasileira fronteiriça com o Paraguai, milhões de 

dólares em cigarros cruzam a rua rumo ao país vizinho e voltam como 

contrabando. O víc io exportado, taxado de forma tão benevolente, faz o 

produto retomar ao Brasil ainda em condições de ser vendido com 

grandes margens de lucro. 

 

 Onde está o papel do governo na fiscalização? Vejamos algumas controvérsias. A 

constituição brasileira considera o tabaco um dos produtos sujeitos a controle, não só na 

indústria como na mídia, a legislação trabalhista, a partir de 1977, restringiu o trabalho na 

indústria e incluiu o tabaco entre as “atividades insalubres e perigosas ”, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, no artigo relativo às publicações infantis, alinha o tabaco entre 

causadores de malefícios como bebidas alcoólicas, armas e munições, o Código do 

Consumidor, em vigor desde 1991, proíbe a colocação no mercado de produtos nocivos à 

saúde, o Conselho de Comunicação Social, a partir de 2000, cria fortes restrições à 

publicidade do cigarro na mídia. Este é um pequeno resumo do papel do governo neste 

“mundo de marlboro”. Ao mesmo tempo em que impõe sérias restrições ao tabaco, se 

beneficia dele por meio da arrecadação tributária e pela contribuição aos índices de 

desenvolvimento econômico. 
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 Outro fato que contribui bastante para a promiscuidade entre governo e industria do 

tabaco é o financiamento das campanhas eleitorais de candidatos ao Governo, Senado, 

Câmara Federal, Câmaras Estaduais e Municipais. Recentemente, um artigo publicado no 

Correio Brasiliense, pelo jornalista Solano Nascimento (2007), chamou à atenção. 

Informava que dentro do grupo de 513 deputados federais que tomaram posse no dia 1º de 

fevereiro, alguns tiveram suas campanhas financiadas pela industria do tabaco, que ajudou 

a eleger parlamentares de seis estados. Nascimento informa ainda que no total, o setor 

aplicou R$ 1,7 milhão em campanhas nas últimas eleições em 2006, e que desse total, R$ 

674,1 mil foram destinados a 13 parlamentares eleitos para a câmara federal. Dados do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que as empresas do setor que mais doaram para 

campanhas em 2006 foram as: Alliance One (R$ 555 mil), umas das maiores empresas 

produtoras e exportadoras de tabaco, e principal fornecedor de fumo da Philip Morris, a 

Continental Tobaccos Alliance – CTA (R$ 298,6 mil), ambas do Rio Grande do Sul, e a 

fabricante de cigarros Sudamax (R$ 522,5 mil), de São Paulo. Além de outras sete 

empresas do setor fizeram doações menores. Isto não é um fato novo e nem ocorre somente 

em período eleitoral. Em abril de 2005, o deputado Mendes Ribeiro (PMDB-RS), 

apresentou um projeto de lei que adiava para 2006 o início da propaganda de cigarros em 

eventos esportivos. O objetivo era garantir que no GP de fórmula 1 do ano seguinte, as 

marcas de cigarro estivessem estampadas por todos os lados (BARROCAL, 2005, p. 40). 

 Que retorno esperam as industrias do tabaco e que justificativa apresentam para 

financiar as campanhas de seus candidatos? Segundo Nascimento (2007), a Alliance One 

informou em nota que as doações foram realizadas “no sentido de estimular a defesa de 

idéias”. Allan Kardec Nunes Bichinho, presidente da Continental Tobaccos Alliance, 

reclama de uma “perseguição” aos fumantes no país e deseja que os parlamentares 

beneficiados por doações sejam equilibrados. “Esperamos que eles vejam todos os lados da 

questão”, afirma. “Enquanto houver tanta gente querendo fumar, vamos produzir, e na hora 

em que diminuir, vamos reduzir a produção e plantar girassol”. José Henrique Nunes 

Barreto, presidente do Sindicato da Indústria do Fumo do Estado de São Paulo afirma que: 

“o setor se organizou para apoiar congressistas que se identifiquem ideologicamente com as 

nossas causas”. Além das industrias, os argumentos dos produtores de tabaco também 

sustentam essa justificativa. Segundo dados da AFUBRA, “só entre agricultores gaúchos há 
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cerca de 90 mil famílias sobrevivendo graças ao cultivo do fumo, e outros milhares de 

pessoas trabalham fabricando cigarros e em empregos indiretos”.  

 Como foi comentado num capítulo anterior, a industria sofreu uma grande derrota 

no Congresso com a ratificação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco, CQCT, 

e o governo se comprometeu a adotar novas medidas de combate ao cigarro. Mas, em 

compensação, no dia 31 de janeiro, no encerramento da legislatura, houve uma vitória 

silenciosa. Informação obtida no portal da Câmara dos Deputados confirma o arquivamento 

do projeto de lei que obrigava as indústrias fumageiras a reembolsarem o Sistema Único de 

Saúde (SUS) pelos gastos com doenças resultantes do cigarro. Em defesa da indústria, a 

Confederação Nacional da Indústria – CNI, entende que a proposta pune os fabricantes de 

produtos derivados do tabaco sem que tenham sido processados ou condenados. E informou 

em nota que: “Várias são as questões discutidas em ações judiciais até que os tribunais 

determinem se um fabricante de cigarros deve ser responsabilizado, pagar uma indenização 

ou arcar com os custos de um tratamento ”. 

 Para a chefe da Divisão de Controle do Tabagismo do Instituto Nacional do Câncer 

– INCA, órgão do Ministério da Saúde, Tânia Cavalcante, a industria do tabaco está se 

precavendo. Para ela, novas medidas deverão ser tomadas a partir da ratificação da 

Convenção-Quadro e a industria está preparando o Congresso para os futuros embates. Ou 

seja, logo veremos os parlamentares exercendo seus mandatos, votando e apresentando 

projetos, e trava ndo verdadeiras batalhas que colocarão de um lado, médicos e autoridades 

da área de saúde e, de outro, plantadores de fumo e indústrias de cigarro” (NASCIMENTO, 

2007). Dentre os parlamentares com o “rabo preso” estarão: Luis Carlos Heinze (PP-RS), 

segundo dados do TSE, a campanha do parlamentar custou R$ 994 mil, dos quais R$ 120 

mil (12%) foram doações de empresas tabagistas. Quase 20% da campanha de José Otávio 

Germano (PP-RS), que é contra a Convenção-Quadro e a favor dos empregos gerados pelo 

tabaco, foi financiada pelo setor. Nice Lobão (PFL-MA), recebeu uma doação de R$ 50 

mil, da Sudamax Indústria e Comércio de Cigarros. A mesma empresa de propriedade de 

empresários americanos, donos também da United Mind com sede em Nova York, e que 

segundo o Jornal “O Globo” (OPERAÇÃO..., 2006), foi apontada recentemente pela 

Polícia Federal, por envolvimento no esquema de contrabando de cigarros e lavagem de 

dinheiro. Estaria fabricando cigarros ilegais como se fossem contrabandeados, ou seja, 
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trariam selos e embalagens em espanhol, mas seriam fabricados aqui no Brasil. Mesma 

empresa que deu dinheiro para a campanha do “ilustre” deputado tucano Arnaldo Madeira 

(PSDB-SP). 

 Segundo a Philip Morris, dentre as atividades da área de Assuntos Corporativos, por 

exemplo, está o relacionamento com o governo como forma de conscientizar legisladores 

de que vários dos itens da agenda governamental estão contemplados nas atividades ligadas 

ao tabaco. Segundo os argumentos da diretoria, a produção do cigarro começa em mais de 

140 mil pequenas propriedades que emprega m aproximadamente 930 mil pessoas. Esta 

questão vai de encontro ao que o governo defende em relação à reforma agrária e o 

estimulo para a criação dos minifúndios produtivos. O setor do fumo emprega direta ou 

indiretamente 2,5 milhões de trabalhadores, gerando empregos diretos e indiretos e 

contribui para baixar os índices de desemprego. Defende ainda que as exportações superam 

1,5 bilhão de dólares anuais e que contribui para o equilíbrio da balança comercial. A 

indústria recolhe 5,7 bilhões de dólares anua is em impostos, equivalentes a 7% de tudo o 

que o governo arrecada. De todo o IPI recolhido, 23,2% saem do cigarro. 

 Argumentos como os expostos acima são prova de como a informação é tratada 

junto ao governo e a opinião pública. Os profissionais da área de comunicação empresarial 

da Philip Morris, utilizam esse argumento para equacionar problemas e consolidar não só a 

imagem da empresa, mas de todo o setor. Manipulam informações e geram fatos positivos 

para construir uma imagem de empresa responsável e ética. É preciso também que a 

sociedade não permita que o governo adote uma postura hipócrita em relação ao fumo, ora 

tentando reprimi- lo, criando leis, campanhas e barreiras para evitar o consumo, ora 

admitindo que se crie em torno da indústria uma infra-estrutura criminosa, que vai do 

plantio, industrialização, distribuição, até o contrabando, em troca dos impostos que recebe. 

A ação e influencia das empresas de tabaco no governo é tão forte e tão marcante, que elas 

conseguem obter vantagens em setores do go verno como, por exemplo, a Receita Federal, 

justamente o órgão responsável pela arrecadação de impostos e tributos federais. 

 Em junho de 2005, uma matéria publicada na Folha de S. Paulo, trazia o título: 

“Ação cobra rombo de R$ 2,8 bi no IPI de cigarro”. IPI é o imposto sobre o produto 

industrializado e representa boa parte do que as empresas do tabaco pagam de impostos. 

Esse é o valor que as indústrias de cigarros deixaram de repassar ao governo de junho de 
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1999 a maio de 2005. Segundo a repórter Fátima Fernandes (2005), a ação pública movida 

contra o governo pedia a devolução do IPI que deixou de ser recolhido no período e 

responsabilizava o secretário da Receita Federal, e demais dirigentes do órgão, por 

participar da elaboração do decreto que beneficiava as industrias do setor. Uma mudança 

que não pode ocorrer por decreto, pois segundo a Constituição brasileira, essa alteração 

deve ser feita por meio de lei complementar, ou seja, complementa o que já está na 

Constituição e exige maioria absoluta do Congresso para sua aprovação. Na análise dos 

advogados da Comissão Especial de Assuntos Tributários da OAB-SP, o decreto que 

autorizou a mudança na forma de cobrar o IPI sobre cigarros é ilegal, por definição, só pode 

regulamentar uma lei. Não poderia ter mudado radicalmente a base do cálculo , informou 

Fátima Fernandes (2005). Não é surpreendente e suspeito que a Receita Federal, na 

contramão da busca incessante do governo por recursos financeiros, tenha reduzido o IPI 

sobre o cigarro, em favorecimento à Philip Morris, e demais empresas do setor. Justamente 

as empresas que mais ganharam com a mudança na nova forma de cobrança do IPI. 

