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CONCLUSÃO 

 

 Podemos perceber que dos motivos que levam as pessoas a fumar, o hábito cultural é 

um dos fatores mais importantes e que a família, professores, ídolos e amigos exercem uma 

grande influência. A questão cultural também levou o tabaco para as civilizações modernas, 

saindo das tribos indígenas para se acomodar junto à civilização européia que fez uso 

diversificado dele. Atualmente o consumo de cigarro apresenta-se como um hábito fortemente 

arraigado à vida cotidiana de cerca de um terço da população mundial. A industrialização do 

tabaco inseriu cerca de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, constituindo assim a industria do 

tabaco também como uma industria cultural que influenciou gerações inteiras ao longo do seu 

desenvolvimento. Adorno e Horkheimer diziam que as indústrias culturais formam um 

sistema cuja função consiste em fabricar os comportamentos de consumo massificando os 

modos de vida e assegurar dessa forma o escoamento dos produtos que o tempo todo se 

renovam criados pela atividade econômica, e em relação aos quais os consumidores não 

experimentam espontaneamente uma necessidade. 

 Nos parece que a Philip Morris e as demais industrias tabagistas entenderam muito 

bem esse conceito acerca das industrias culturais e passaram a estimular o consumo do 

cigarro, principalmente entre os jovens. A curiosidade natural dos adolescentes é um dos 

fatores de maior peso e que leva à experimentação do cigarro, assim como as drogas ilícitas. 

O adolescente vive o “aqui e agora”. Conforme a pesquisa, 90% dos fumantes iniciaram o 

consumo de tabaco antes dos 21 anos de idade, fase em que o indivíduo ainda está 

construindo sua personalidade. Como afirmou a Drª Silvia Cury, psicóloga e coordenadora de 

campanhas antitabagistas da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com o estímulo provocado 

pela industria, o número de fumantes absoluto não decresce devido à quantidade de novos 

fumantes atraídos pelas campanhas publicitárias sobre o cigarro. 

 A utilização das técnicas publicitárias contribui para que a indústria do cigarro se 

tornasse altamente lucrativa e foi fundamental para atrair mais e mais pessoas. O que se 

constatou é que os fumantes morrem muito cedo em decorrência das doenças relacionadas ao 

tabaco. Do ponto de vista da indústria, esses consumidores têm que ser constantemente 

substituídos por novos, o que estimulou o constante investimento publicitário, configurando-

se um ciclo onde o aumento do consumo traz lucros tanto à indústria como às empresas de 

publicidade. Com a influência da publicidade do cigarro nos meios de comunicação de massa 

a industria dá um salto enorme à sua consolidação enquanto uma atividade economia rentável. 
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A publicidade se alia às demandas sociais e as fantasias dos diferentes grupos: adolescentes, 

mulheres, ricos, pobres, ao uso do cigarro, fazendo-os crer que, ao fumar, seus desejos e 

expectativas sociais serão realizados, aumentando, assim, o consumo do tabaco entre as 

pessoas mais facilmente influenciáveis. A publicidade passa a ser feita por anúncios atraentes 

e extremamente bem produzidos e com o apelo dos ídolos e pessoas famosas, tomadas como 

modelos de comportamento em geral. 

 Mesmo com a restrição ao tabaco cada vez maior, por força da atuação da sociedade 

civil e governos ante os males causados à saúde, pouca coisa mudou. As medidas que vêm 

sendo tomadas não alteram significativamente o quadro que se apresenta hoje, o tabaco é um 

produto lícito, apesar da restrição à venda de cigarro para menores de 18 anos, a lei não é 

atendida e dificilmente um jovem com menos de 18 anos encontra barreiras por parte dos 

estabelecimentos comerciais para comprar o cigarro. O governo brasileiro, por exemplo, 

apesar de capitanear a campanha antitabagista é o maior beneficiário dos recursos gerados 

pela comercialização do cigarro. Sabemos que o governo adverte que fumar faz mal, mas 

libera o mercado para produzi- lo e que o tabaco rende aos cofres públicos 74% em imposto 

sobre o que é vendido. 

 Outro dado significativo foi revelado pela AFUBRA – Associação dos Fumicultores 

do Brasil, que representa os agricultores que cultivam fumo, a produção do tabaco é uma 

atividade muito lucrativa para as 170 mil famílias de agricultores no sul do país, número que 

aumenta a cada ano, segundo a associação. O relatório que a associação publica anualmente 

revelou que o desenvolvimento econômico, social e cultural, de centenas de municípios e de 

milhares de propriedades agrícolas na região sul do Brasil, tem como base a produção de 

fumo. O que constata que dificilmente a luta contra o tabaco está longe de terminar. Enquanto 

não mudar a relação entre industria e governo, inclusive enquadrando a atividade como ilícita, 

e não houver alternativa em relação ao quadro econômico gerado pela produção do tabaco, 

não haverá mudança substantiva em relação à essa questão. 