 Claro que a mudança na forma de cobrar os impostos foi motivada por influencia do 

lobby do setor. “Um ex-funcionário do alto escalão da Receita que trabalhava no órgão na 

época da elaboração das regras para mudar a base de cálculo do IPI informa que as grandes 

empresas do setor tinham acesso fácil e direto a Everardo. As empresas e o ex-secretário 

negam” (FERNANDES, 2005). Everardo Maciel era o secretário da Receita Federal na 

ocasião. A Philip Morris se defendeu. Segundo afirmou o diretor de assuntos corporativos, 

“nunca fomos pedir mudanças à Receita. Foi uma iniciativa do governo fazer a alteração na 

forma de cobrar o IPI. Nosso relacionamento com a Receita Federal é o mesmo que temos 

com todos os órgãos públicos. Quando eles estabelecem uma política que nos diz respeito, 

colocamos nosso ponto de vista”. E que ponto de vista! Afinal são R$ 2,8 bilhões. 

 O lobby da Philip Morris, das demais empresas, das associações, federações, ou 

seja, do setor fumageiro, como é chamado, não está restrito somente à esfera do Governo 

Federal. Há uma atuação constante junto aos governos estaduais e municipais. Em março 

de 2005, logo após Luis Gaviria ter assumido a presidência da Philip Morris, foi recebido 

pelo então governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto. O motivo da visita teria 

sido “a intenção da empresa em investir no Estado para ampliar as exportações de cigarros 

produzidos em território gaúcho”. Informa a notícia no site do governo do Estado 
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(PHILIP..., 2005). “É uma das mais importantes multinacionais ampliando investimentos 

aqui no Rio Grande do Sul”,  Nas palavras do Secretário de Desenvolvimento, que 

acompanhou a reunião, fica evidente a cumplicidade do Estado na relação de interesses 

econômicos e que dão sustentabilidade ao setor fumageiro. 

 Exemplo da influência da industria nos governo s locais, foi a expectativa criada em 

Santa Cruz do Sul / RS, em torno da aprovação no Senado, e posteriormente, a ratificação 

da presidência da republica, à Convenção-Quadro de Controle ao Tabaco. Conforme 

informa a matéria publicada no Estado de S. Paulo (RAMOS, 2004), o prefeito de Santa 

Cruz, Sérgio Moraes, chamou de “puro terrorismo”, revoltado com a possibilidade de o 

Brasil ratificar o tratado aceito inicialmente pelos 192 membros da OMS e, com isso, 

restringir a produção de fumo e de cigarros. “Nossa cidade é o que é graças ao fumo, e não 

adianta propor mudança para outro tipo de agricultura, como o milho, o feijão e o arroz”, 

defendeu. (apud RAMOS, 2004). Os governos locais nunca estão sozinhos na briga em 

defesa das industrias tabagistas, além do grupo de pressão formado pelas associações e 

federações que possuem representantes em Brasília, há  os próprios representantes locais, 

deputados e senadores, que saem em defesa das questões que abalam as prefeituras que 

representam. Na questão da CQCT, o prefeito de Santa Cruz contava com alguns fiéis 

aliados em Brasília, um deles sua mulher, a deputada federal Kelly Moraes, que subiu à 

tribuna da Câmara várias vezes e fez pronunciamentos contra a aprovação da convenção. 

Na ocasião, além da deputada, os 3 senadores do Estado: Sérgio Zambiasi (PTB), Pedro 

Simon (PMDB) e Paulo Paim (PT) e o governador Germano Rigotto, também se 

manifestaram contra a aprovação. 

 Posturas como essas, de políticos e governantes, é que mostram o quando difícil é 

para a sociedade brasileira se livrar do tabaco, sua dependência e seus males causados à 

saúde. Há diversos interesses envolvidos que tornam difícil qualquer aprovação contra o 

tabaco em nível governamental. A influencia do setor passa por todos os níveis, cargos e 

esferas de governo. Par exemplificar, o presidente da AFUBRA, que defende os interesses 

dos produtores, preside a Câmara Setorial do Fumo do Ministério da Agricultura, como 

consta da ATA de reunião sobre as providências do setor contra a aprovação da CQCT no 

Senado (ver anexo 5). O principal argumento dessa associação são os impostos que a 

cadeia produtiva paga ao governo, R$ 6 bilhões em impostos por ano, e a geração de 
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empregos no país, que estaria em torno de 2,4 milhões. Esses argumentos, na maior parte 

relacionados às questões econômicas, e não sociais, é que tornam a vida difícil dos nossos 

governantes em relação ao debate sobre o tabaco. Há uma contradição, quando se fala em 

saúde entra em cena a figura do Ministério da Saúde, alegando as evidentes doenças 

causadas pelo cigarro, como o câncer. Quando falamos em arrecadação de impostos, entra o 

Ministério da Fazendo, arrecadando os milhões de Reais em impostos. Quando o problema 

é em relação aos produtores rurais, o Ministério da Agricultura não nega o seu apoio. 

 

5.2 A ética da Philip Morris Brasil 

 

 Em 2003, um relatório da OMS - Organização Mundial da Saúde, elaborado pela 

equipe de análise de políticas e comunicação do Programa “Iniciativa Livre do Tabaco”, já 

questionava os programas desenvolvidos pela indústria do tabaco, que buscavam contribuir 

para um bem social. Ficava a seguinte pergunta: como podem as companhias de tabaco 

conciliar o seu principal objetivo, lucrar ao máximo com a produção e comercialização de 

um produto letal, com ações que se baseiam em valores éticos e respeito aos funcionários, 

consumidores, comunidades e meio -ambiente? 

 

Como eles podem dizer que fazem práticas comerciais transparentes, 

chamando todos os interessados para um diálogo, quando investigações 

públicas e testemunhos legais em tribunais e países do mundo todo 

atestam as ações e estratégias das companhias de tabaco para esconder a 

natureza letal dos seus produtos, prejudicar ações de proteção à saúde 

pública e destruir evidências incriminadoras? (OMS, 2003). 

 

 Definitivamente, as companhias de tabaco não são como as outras empresas. Um 

dos argumentos mais fortes da industria do tabaco é a questão da legalidade. Todas 

colocam a produção de tabaco e os produtos derivados dele, como uma atividade legal, 

permitido por lei. O que não deixa de ser letal também. É possível aqui fazer a primeira 

análise ética sobre a atuação da industria do tabaco na sociedade. Segundo o Novo 

Dicionário Aurélio, “ética é o estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta humana 

suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente à 
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determinada sociedade, seja de modo absoluto”. Ou seja, a atividade de produção e 

comercialização de tabaco, do ponto de vista ético, representa que benefícios ou malefícios 

para a sociedade, independente do que estabelece a legislação. Conforme nos ensina o Prof. 

José Roberto Goldim (2003), é preciso saber diferenciar a ética, da moral e do direito. A 

ética é o estudo geral do que é bom ou mau. Tem como objetivo a busca de justificativas 

para as regras propostas pela moral e pelo direito. “Ela é diferente da moral e do direito, 

pois não estabelece regras, apenas promove uma reflexão sobre a ação humana ”. A moral 

estabelece regras que são assumidas como uma forma de garantir o bem-viver e garante 

uma identidade entre pessoas que sequer se conhecem, mas utilizam este mesmo referencial 

moral comum. O direito  busca estabelecer o “regramento” de uma sociedade delimitada 

pelo Estado através das leis. 

 Esta perspectiva da ética pode gerar a conclusão de que toda a lei é moralmente 

aceitável. Mas do ponto de vista ético, a Philip Morris Brasil, responsável por um grande 

dano à saúde pública, apesar da autorização do Estado para a produção e comercialização 

do seu produto, não pode ser encarada como uma empresa ética do ponto de vista social. Na 

opinião de alguns estudiosos, a ética empresarial está muito relacionada à ética dos seus 

donos, acionistas, proprietários, seus valores e crenças. Como cita Mário Humberg (2002), 

podemos definir a ética empresarial ou organizacional como: 

 

Um comportamento regido por padrões claros, explícitos, que 

correspondem à postura real dos dirigentes dessa organização. Ou seja, a 

ética é parte daquilo que se define como cultura ou filosofia 

organizacional: são padrões de comportamento que correspondem a 

valores reais, aceitos e assumidos pelos componentes da organização, a 

partir de sua cúpula. Isso significa que a ética organizacional não 

corresponde necessariamente a padrões morais ou religiosos, embora seja 

de esperar e desejar que isso ocorra. 

 

 Na interpretação de Nash (1993, p.06), 

 

ética dos negócios é o estudo da forma pela qual normas morais e 

pessoais se aplicam às atividades e aos objetivos da empresa comercial. 
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Não se trata de um padrão moral separado, mas do estudo de como o 

contexto dos negócios cria seus problemas próprios e exclusivos à pessoa 

moral que atua como um gerente desse sistema. 

 

 Entretanto, não se pode esquecer que o tabaco é o único produto disponível aos 

consumidores e que mata metade dos seus usuários habituais. É a contradição que as 

industrias de tabaco parecem não perceber ao desenvolverem suas estratégias de 

responsabilidade social e se autoproclamarem empresas éticas. Segundo Nash (1993, p.3), 

“a ética e os negócios têm parecido, com freqüência, se não completamente contraditórios, 

pelo menos extremamente distantes”. A industria do tabaco não pode estar no mesmo nível 

de outras empresas de bens de consumo. Apesar das tentativas para ganhar respeito 

corporativo, e das suas alegações de que mudaram as suas práticas, elas continuam usando 

uma variada gama de estratégias antiéticas e irresponsáveis para promover seus produtos, 

expandir seus mercados e aumentar seus lucros,  como vimos nos capítulos anteriores. 

Evidente que as pressões da sociedade provocaram mudanças em relação ao mundo 

corporativo e passaram a exigir maior inserção e participação na sociedade além dos 

empregos e impostos que paga. 

 O tema da ética está cada vez mais presente no universo corporativo e são inúmeras 

as razões para o surgimento de organizações preocupadas em promover a ética. Entre essas 

razões pode-se destacar os altos custos de escândalos nas empresas, que acarretam perda de 

confiança na reputação, multas elevadas, desmotivação dos empregados e não geram 

investimentos. Ou seja, os investimentos socialmente responsáveis (ISR), atestam a 

preocupação dos investidores e mostram seu posicionamento social e ético às empresas em 

que investem e com quem fazem negócios. Normalmente estão excluídas desse universo as 

empresas que atuam em setores polêmicos como: empresas de bebidas alcoólicas, tabaco, 

armas, poluição e outros. O denominador comum entre a grande maioria das políticas de 

investimento ou produtos éticos ou socialmente responsáveis está na exclusão das empresas 

de tabaco das suas carteiras. Apesar de que algumas empresas vêm criando aspectos 

positivos e passaram a adotar políticas de proteção ambiental, inclusão social, respeito e 

bom relacionamento com os funcionários, participação ativa na comunidade, com o 

objetivo de se tornarem bem vistas aos olhos dos investidores, dos stakeholders e da 

opinião pública. 
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 Em defesa da ética empresarial, surgiu nos últimos anos um grupo de organizações 

com o objetivo de gerar um estímulo para que as empresas, as grandes corporações, 

desenvolvam boas práticas sociais. Afinal, a atuação socialmente responsável e o 

reconhecimento como empresa cidadã podem gerar novos investimento e aumentar a 

lucratividade das empresas. Algumas dessas organizações empresariais e associações de 

empresas são: 

a) Instituto ETHOS de Empresas e Responsabilidade Social: Idealizado por empresários e 

executivos  oriundos do setor privado, é uma organização não-governamental criada com a 

missão de mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma 

socialmente responsável. Atua para estabelecer padrões éticos de relacionamento com 

funcionários, clientes, fornecedores, comunidade, acionistas, poder público e com o meio 

ambiente; 

b) FIDES – Fundação Instituto de Desenvolvimento Empresarial e Social: entidade privada 

de caráter educativo e cultural, sem fins lucrativos, visando a humanização das empresas e 

a sua integração com a sociedade, com base nos princípios éticos envolvidos nas relações 

entre empresa e seus diferentes públicos internos e externos; 

c) GIFE – Grupo de Institutos, Fundações e Empresas : primeira associação da América do 

Sul a reunir empresas, institutos e fundações de origem privada, que praticam repasses de 

recursos privados para fins públicos por meio de projetos sociais, culturais e ambientais, 

além de trabalhar para o aperfeiçoamento e difusão dos conceitos e práticas do 

investimento social privado; 

d) ETCO – Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial: uma organização sem fins lucrativos 

que congrega entidades empresariais e não governamentais com o objetivo de delimitar 

parâmetros éticos para a concorrência e estimular ações eficazes contra a evasão fiscal, a 

falsificação de produtos e o contrabando. Fruto da iniciativa de empresas brasileiras dos 

setores de combustíveis, cigarros, cervejas, refrigerantes e medicamentos, suas atividades 

transcendem o caso de empresas e setores específicos para englobar o conjunto da 

economia, contribuindo para o desenvolvimento sustentado e a criação de novos postos de 

trabalho. 

 A Philip Morris como não pode ficar de fora do mundo da ética empresarial, vem 

apoiando e patrocinando algumas dessas organizações desde a fundação, como é o caso do 
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Instituto ETHOS. Essas organizações são reféns do capital e do poder econômico das 

industrias que as financiam, raramente serão contra qualquer decisão que possa afetar os 

interesses de alguma empresa associada. Exemplo disso foi o ocorrido em meados de 2005, 

quando a Bolsa de Valores de São Paulo  – Bovespa, lançou um fundo para agregar ações de 

empresas com boas práticas corporativas e criou o Índice de Sustentabilidade Empresarial – 

ISE. A tendência era excluir a participação de empresas produtoras de cigarros, bebidas e 

armamentos, a exemplo de outros fundos com perfil similar. Mas não foi o que ocorreu. A 

própria Bovespa, num posicionamento ético informou: “a natureza do produto que 

comercializam não impede que tenham uma conduta empresarial correta”. 

 O próprio Conselho Deliberativo do ISE decidiu, por votação, que todas as 

empresas listadas em Bolsa serão avaliadas segundo os mesmos critérios de 

sustentabilidade, não havendo, portanto, exclusão prévia de nenhum setor econômico. 

Contrariando essa decisão, o IBASE –Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas 

e o IDEC – Instituto de Defesa do Consumidor, afirmaram que “o produto da empresa é 

fundamental para definir o que é socialmente responsável. Não adianta ter fundação para 

fazer atitudes socialmente responsáveis se você faz um produto como o cigarro, que causa 

uma série de problemas a quem o compra.  Foi um tremendo retrocesso”. Certamente a 

inclusão dessas indústrias em um índice, que conta com a credibilidade de instituições 

respeitadas como a FGV / CES – Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação 

Getúlio Vargas, um dos responsáveis pela pesquisa e criação dos critérios a serem usados 

pelo ISE, e a Bovespa, será capaz de iludir o consumidor, que assumirá que tais empresas 

têm práticas sustentáveis, o que não corresponde à realidade. 

 Diferentemente dos dois institutos contrários aos critérios éticos adotados pelo ISE, 

para Rubens Mazon (apud CHARÃO, 2005), coordenador do FGV / CES,  “a razão para 

não se excluir estas empresas é agir ‘pelo positivo’. Se você tira uma empresa, está negando 

o direito e a oportunidade de melhorarem sua atuação social”, afirmou. Ricardo Young, 

representante do Instituto Ethos no conselho do ISE, foi além na discussão filosófica sobre 

a decisão e afirmou que “a discussão sobre a sustentabilidade não pode negar ou esconder 

contradições” (apud CHARÃO, 2005). Essa é a ética que é propagada no meio empresarial 

e da qual a Philip Morris e a industria do tabaco se beneficia. 
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5.3 Responsabilidade Social: conceitos e dilemas 

 

 Um dos maiores “modismos” no meio empresarial, iniciado em meados dos anos 

80, foi a disseminação da chamada “responsabilidade social empresarial”. Em resumo, a 

idéia defende que não é o bastante para as empresas gerarem lucros para os seus acionistas, 

sendo necessários investimentos orientados para atividades sociais que nada tem a ver com 

os objetivos da companhia.  Na visão econômica clássica defendida por Milton Friedman 

(1970), a única responsabilidade social da empresa, era justamente gerar lucros e riqueza 

para seus acionistas, tendo, portanto, como responsabilidade o desempenho econômico. 

Para o autor, as empresas deveriam utilizar seus recursos em atividades destinadas a 

aumentar seus lucros, tanto quanto possível, dentro das regras do jogo, em busca de um 

mercado livre e competitivo. Ou seja, empresa que não apresenta lucro é socialmente 

irresponsável. Dizia ele que “se homens de negócios têm outra responsabilidade social que 

não a de obter o máximo de lucro para seus acionistas, qual seria ela?” (FRIEDMAN, 1984, 

p. 123). 

 Porém, esse conceito perdeu força na medida em que as práticas de responsabilidade 

social avançaram e tornaram-se estratégicas importantes no contexto atual das 

organizações, correspondendo às mudanças ocorridas no ambiente empresarial. Segundo 

ASHLEY (2002), “as empresas que quiseram crescer, ter lucratividade e sucesso nos seus 

negócios, precisam incorporar em seu processo de gestão novas práticas de relação com 

seus diferentes públicos (stakeholders)”. No Brasil, a concepção do conceito de 

responsabilidade social ganhou espaço no final da década de 80  devido a fatores como: o 

processo de globalização da economia, que provocou um aumento na competitividade 

empresarial, as transformações do mundo contemporâneo que provocavam incertezas e 

instabilidade à sobrevivência das organizações empresariais, o aumento da pobreza e da 

degradação ambiental, o fortalecimento dos movimentos sociais além da ausência do 

Estado que não consegue garantir as condições básicas para a melhoria da qualidade de 

vida das populações. 

 Todos esses fatores provocaram um repensar na postura ética das empresas frente à 

sociedade. Surgem nesse período algumas entidades empresariais, como: GIFE, ETHOS, 

IBASE, além de outras, tendo como foco, um novo pensar e agir no âmbito empresarial, 
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dando uma conotação cidadã ao mundo dos negócios. Em 1988, o Conselho Empresarial 

Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, afirmou: 

 

Responsabilidade social corporativa é o comprometimento permanente 

dos empresários de adotar um comprometimento ético e contribuir para o 

desenvolvimento econômico, simultaneamente, a qualidade de vida de 

seus empregados e de seus familiares, da comunidade local e da 

sociedade como um todo. 

 

 A definição de responsabilidade social veio sofrendo diversas interpretações, ao 

longo dos últimos 15 anos, demonstrando que ainda é um conceito em construção. 

Normalmente as definições vêm associadas à idéia de responsabilidade legal, ao 

comportamento no sentido ético, às contribuições e doações financeiras, à participação 

voluntária e apoio ou associação a uma causa específica, dentre outras. Para Ashley (2002, 

p.06 e 07): 

 

Responsabilidade social pode ser definida como o compromisso ético que 

uma organização deve ter com a sociedade, expresso por meio de atos e 

atitudes que a afetem positivamente, de modo amplo, ou a alguma 

comunidade, de modo específico [...] assim, numa visão expandida, 

responsabilidade social é toda e qualquer ação que possa contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida da sociedade. 

 

 Na opinião de Fábio Oliveira (2002, p.205), responsabilidade social “é o objetivo 

social da empresa somado a sua atuação econômica. É a inserção da organização na 

sociedade como agente social e não somente econômico [... ] é ser uma empresa cidadã que 

se preocupa com a qualidade de vida do homem na sua totalidade”. Nesta mesma 

perspectiva, o Relatório Setorial do BNDES (2000, p.4) sobre empresas, responsabilidade 

corporativa e investimento social aborda que: 

 

O conceito de responsabilidade social expressa compromissos que vão 

além daqueles já compulsórios para as empresas, tais como o 
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cumprimento das obrigações trabalhistas, tributárias e sociais, da 

legislação ambiental, de usos do solo e outros. Expressa, assim, a adoção 

e a difusão de valores, condutas e procedimentos que induzam e 

estimulem o contínuo aperfeiçoamento dos processos empresariais, para 

que também resultem em preservação e melhoria da qualidade de vida 

das sociedades, do ponto de vista ético, social e ambiental. 

 

 Segundo a professora Maria do Carmo Silveira (2003), “o  conceito de 

responsabilidade social requer mudanças culturais, em que empresas e parceiros busquem 

um processo conjunto, sem prejuízo de uns e com resultados de outros”. A partir dessa 

reflexão, ela pontua alguns aspectos a serem visualizados na prática da responsabilidade 

social, que preserva o comprometimento com a cidadania e a ética, tais como: 

a) reconhecimento da empresa em relação à importância de seu investimento social na 

perspectivas de transformação social; 

b) conhecimento da realidade social no seu entorno (regional, nacional e internacional); 

c) explicitação dos princípios e valores que nortearão os caminhos das iniciativas sociais 

das empresas; 

d) Implementação de uma pedagogia social que responda aos aspectos mais significativos 

de seus princípios e valores; 

e) reconhecimento e valorização do sistema de governança corporativa; 

f) definição dos indicadores de efetividade, tornando público o balanço social. 

 

 O que a professora Maria do Carmo não percebe, é que as ações de responsabilidade 

social estão cada vez mais incorporadas à dinâmica empresarial, colaborando com as 

organizações para que elas atinjam o sucesso desejado, ou seja, o lucro. No conceito de 

Oded Grajew (2000, p. 43): “a responsabilidade social não é uma atividade separada do 

negócio, mas sim a nova forma de gestão empresarial”. Na verdade, o que o empresário e 

presidente do Instituto Ethos afirma é que o conceito de responsabilidade social empresarial 

“é uma forma filosófica de gestão das empresas, é por meio da mudança de comportamento 

empresarial que podemos promover mudanças sociais que levarão o país a uma 

prosperidade econômica”. Para citar um exemplo, João Mauad (2005), informa que uma 

pesquisa realizada pelo  The Economist com 1.500 delegados presentes ao Fórum 
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Econômico de Davos, descobriu que apenas 20% dos entrevistados consideravam a 

lucratividade o mais importante fator de medida do sucesso empresarial.  O restante ficou 

dividido entre a qualidade do produto e generalidades tais como “reputação e integridade da 

marca”, “cidadania corporativa ” e “responsabilidade social corporativa ”, dentre outras. 

 Como podem as organizações tratar as questões sociais como uma ferramenta para 

ajudá-las a atingir os seus objetivos, sabendo-se que o objetivo principal numa organização 

empresarial é o lucro. Segundo Wilson Bueno (2003, p. 108), “uma empresa que integra a 

industria tabagista ou que fabrica bebidas alcoólicas, dentre outras, não podem, em 

principio, à luz desse conceito, postular sob nenhuma hipótese a condição de empresa 

socialmente responsável, [...] pois auferem lucros com produtos lesivos à sociedade. Muitas 

empresas vinculam seus projetos sociais ao ramo de negócios e criam focos de atuação 

como : educação, meio ambiente, cidadania, criança, etc. Assim, a responsabilidade social 

passa a ser uma estratégia importante das empresas que buscam um retorno institucional, 

muito aquém de uma postura ética comprometida com o resgate da cidadania, com o bem-

estar público. 

 Como a estratégia é buscar um retorno à imagem da empresa, o caso da Philip 

Morris se enquadra perfeitamente nesse contexto, num conceito de marketing social, em 

contraposição à responsabilidade social. Ou seja, os projetos de marketing social “tem 

como inspiração maior, às vezes única, alavancar negócios e vendas, tangenciando o social 

apenas como uma forma de ludibriar o consumidor e o cidadão de uma forma geral 

(BUENO, p.108). O professor completa informando que a duração dos projetos sociais é 

efêmera e não se sustentam a longo prazo, o que mostra um caráter oportunista. 

 A responsabilidade social tornou-se um “mercado” à parte, um adendo do mundo 

corporativo empresarial. Responsabilidade social só existe no universo das grandes 

corporações empresariais, um termo estritamente empresarial, difundido diferentemente e 

com diversos significados pelas empresas que exploram o conceito para obterem vantagens 

em relação aos concorrentes e para influenciar a opinião dos consumidores e stakeholders. 

Certamente que haverá nesse universo, algumas empresas éticas e que atuam para 

transformar a sociedade num mundo melhor. A comunicação empresarial é o fogo que 

alimenta este universo, assim como a responsabilidade social é empresarial na sua essência, 

também só existe por força da exploração no campo da comunicação empresarial. As 
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publicações do mundo corporativo, seus eventos, são o que dão existência para este tema. A 

responsabilidade social dispõe hoje de websites, newsletters, associações profissionais, um 

sem número de consultorias especializadas e as ong’s. Geram os balanços e relatórios 

sociais, as grandes premiações, dão forma aos projetos de marketing social, tudo destinado 

aos avanços da responsabilidade social. 

 É deste universo mercadológico que a Philip Morris Brasil também participa. Fica 

claro que as definições de responsabilidade social apontadas no texto por diversos 

pesquisadores deixa claro que o título de empresa socialmente responsável não pode ser 

atribuído à Philip Morris Brasil e nem à nenhuma empresa de tabaco, pois, é importante 

perceber que os conceitos estabelecem que a empresas tem que provocar um ganho social e 

uma melhoria na qualidade de vida da população e das pessoas em geral. Cabe aqui apontar 

como a empresa atua neste universo e que ações estratégias desenvolve para agregar à sua 

imagem o conceito de responsabilidade social e convencer assim seus consumidores e 

stakeholders. 

 

5.4 Marketing Social: ser, ou parecer! 

 

 Num mundo cada vez mais midiatizado, onde as informações são construídas e 

disponibilizadas nos meios de comunicação, cabe a cada cidadão discernir sobre o certo e o 

errado, o verdadeiro e o falso, dando origem a tal “sociedade da informação”. No mundo 

corporativo, as informações são disponibilizadas em diversos meios e em quantidades 

enormes, tendo a comunicação um papel importante no processo transformador e 

consolidador das virtudes das empresas. Muitas empresas ainda não perceberam que não 

basta parecer honesta, responsável socialmente, elas têm que ser de verdade. Talvez seja 

essa a diferença entre a reputação e a imagem. Estes atributos estão vinculados à própria 

história de cada organização, se a empresa possui um passado idôneo, responsável, 

provavelmente será reconhecida como uma empresa séria e terá uma boa reputação 

consolidada pelos seus públicos e pela opinião pública. O contrário também é verdadeiro. 

Como é comum, cabe à comunicação empresarial, trabalhar a imagem e a reputação das 

organizações empresariais. Mas sem uma boa reputação dificilmente se conseguirá uma 
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imagem consistente, uma imagem de empresa responsável perante as questões sociais, 

preocupada com a melhoria da qualidade de vida da população. 

 Quando as empresas trabalham a sua imagem diante dos públicos, elas buscam 

conhecer sobre o que ela representa para eles. A imagem é desenhada na mente das pessoas 

com base em atributos pautados em valores, formando assim um conceito favorável ou 

desfavorável, imagem positiva, negativa ou neutra da empresa. Para Iasbeck (2003), a 

imagem da empresa é formada a partir da experiência que o público vivencia com ela, dos 

conhecimentos que adquire sobre seu funcionamento, sua história, seu desempenho e suas 

metas. Normalmente as empresas não têm uma boa história, como comenta Paulo Nassar 

(2004, p.36). “A má história das corporações foi construída pelo comportamento que elas 

tiveram, nos últimos duzentos anos, em episódios como greves, acidentes de trabalho e 

ambientais, conduta comercial e fiscal, lobbies ilegais sobre governos e autoridades”.  

Recentemente, quando a opinião pública, por inúmeras vezes, se deparou com escândalos 

de corrupção e fraudes no mundo corporativo, imediatamente percebeu-se que as imagens 

corporativas das organizações não se sustentam ante a uma crise moral e ética. A verdade 

sempre prevalece. Se historicamente uma empresa não construiu uma boa reputação perante 

a sociedade de uma forma geral, dificilmente ela sustentará por muito tempo uma imagem 

de responsável socialmente. 

 Até meados de 1950, as industrias tabagistas desenvolveram uma estratégia de 

marketing que provocou o aumento no consumo de cigarros e fez com que a produção 

ganhasse escala industrial. Na época, a estratégia era dar ao ato de fumar uma representação 

social positiva, associando o cigarro ao ideal de beleza, sucesso, liberdade, potência sexual, 

tornando o cigarro um objeto do desejo. Entre as décadas de 70 e 80, com as primeiras 

pesquisas que apontavam os malefícios do tabaco e a luta das industria para contestar essas 

pesquisas, a descoberta de documentos secretos que detalhavam a conduta inescrupulosa, 

sem qualquer limite ético ou moral em áreas como: marketing para jovens, aumento da 

dependência, negativas sobre os riscos comprovados à saúde, entre outras, levam a 

industria a um ambiente “hostil” para seus negócios, significando mais controle e restrições 

por parte dos governos a suas atividades de marketing. A indústria percebeu que, se 

quisesse se proteger, teria que conter esta hostilidade e cortejar o público. Este é o motivo  

principal do porque a indústria do tabaco está engajada numa estratégia para refazer sua 
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imagem. Os patrocínios, financiamentos e os apoios a causas sociais e  ambientais são parte 

desta estratégia . 

 No contexto atual, de modismo da responsabilidade social e de construção da 

imagem de empresa cidadã, uma onda de estratégias denominadas de marketing social, 

marketing societal, marketing “sei lá o que”, invadiram de vez a gestão empresarial e o 

universo da comunicação corporativa. Segundo Gilles Lipovetsky (1995, p.1), é “um novo 

marketing afirmando explicitamente sua preocupação com os valores, posicionando as 

marcas e os produtos sob uma base ética. A hora, diz-se, é do marketique, do marketing da 

solidariedade”. Segundo ele: 

 

Nossa época, com efeito, não é mais aquela em que uma grande empresa 

podia se considerar como um agente econômico puro. A grande empresa 

não vende apenas produtos, ela deve gerar sua relação com o público, 

produzir e promover sua própria legitimidade institucional. E isso a fim 

de reforçar sua marca. Se é então verdade que nossa época vê renascer a 

temática dos valores, é então mais verdade dizer que ela vê o triunfo da 

comunicação empresarial (LIPOVETSKY, 1995, p.4). 

 

 A responsabilidade social passa a fazer parte do mix da comunicação empresarial 

que utiliza a ética e os conceitos de cidadania como um vetor para legitimar sua imagem 

institucional e conquistar a simpatia dos consumidores e dos stakeholders por meio de 

marcas e programas associados à uma causa ou projeto de interesse social. Nesse caso, a 

comunicação tem uma função estratégica, ou seja, garantir que as empresas tenham “um 

lugar na vida e na mente de seus públicos, onde elas sejam lembradas como empresas 

comprome tidas com os problemas sociais” (RIES; TROUT, 1999, p.14). Neste contexto, 

visualiza-se uma mobilização do mundo empresarial, no sentido de desenvolver ações 

voltadas ao campo social, vistas como fundamentais no atual universo corporativo. As 

empresas percebem que a sociedade exige ações sociais e que venham ao encontro de suas 

necessidades (FORMENTINI, 2003). 

 Sendo assim, as ações de responsabilidade social realizadas pelas empresas acabam 

tendo seus objetivos orientados para a sua estratégia principal, no sentido de criar e/ou 
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manter uma imagem favorável diante das pessoas com as quais a empresa se relaciona, 

buscando sua simpatia. De acordo com Orchis (2002, p.52): 

 

A responsabilidade social pode agregar valor à imagem da empresa e 

com isso aumentar sua vantagem competitiva, ou servir como um meio 

para atingir o público que considera atitudes socialmente responsáveis 

como um pré-requisito ou diferencial para a escolha de uma marca. 

 

 A busca de um retorno institucional a partir das práticas de responsabilidade social é 

uma opção estratégica das empresas. Para Neto e Froes (2001, p.40), “o exercício da 

responsabilidade social é orientada para a melhoria da imagem institucional da empresa, o 

que se traduz na melhoria da sua reputação. São os ganhos institucionais da condição de 

empresa-cidadã que justificam os investimentos em ações sociais”. É como Wilson Bueno 

diz: a comunicação é uma forte aliada das empresas socialmente responsáveis, seja por 

meio da conscientização dos diversos públicos ou pelo desenvolvimento e divulgação de 

projetos e ações que estimulem essa prática. 

 

5.5 A irresponsabilidade com os jovens 

 

 A Philip Morris Brasil não perdeu a oportunidade de também participar do “circo” 

que se armou em torno da responsabilidade social, e embarcou nessa tendência. São 

diversas iniciativas direcionadas aos jovens, ao varejo, à educação, à comunidade, etc. 

Particularmente o jovem vem merecendo atenção especial nos últimos anos e a empresa 

vem se esforçando para informar que busca mantê- los afastados do cigarro e não poupa 

esforços para atingir esse objetivo. “É o que nossos funcionários, acionistas, reguladores, 

adultos fumantes e sociedade em geral esperam de nós. Não é possível conduzir uma 

empresa bem-sucedida desconsiderando as expectativas da sociedade” (PHILIP MORRIS). 

A empresa coloca como responsabilidade social toda e qualquer programa que desenvolve 

no sentido de afastar o jovem do cigarro e, segundo informa, “apóia cerca de 100 

programas de prevenção do consumo de cigarros por menores de idade em 

aproximadamente 90 países”, destaca Arilton Souza, gerente de assuntos corporativos da 
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Philp Morris Brasil. Estes programas são focados em ensinar as crianças a optar por não 

fumar e em estabelecer leis para impedir que elas comprem cigarros. 

 Conforme o posicionamento institucional da campanha internacional “Crianças 

Livre do Tabaco” (Campaign for Tobacco-Free Kids): 

 

Por uma questão de princípios básicos, não há que se ter dúvidas quanto 

à impossibilidade de uma empresa de tabaco ser chamada de socialmente 

responsável. Seria mais honesto se a chamássemos de ‘lamentavelmente 

necessária’, afinal, enquanto houver demanda por essa droga, é melhor 

fornecer legalmente nicotina a milhões de usuários dependentes e lidar 

com o tema sob a ótica da saúde pública. 

 

 Deve-se refletir sobre a missão das fabricantes de cigarros e compreender que essas 

empresas não são como outra empresa qualquer. Uma empresa cuja razão de ser é a 

produção, a promoção e a comercialização de um produto que vicia e mata metade de seus 

consumidores não pode ser chamada de ética. O próprio Código de Defesa do Consumidor, 

em seu artigo 6º, informa quais os direitos básicos do consumidor: 

I - Proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no 

fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos; 

II - Educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas 

a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações; 

III - Informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem 

como sobre os riscos que apresentem; 

IV - Proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou 

desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de 

produtos e serviços. 

 

 Difícil crer pelos fatos que presenciamos ao longo do tempo, que a Philip Morris e 

as demais empresas tabagistas, respeitaram esse código desde a sua ratificação, em 1990. A 

indústria do tabaco, como qualquer outro negócio, é obrigada a lucrar para atender as 
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expectativas de seus acionistas e permanecer no mercado. De qual responsabilidade social 

fala a Philip Morris se coloca no seu website que: 

 

Não achamos que tal proibição resolveria o problema. O fumo entre os 

menores de idade é um problema social complexo que envolve fatores 

tais como pressão dos colegas, cultura jovem e influências familiares. 

Resolver esse problema exigirá esforços contínuos de vários grupos 

diferentes, entre eles empresas como a nossa, e é importante que todos 

trabalhemos juntos em busca de uma solução definitiva (PHILIP 

MORRIS). 

 

 Causa certa estranheza quando a empresa fala de “pressão dos colegas” e “cultura 

jovem”. Que setor mais contribui para influenciar as decisões dos jovens e busca o tempo 

todo influenciá- lo e nas suas atitudes. A empresa afirma que tem um programa específico 

de prevenção do consumo de cigarros pelos jovens, que envolve campanhas de informação 

e comunicação. E que trabalha ativamente junto a governos, imprensa e opinião pública 

para que a venda de cigarros a menores de 18 anos seja proibida nos países onde esse tipo 

de lei ainda não existe. Há pouco tempo atrás, a Philip Morris lançou uma campanha 

mundial na tentativa de dissociar o cigarro de uma atitude bem vista, “descolada”. Foi 

veiculada pela MTV com o mote: “Você pode ser legal sem fumar”. A campanha também 

foi exibida no Brasil. As ações direcionadas aos jovens são criadas com a aparência de 

dissuadir ou prevenir jovens de fumar, mas freqüentemente ocorre o inverso. Ao mostrar 

que fumar é uma atividade para adultos, esses programas aumentam o apelo  dos cigarros 

aos adolescentes. 

 

5.6 Transferindo a responsabilidade (social) para o varejo 

 

 Uma das estratégias da Philip Morris são as campanhas informativas e programas de 

treinamento do varejo, na tentativa de conscientizá-los sobre a responsabilidade como 

distribuidores e para que cumpram a lei, não vendendo cigarro para menores de 18 anos. 

Estas ações incluem advertências sobre a idade mínima nas embalagens e a distribuição de 

material informativo nos pontos-de-venda, que inclui os adesivos sobre a proibição da 
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venda de cigarros a menores que são afixados nos caixas, as tabelas de preços e também 

está presente nas notas fiscais (Figura 14). “A presença do material nos pontos-de-venda é 

pré-requisito para a venda de nossos produtos”, afirma Sousa. Nessa linha, a Philip Morris 

Brasil desenvolve em parceria com a Souza Cruz, o programa “Varejo Socialmente 

Responsável”. Segundo as empresas, ele foi criado para difundir os conceitos da 

responsabilidade social entre varejistas de todo o país. Um dos tópicos era não vender 

cigarros e bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. O programa chegou a cerca de 4 mil 

varejistas de todos os portes, mas a eficácia da ação ainda não pôde ser efetivamente 

comprovada. Segundo as empresas, “não temos o poder de fiscalizar, mas é uma maneira 

de difundir a responsabilidade para o restante da cadeia”. 

 

   Figura 14: Tabela de preços nos caixas. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   Fonte: Revista Expressão 

 

 O que se constatou é que medidas que envolvem a exigência de comprovação de 

idade para comprar cigarros são ineficazes, pois é muito fácil para os jovens contornar essa 

restrição. Estas ações também buscam transferir para os varejistas toda a responsabilidade 

para o êxito de evitar que os jovens fumem, além de fazer cumprir uma lei que, como tantas 

outras, faz parte daquele rol de leis que historicamente não pegam no Brasil. Até porque 

haveria de ter uma fiscalização por parte do governo federal. Imaginem o número de fiscais 

que seria necessário para cobrir todo o território nacional. Mas o esforço da empresa em 

comunicar sua responsabilidade social perante os jovens é grande. Para dar sustentabilidade 

e credibilidade nesta ação, a Philip Morris conta com a parceria da Fundação Getúlio 
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Vargas – FGV (Figura 15). Contar com o apoio de organizações respeitadas e com 

credibilidade perante os stakeholders e a opinião pública é parte integrante das estratégias 

de comunicação da empresa. 

 

      Figura 15: Site da FGV – Programa Responsabilidade no varejo. 

 
             Fonte: site da FGV 

 

 Com o apoio da FGV, a empresa organiza fóruns de tendências em 

responsabilidade social no varejo para discutir a importância de incorporar o tema na 

condução dos negócios. Já foram realizadas 21 edições em várias cidades do Brasil desde 

2000, e com a participação de mais de três mil varejistas em todo o Brasil e líderes de 

entidades do setor. Até 2004, haviam sido realizado 3 fóruns nacionais, 2 em São Paulo e 

um no Rio de Janeiro, e 14 regionais e setoriais, nas cidades de Bauru, S. J. Do Rio Preto, 

Ribeirão Preto, Campinas, Santo André e Santos (SP), João Pessoa (PB), Porto Alegre e 

Santa Cruz do Sul (RS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC) e Brasília (DF). “Procuramos 

contribuir, inclusive em nossa abordagem de marketing, para difusão e desenvolvimento de 

uma cultura responsável no varejo, incentivando a condução ética dos negócios e o 

cumprimento das leis”, afirma  Arilton Sousa. Como fica claro no depoimento do gerente da 

empresa, o esforço de marketing é fundamental nas ações de responsabilidade social.  Para o 

professor Juracy Parente, coordenador do Centro de Excelência em Varejo da FGV: 
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A responsabilidade social reflete o espírito de cidadania dos dirigentes da 

empresa e se manifesta pela relação ética e responsável que ela mantém 

não só com os seus funcionários, mas também com outros públicos, 

como os seus clientes, a comunidade, o meio ambiente, entidades 

governamentais e os seus fornecedores. 

 

 O professor lembra ainda que “as pesquisas mostram que os consumidores 

claramente percebem as empresas que operam de forma responsável, demonstrando clara 

preferência, em suas compras, por essas empresas”. Nas palavras do professor, não há 

duvidas que todo o programa em parceria com a FGV visa creditar à Philip Morris uma 

imagem positiva para que ela tenha um ganho de mercado, se tratando assim de uma 

estratégia de marketing social em oposição aos conceitos de responsabilidade social. 

 Ainda em parceria com a FGV, a empresa procura adaptar os “Indicadores de 

Responsabilidade Social Ethos” ao setor do varejo, para oferecer uma ferramenta de auto-

avaliação do estágio de desenvolvimento das ações de responsabilidade social no segmento. 

Para isso patrocina anualmente o “Prêmio FGV Responsabilidade Social no Varejo”. “É 

uma forma de incentivarmos a boa conduta e premiar as melhores práticas no setor 

varejista”, lembrou Arilton. Não se deve esquecer que para esse tipo de evento são 

convidados, por meio de um mailing estratégico, todos os stakeholders e líderes 

estratégicos da área empresarial, acadêmica, governo e terceiro setor. Como o evento é 

coberto pela mídia, que também se faz presente, é uma forma de divulgar e gerar uma 

imagem de empresa socialmente responsável. 

 Prova disso foi o release distribuído pela WN&P Comunicação, uma conceituada 

assessoria de imprensa, sobre a realização do 19º Fórum de Tendências e Responsabilidade 

Social no Varejo, em 2004. Segundo o texto, “cerca de 300 empresários e líderes de 

entidades varejistas do estado de São Paulo vão se reunir para discutir como o pequeno 

varejo pode conviver com os grandes concorrentes, o foco no empregado como peça chave 

para o sucesso do negócio e o papel do varejista na prevenção do acesso de menores de 

idade ao cigarro”.  O evento foi organizado por uma grande empresa de eventos, a “Full 

Time”, com a parceria de entidades e empresas representativas do comércio local e apoio 

do Instituto Ethos, Sebrae, CNTur, Abresi, ABIH, FHORESP, Mendes Convention Center, 
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SHRBS/SP, Kuatru’s, Sincovaga, RWR Distribuidora de Cigarros, Aproban, Abrasel – SP 

e AICC. 

 O relacionamento com essas organizações classistas é uma outra estratégia para 

envolver o varejo e outros segmentos. Algumas das associações, federações, confederações 

e sindicatos citados acima apóiam, por exemplo, o Programa “Convivência em Harmonia”, 

um programa com o objetivo de contrapor as medidas regulatórias contra o fumo em hotéis, 

restaurantes, locais de trabalho e áreas públicas. Em decorrência da pressão por parte das 

autoridades da saúde e com a eminência da aprovação de algumas leis que proibiriam o 

fumo em locais fechados, o programa era mais uma estratégia da Philip Morris e Souza 

Cruz (no Brasil) para mostrar que a concentração de fumaça de cigarro em recintos 

fechados não era tão grande como apregoavam alguns estudos. O objetivo era provar que 

não havia necessidade de banir o cigarro desses ambientes e que era possível uma 

“convivência em harmonia”. A Organização Mundial de Saúde diz que essa convivência 

não é possível, já que o fumo passivo aumenta em 40% o risco de câncer de pulmão e em 

30% as doenças coronarianas. (CARVALHO, 2003). 

 Segundo um informativo do “Convivência em Harmonia”, o hotel ou restaurante 

que adere ao programa oferece uma escolha entre as áreas de fumantes e não- fumantes, 

conciliando as preferências de todos os clientes. Outro ponto abordado no informativo diz 

que os hotéis e restaurantes “não tomam posição sobre a questão do fumo” e, encerra com a 

seguinte mensagem: “O conceito que criou a Convivência em Harmonia reflete a filosofia 

secular que reconhece as diferenças enquanto permite que coexistam em harmonia”. O 

programa utiliza o símbolo  do “yin” e “yang” (Figura 16), um símbolo poderoso da cultura 

oriental que jamais poderia ter serventia tão malévola quanto justificar o desrespeito com o 

próximo e o incomodo da fumaça do cigarro em locais fechados como restaurantes e hotéis. 

 

Figura 16: Logo do Programa Convivência em Harmonia. 
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 Segundo o discurso do Sr. Nelson de Abreu Pinto, presidente da Associação 

Brasileira de Gastronomia, Hospedagem e Turismo – ABRESI, ao iniciar o terceiro 

mandato consecutivo também como presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, 

Bares e similares de São Paulo  – SHRBS/SP, (Revista Ticket, 1999), uma de suas propostas 

era justamente “consolidar o programa Convivência em Harmonia”. 

 

5.7 Relacionamento com a comunidade 
 

 Neste caso, pode-se definir o relacionamento com a comunidade, como uma 

estratégia de comunicação corporativa que se caracteriza pelas relações que a Philip Morris 

Brasil estabelece com um dos seus públicos, denominado “comunidade”. Segundo Cicília 

Peruzzo (1999, p. 48), o relacionamento com a comunidade é parte da estratégia de relações 

públicas que: 

 

Constituem-se num conjunto de atividades que materializam o 

relacionamento de uma organização com os seus públicos, mediante o 

uso planejado de uma série de instrumentos e estratégias 

comunicacionais. Elas devem ser tomadas como um dos alicerces de um 

processo de comunicação integrada, portanto interagindo com as áreas de 

marketing, propaganda, promoção de vendas etc. 

 

 Ou seja, a comunidade é considerada como um dos públicos das organizações, ao 

lado de vários outros. Ou seja, segundo Penteado, a “comunidade significa o público que 

vive onde a empresa se localiza. (...) Se a empresa se localiza numa grande cidade, o 

conceito de comunidade deve restringir-se ao bairro onde ela funciona. Se a cidade é 

pequena, a comunidade da empresa pode ser a própria cidade” (apud PERUZZO, p. 48). 

Para complementar, Bertrand Canfield (1970, p.197) dá uma característica mais sociológica 

e define comunidade como: 

 

Um grupo de pessoas que, por motivos de trabalho, entretenimento, culto 

religioso, estudo ou satisfações sociais, vive numa mesma área. A fim de 

satisfazer suas necessidades básicas de vida material, espiritual e social, 
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as pessoas estabelecem, em cooperação com os seus conterrâneos, 

instituições de serviço social. 

  

 No caso da Philip Morris, a referencia será o município sede de 3 fábricas da 

empresa no Brasil, a cidade gaúcha de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, região de 

colonização alemã, a 155 quilômetros de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do 

Sul. Com 116 mil habitantes e 126 anos, possui uma renda per capita de R$ 21.173 anuais, 

o dobro da média do Estado. O município tem 80% de sua economia ligada às plantações e 

às indústrias de fumo, que surgiram há cerca de 150 anos. Na zona rural, agricultores 

plantam e colhem fumo, uma tradição que passa de geração para geração. A cidade 

concentra também uma fábrica da Souza Cruz e unidades de preparação do fumo da 

Universal Leaf Tabacos, Meridional de Tabacos, Dimon do Brasil Tabacos e Associated 

Tobacco Company Brasil. Parte da produção da região fica com as fábricas de cigarro 

nacionais e outra é exportada. Propaganda da Philip Morris e de outras empresas tabagistas 

estão em toda parte, o que não torna o índice de fumantes mais alto que o dos demais 

municípios gaúchos. 

 Para traçar um perfil dessa comunidade, é importante conhecer o sistema de 

produção de fumo no Brasil e como se dá a integração entre as indústrias e os agricultores. 

Segundo Neila Baldi (2004, p. 12): 

 

A maior parte, 36% deles, é de pequenos produtores, que cultivam em 

média 10 hectares por família. As empresas oferecem semente, adubo, 

agrotóxico, financiamento e todo o pacote tecnológico para a produção 

do tabaco. O agricultor paga o financiamento em produto. 

 

 Como exemplo, a jornalista da Gazeta Mercantil (BALDI, 2004, p.12), cita o 

produtor Adão Ademar de Queiroz, 59 anos, que trabalha na lavoura de fumo desde 

criança, assim como o seu pai e seu avô. “Ele planta fumo em uma área de 2,5 hectares 

onde colheu 4,5 toneladas [...] a safra foi vendida por R$ 13 mil, dos quais R$ 5 mil foram 

gastos na produção”, diz a jornalista. Ela informa ainda que o agricultor planta milho e 

feijão e tem duas vacas, mas que a produção extra fumo é utilizada para a subsistência. 

Seguindo a tradição, seus dois filhos também plantam fumo em seis hectares. “É do fumo 
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que tiro meu sustento, o resto é só para o gasto”, diz Queiroz (apud BALDI, 2004, p.12). 

No artigo, o depoimento do presidente da Associação dos Fumicultores do Brasil – 

AFUBRA, Hainsi Gralow, os produtores não tem outra alternativa de cultura, “o terreno é 

acidentado e não podemos usar maquinário, e além disso, enquanto um hectare de fumo 

rende até R$ 8 mil ao agricultor, a mesma área com feijão ou milho renderia R$ 1,2 mil”. 

 Além de Santa Cruz do Sul, a empresa participa de importantes projetos sociais em 

parceria com governos municipais. Na maioria, municípios que tem a economia baseada na 

produção de fumo e com grande representatividade para a Philip Morris Brasil. Dois 

programas são destaque nas comunidades onde a empresa atua: o projeto “Nosso Futuro” e 

o programa “Qualiescola”, voltados à formação educacional e com forte impacto na 

questão do trabalho infantil nas áreas rurais. O Nosso Futuro é patrocinado pela Philip 

Morris e pela Alliance One, um de seus principais fornecedores de tabaco e grande 

exportadora de fumo. O projeto é desenvolvido em Santa Cruz do Sul e Candelária, no Rio 

Grande do Sul, Iratí, no Paraná e Morro Grande, em Santa Catarina, por meio de um 

convênio com as prefeituras e universidades da região. A idéia principal do projeto é a 

ampliação da jornada escolar dos estudantes das áreas rurais e já beneficiou mais de 

oitocentas crianças. Este projeto compõe o grande projeto “O Futuro é Agora!”, iniciativa 

do setor fumageiro que pretende erradicar o trabalho infantil na zona rural. 

 O trabalho infantil na lavoura do fumo é um sério problema social gerado pelas 

industrias de tabaco. Os produtores para atender às expectativa de qualidade e 

comercialização, se vêem obrigados a: 

 

Alcançar índices de produtividade excepcionais para atingir os níveis de 

excelência exigid os pelas fumageiras na busca de um resultado financeiro 

ao final da comercialização da safra que garanta aos agricultores a 

condição de arcar com os débitos decorrentes do pedido de insumos 

firmados com a industria  (ALMEIDA, 2005, p.114). 

 

 Ou seja, a participação de crianças e adolescentes nas etapas do processo do plantio 

de fumo visa assegurar o aumento da renda familiar, pois grande parte dos agricultores 

familiares que cultivam tabaco não tem condições financeiras de contratar mão de obra, de 

forma que se torna inviável garantir o sustento da família se os filhos não participarem do 
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trabalho. Outro ponto importante apontado por Guilherme Almeida (2005, p.116), é o 

entendimento por parte dos produtores de que a presença da criança na lavoura do fumo é 

uma forma de educação, uma aprendizagem das técnicas agrícolas a partir do conhecimento 

dos pais. Como o modelo de produção de fumo estabelecido pela industria do tabaco gera 

uma dependência econômico-financeira dos produtores rurais, a carga de trabalho muitas 

vezes aumenta, na busca de uma “boa safra”, e é transferida às crianças que acabam sendo 

penalizadas. 

 Dessa forma acredita-se que o trabalho infantil na lavoura do fumo só poderá ser 

erradicado através da melhor remuneração dos agricultores, de forma que possam contratar 

serviços temporários sempre que necessário e assim garantir o sustento e a qualidade de 

vida de suas famílias (DESER, 2003c). Embora hoje a Philip Morris desenvolva uma 

campanha de erradicação do trabalho infantil, que explora como sendo um projeto de 

responsabilidade social, ela é co-irresponsável pelo modelo de exploração que a industria 

criou para o produtor rural. Ela cria o problema, tenta amenizar e depois tem o 

reconhecimento de empresa cidadã por promover um trabalho que pretend e acabar com a 

mão-de-obra infantil na lavoura do fumo. 

 Com o discurso de melhorar a qualidade de ensino na região sul do país, a Philip 

Morris e a sua fornecedora Universal Leaf Tabacos, patrocinam o Programa “Qualiescola”, 

um projeto de qualificação e capacitação que atende cerca de 400 educadores de 76 escolas 

públicas de Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires, municípios do Rio Grande do Sul e 

grandes produtores de tabaco. Até 2004, o programa já havia beneficiado 5,4 mil alunos de 

toda a rede de ensino municipal, inclusive as escolas da zona rural. O projeto é 

desenvolvido em parceria com o Instituto Qualidade no Ensino – IQE, organização sem fins 

lucrativos e coordenado pela Câmara Americana de Comércio de São Paulo – AMCHAM, 

e conta ainda, com o apoio das secretarias de educação. A proposta é capacitar os 

professores do ensino fundamental nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. 

 Conforme o depoimento da formadora Rosane Worm, de Santa Cruz do Sul, 

publicado no Anuário Gestão Social 2006 da Editora Expressão, “é possível perceber uma 

mudança na postura dos professores frente às classes”. Em outro depoimento, Maria Isabel 

Lopes, professora de 1ª e 3ª séries do Ensino Fundamental conta que “o projeto tem 

contribuído muito, principalmente porque é possível monitorar e avaliar os resultados na 
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própria sala de aula”. O programa oferece material didático, assessoria para diretores e 

coordenadores sobre gestão pedagógica e incentiva a formação de Conselhos Consultivos. 

Cada cidade participante conta com dois conselhos, formados por representantes das 

empresas patrocinadoras, professores e pais dos alunos. “Além de valorizar o ensino, 

esperamos que as escolas tenham uma autonomia maior e a comunidade se envolva 

realmente, a partir de um conselho forte que influencie os rumos da educação do município. 

Queremos que, ao final do programa, as secretarias tenham adquirido conhecimento 

suficiente para desenvolver o programa sozinhas”, diz Arilton Sousa, gerente de projetos 

corporativos. 

 Desta forma a Philip Morris constrói nas suas comunidades uma imagem positiva ao 

meso tempo em que se aproxima de importantes públicos que poderão apoiá- la, no universo 

local e regional, e com efeito em termos globais. Nestes programas com foco educacional, 

uma carência na maioria dos municípios brasileiros, e com grande visibilidade, a empresa 

consegue se aproximar dos governos locais, famílias de produtores rurais, o meio 

acadêmico, importantíssimo pois se caracteriza como um público altamente formador de 

opinião, fortalecer as parcerias com as entidades classistas, como a AFUBRA, e influenciar 

a opinião pública de maneira geral. Não podemos esquecer ainda que é uma estratégia de 

ficar em evidencia nos meios de comunicação regional. A estratégia de parceria para dar 

um caráter de seriedade já se conhece, desta vez cabe à AMCHAM, por intermédio de seu 

instituto, IQE, o papel de referendar os programas que servem na verdade para gerar uma 

imagem positiva da empresa que promove em nível regional, um vínculo econômico com a 

sua comunidade, não promovendo nenhuma melhora social significativa, pelo contrário, 

mantém a sua mão-de-obra para garantir sua produção e assim, lucrar cada vez mais. 

 

5.8 Ações socioambientais: um ganho de imagem 
 

 Desde 1997, a Philip Morris patrocina o programa Alfabetização Solidária 

(AlfaSol). Há 10 anos atrás, um programa vinculado ao governo federal, coordenado pela 

Dra. Ruth Cardoso, primeira dama da república e também presidente do Comunidade 

Solidária. Hoje, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e de utilidade 

pública. O programa vem trabalha ndo pela redução dos altos índices de analfabetismo no 
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país e pelo fortalecimento da oferta pública de educação de jovens e adultos, conhecido 

pela sigla EJA, no Brasil. Adotou um modelo simples de alfabetização inicial, baseado no 

sistema de parcerias com os diversos setores da sociedade. Em seu primeiro ano de atuação, 

1997, o programa alfabetizou 9,2 mil alunos em 38 municípios das regiões norte e nordeste 

do país, onde se registravam os maiores índices de analfabetismo, segundo o IBGE. Um 

trabalho de parceria que envolveu, inicialmente, 11 empresas e 38 instituições de ensino 

superior, publicas e privadas, dentre faculdades, universidades, centros universitários. 

 Ficar próximo à instituições, reconhecidamente, de grande relevância social e que 

possuem grande credibilidade nacional, como já vimos anteriormente, é uma das 

características de atuação da Philip Morris quando falamos de responsabilidade social. Há 

também a questão da visibilidade que estas parcerias promovem e que agregam à imagem 

institucional um valor ético por meio da percepção que os públicos estratégicos passam a 

ter. O Ministério da Educação – MEC, também é parceiro do programa. É o responsável 

pelo material didático e de apoio para a formação de bibliotecas e bolsa de apoio ao 

trabalho dos professores das Instituições de Ensino Superior parceiras. Os governos dos 

Estados e outras instituições governamentais também são parceiros e financiam a execução, 

integral ou parcial, do programa nos municípios do seu Estado ou região. O programa 

Alfabetização Solidária também é filiado à Unesco e pelo seu modelo de parcerias que 

reúne os vários setores da sociedade civil e governos, foi exportado para países de língua 

portuguesa  como: Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, e espanhola, no caso, 

Guatemala. Como os resultados positivos do programa são reconhecidos nacional e 

internacionalmente, isso gera outros reconhecimentos como o Prêmio Rei Sejong de 

Alfabetização, concedido pela Unesco, que recompensa as melhores ações no mundo pela 

diminuição do analfabetismo. O resultado dessa parceria para a Philip Morris é imenso em 

termos de visibilidade, principalmente na mídia espontânea, pois sem gastar um tostão, a 

empresa aparece em todos os jornais e com pose de boa samaritana. 

 Ampliando essa parceria que já dura 10 anos, a Philip Morris também apóia o 

programa Alfabetização Solidária em Osasco, importante município da Grande São Paulo. 

A parceria também conta com a participação da Universidade Paulista (UNIP), no Projeto 

Grandes Centros Urbanos (PGCU). Esta parceria atendeu inicialmente, cerca de 150 jovens 

alfabetizandos. Conforme Moacyr German, gerente regional da Philip Morris, “o 
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analfabetismo é um problema social grave e nossa empresa não pode ficar de fora”, 

afirmou, reiterando o compromisso com a sociedade. Na cerimônia de assinatura da 

parceria, os alunos assistiram ao vídeo institucional da Philip Morris, que mostrou o 

comprometimento social da empresa em diversos projetos. Como os recursos para este 

projeto nos centros urbanos são financiados por pessoas físicas, o AlfaSol desenvolve uma 

campanha de mídia chamada, “Adote um Aluno”, e conta com a participação voluntária de 

artistas que abraçam a idéia. Entre os que participaram estão: Regina Duarte e Raul Cortez 

(filme publicitário), Camila Pitanga (mídia impressa) e Lima Duarte (mídia impressa e 

spot). 

 Não resta dúvidas que a participação da Philip Morris nesta parceria, além de 

colaborar com o programa, possui um grande interesse institucional de sustentabilidade 

institucional. É uma forma contundente de agregar valor à sua imagem. Projetos desta 

natureza garantem muita visibilidade na mídia e muita repercussão no meio empresarial e 

geram credibilidade perante os stakeholders. Muitas publicações são produzidas como: 

boletins, folhetos, material didático, livros, cartazes, folders, etc. Além dos grandes eventos 

que o programa promove , como o Simpósio Internacional sobre Alfabetização de Jovens e 

Adultos, dentro da programação da “Semana da Alfabetização”, que consistiu em um 

grande seminário internacional, realizado no período de 4 a 8 de setembro de 2000, 

contando com a participação de especialistas nacionais e internacionais da área, para uma 

avaliação do programa. 

 Outra proposta de responsabilidade social da Philip Morris é na área ambiental. 

Podem-se perguntar os menos desavisados, qual o motivo da empresa investir o seu 

dinheiro em ações relacionadas à preservação ambiental. Será a poluição da fumaça do 

cigarro? Evidentemente que a empresa tem uma grande preocupação com o meio ambiente, 

afinal, possui uma matéria prima agrícola, o tabaco, que é plantado, cuidado e colhido, para 

depois ser beneficiado e entregue às grandes industrias. Em julho de 2006, a Philip Morris 

Brasil oficializou a renovação de sua parceria ao projeto de apoio à “Conservação no 

Entorno do Parque Nacional do Superagüi”. O projeto que iniciou em 2005, vem sendo 

desenvolvido pela ONG “Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental 

– SPVS, localizada em Cur itiba (Figura 17). O projeto em parceria com a Philip Morris é 

destinado às ações de educação ambiental, ecoturismo, valorização da cultura popular local, 
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e beneficia cerca de 7 mil pessoas no entorno do Parque Nacional do Superagüi, no litoral 

norte do Paraná. 

 

  Figura 17: Patrocínio da Philip Morris à SPVS. 

 
  Fonte: website da SPVS. 

 

 A coordenadora do projeto, a bióloga Elenise Sipinski (PHILIP..., 2006), explica 

que: 

 

O trabalho busca conciliar geração de renda com proteção de áreas 

naturais. A proposta é a capacitação continuada, envolvendo a 

valorização do conhecimento local e a oferta de opções de passeios em 

uma área de proteção, que está inserida no maior remanescente da 

Floresta Atlântica do Brasil e abriga belas paisagens e diversidade 

biológica de significativa importância, explica a técnica da SPVS. 

 

 Do lado da Philip Morris, esta parceria é bem vinda. Segundo o Arilton Rocha de 

Sousa, gerente de Relações Institucionais: 
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Buscamos estabelecer parecerias com instituições cujos projetos esteja m 

em linha com os princípios ambientais que seguimos em todo o mundo. 

A SPVS desenvolve um importante trabalho de promoção de pesquisas e 

desenvolvimento de novas soluções para resolver problemas ambientais e 

de manutenção dos recursos naturais e da biodiversidade, reconhecido no 

Brasil e no exterior (PHILIP..., 2006). 

 

 A empresa que em termos ambientais já conta com a certificação ISO 14000, 

segundo informa, o seu índice de aproveitamento de resíduos em suas unidades industriais 

em Santa Cruz do Sul chega a 98%, patrocina também uma organização que luta para 

preservar o meio ambiente e promover a geração de renda e o desenvolvimento das 

pessoas. Ficam algumas questões: Porque no litoral do Paraná? Porque a preservação da 

mata nativa e não do solo onde se planta fumo? Porque não investir no agricultor ao invés 

das comunidades do Parque do Superagüi. Essa e outras perguntas permanecem e carecem 

de respostas.   

 Como se sabe, a produção do fumo oferece riscos aos agricultores, e suas famílias, 

que carecem de conhecimentos e informações sobre o impacto tanto à saúde como ao meio 

ambiente. Esta questão está devidamente relacionada à administração da propriedade rural e 

o uso excessivo de agrotóxicos, seu impacto ao meio ambiente e à saúde, que  são agredidos 

de diversas formas, segundo o professor Sérgio Boeira (2003, p.57): 

a) pelo uso de agrotóxicos, que atinge também o solo, as águas e até a camada de ozônio 

(devido ao brometo de metila); 

b) pelo contato direto com a planta úmida, que libera nicotina, sendo esta absorvida pela 

epiderme; 

c) pelo cheiro das folhas durante a secagem nas estufas. 

 

 Uma pesquisa conclui que a maior parte dos agricultores têm: 

 

Um baixo nível de escolaridade, uma fraca consciência com relação à 

degradação ambiental (desmatamento, uso de agrotóxicos, poluição das 

águas) e com relação à própria saúde (hábitos de higiene, formas de 
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aplicação de agrotóxicos), sendo suas maiores preocupações, por ordem 

de importância, o preço do fumo, a fertilidade do solo e a saúde das 

crianças (RODRIGUEZ, 1996). 

 

 Será que a Philip Morris tem essa preocupação ambiental? Segundo Sérgio Boeira 

(2003, p.59), de uma forma paradoxal: 

 

O setor industrial tem assumido maiores iniciativas que o setor público, 

com pesquisas para diminuir os níveis de  toxicidade dos agrotóxicos 

utilizados, políticas de controle ambiental, fundamentalmente 

reflorestamento, e programas de educação ambiental no meio rural, mas 

veiculados nas propagandas em nível nacional e internacional. 

 

 O professor afirma que no caso do setor fumageiro, “essas iniciativas fazem parte de 

suas estratégias de marketing visando, especialmente, obter uma boa imagem no mercado 

globalizado e garantir o fornecimento sistemático de matéria-prima” (BOEIRA, 2003, p. 

58). Esse discurso de que o agricultor não usa adequadamente os agrotóxicos, de maneira 

geral, é uma estratégia reforçada pela industria para isentá- la e transferir toda a 

responsabilidade pelos impactos à saúde e ao meio ambiente. Embora se saiba que mesmo 

quando usados “adequadamente”, os agrotóxicos causam efeitos adversos. 

 Outro grande impacto ambiental causado pela produção do tabaco é a secagem das 

folhas, que exigem grandes estufas que queimam uma quantidade enorme de lenha, ou seja, 

árvores nativas. Cada mil estufas queimam cerca de 50 mil metros cúbicos de árvores 

nativas ou reflorestadas, por safra, segundo informação de técnicos das empresas que 

orientam os produtores. Segundo BOEIRA (2003, p. 60), na região sul, em decorrência do 

aumento de estufas, sinal que aumentou também a área de plantio do fumo, somente entre 

1997 e 98, 45 milhões de árvores foram queimadas (Tabela 4). 
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   Tabela 4. Consumo de árvores na fumicultura – Região Sul. 

 

Safra  

1990/01 

1991/92 

1992/93 

1993/94 

1994/95 

1995/96 

1996/97 

1997/98 

Número de árvores 

27.405.000 

33.405.000 

37.505.000 

32.640.000 

30.080.000 

39.053.200 

41.032.000 

45.411.708 

Hectares 

18.440 

21.040 

22.760 

18.740 

16.580 

18.370 

19.270 

19.490 

   Fonte : (PERFIL..., 1992, 1996, 1999). 

 

 Conforme a ABIFUMO, “a categoria,  sendo grande consumidora de lenha, cuida da 

preservação das matas nativas, planta mais árvores do que consome e, no país, só é 

suplantada em reflorestamento pela indústria de celulose” (PERFIL..., 1999). Entretanto, 

cabe observar que toda “a queima de árvore gera poluição, que as queimadas, tradicionais  

entre os fumicultores, também reduzem a biodiversidade e que as matas nativas não são 

garantidas pelo reflorestamento” (BOEIRA, 2003, p.61). Há registros ainda que apontam 

que, em certas propriedades, agricultores derrubam árvores nativas para plantar espécies de 

rápido crescimento, podendo, assim, utilizá- las como combustível, ou mesmo vendê-las e 

que muitos agricultores utilizavam árvores nativas da Mata Atlântica, no Vale do Itajaí em 

Santa Catarina. “Há avaliação das industrias de que sejam consumidos nos Estados da 

região sul do Brasil, em média, 1,8 milhão de toneladas de madeira, por safra, para a cura 

do tabaco” (BELING, 2003, p.60). Segundo a OMS, a cada ano “cerca de 200 mil hectares 

de matas e florestas são destruídos no mundo para dar lugar a plantações de tabaco” 

(FOLHA, 2004). Nas considerações de Guilherme Almeida (2005, p.71): 

 

A se seguir a tendência observada nos últimos anos, a fronteira agrícola 

do fumo em expansão deve continuar a crescer, a destoca de mata nativa 

e a substituição da cobertura natural por plantas exóticas, deve aumentar, 

alterando profundamente a paisagem, o clima e mesmo a biodiversidade 

característica do território onde se instala a cadeia produtiva do fumo. 
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 Pelo que se pode constatar, a Philip Morris e as demais industrias tabagistas tem um 

grande problema ambiental para resolver, ao invés de ficar “brincando” de ser empresa 

responsável socioambientalmente, se é que essa palavra existe. Nada contra o projeto da 

SPVS, que há 21 anos atua em preservação ambiental, mas tudo contra à parceria com a 

Philip Morris Brasil, que deveria estar preocupada com as suas questões ambientais, com as 

árvores que vão para a estufa dos agricultores e com o agrotóxico que contamina os solos e 

causa um dano terrível às famílias dos produtores, mulheres e crianças. No contexto, o 

marketing social é o que prevalece. Está a Philip Morris garantindo que, se agregue à sua 

imagem também, um reflexo de empresa cidadã, que respeita o meio ambiente e que estará 

contribuindo para a não extinção dos papagaios do parque ecológico do Superagüi. Claro 

que dentro das estratégias do projeto consta a utilização de um jornal comunitário, do qual 

participam os moradores e que será distribuído para cerca de 3 mil pessoas, e do grupo de 

teatro formado por jovens do município , que produz peças com cunho ambientalista, para 

sensibilizar os agentes capazes de promover a mudança de comportamento perante a 

conservação da natureza. 

 