 Entretanto, toda a organização empresarial necessariamente precisa se comunicar ou 

comunicar os seus produtos para garantir a sua sustentabilidade. Como se constatou na 

pesquisa, atualmente as restrições à publicidade do cigarro é uma realidade e vêm crescendo e 

se fortalecendo cada vez mais. Diferentemente do passado de glamour, onde a Philip Morris 

invadia os meios de comunicação de massa para divulgar seus produtos. Hoje a empresa se 

caracteriza como uma empresa “low profile”, ao adotar a discrição como linha de conduta, é 

sinônimo de evitar exageros, manter-se longe dos holofotes, trabalhar à sombra ou aparentar 

menos do que realmente é. Este conceito se encaixa perfeitamente no estilo de comunicação 
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adotado pela empresa, seguindo na contra-mão dos conceitos de comunicação e contrário 

também ao conceito de comunicação empresarial, corporativa, organizacional, que estabelece 

a informação, a transparência, a ética, como valores atribuídos à “boa” comunicação. 

 Historicamente, e do ponto de vista da comunicação, a Philip Morris e toda a industria 

do tabaco, acobertaram informações, distorceram fatos, manipularam informações, tudo para 

defender uma atividade que é altamente prejudicial à saúde humana. Alguns fatos recentes 

apontados na pesquisa podem comprovar essa afirmação. A mudança no discurso da Philip 

Morris Brasil, assumindo publicamente os malefícios do cigarro, não como uma atitude 

socialmente responsável, mas para se livrar dos processos jurídicos, aos quais a empresa está 

sendo submetida e a mudança do nome da corporação para ALTRIA, com o objetivo de 

desassociar a imagem da empresa ao tabaco, com isso se tornar mais ética, correr menos 

riscos e garantir mais lucratividade aos acionistas. 

 Todas as ações de comunicação da Philip Morris Brasil são pensadas e planejadas 

estrategicamente para construir uma imagem institucional séria, de empresa cidadã, e garantir 

que seja percebida dessa forma pela opinião pública e pelos seus stakeholders. Ela se 

preocupa em construir a sua imagem, mas esquece de cuidar da reputação. Entre a empresa e 

seus stakeholders, é necessário haver uma atitude de diálogo, de interlocução, e portanto, de 

comunicação. A Philip Morris leva a sério a máxima de que não basta à empresa ser 

socialmente responsável. Ela tem que parecer ser. Para isso, ela faz bom uso do “Marketing 

Social”, ou seja, desenvolve alguns projetos superficiais com a sua comunidade e seus 

públicos de interesse com o objetivo de ser percebida como empresa responsável. Na verdade 

ela busca criar um diferencial competitivo em relação aos seus concorrentes, ganhar a 

confiança, o respeito e a admiração dos consumidores, promovendo assim a fidelização aos 

seus produtos. 

 O modelo de responsabilidade social que está implantado no Brasil, e do qual a Philip 

Morris participa, é reflexo do efeito da globalização, que promove o acirramento da 

competitividade entre empresas, países, indivíduos. Com isso, esvazia-se a solidariedade e 

fomenta-se o cinismo, a ironia. A Philip Morris Brasil demonstrou que a comunicação da 

empresa está a serviço do lucro, da responsabilidade com os acionistas americanos, e deve 

servir para atrair novos investidores, pois, sem uma imagem de empresa ética e lucrativa, não 

há compradores para as suas ações. 

 Prova de que a comunicação corporativa que a Philip Morris desenvolve dá resultado 

está baseado no livro “O que o futuro reserva aos investidores”, já traduzido para o português. 

O professor de finanças Jeremy Siegel, da universidade de Wharton, nos EUA, concluiu que é 
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melhor investir em empresas comedidas e tradic ionais e que vendem cigarros, por exemplo. 

Em seu trabalho, analisou o “Índice Standard & Poor’s 500” em busca de padrões que 

estabelecessem uma linha divisória entre ganhadores e perdedores. Descobriu que as ações 

com melhor desempenho eram da Philip Morris. De 1925 até o final de 2003, a empresa havia 

tido um retorno médio anual de 17%. Segundo o professor, as ações da empresa sobrepujaram 

as demais por uma margem de 7,3 pontos percentuais ao ano. Um investimento de 1.000 

dólares feito na Philip Morris, em 1925, equivaleria hoje a mais de um quarto de bilhão de 

dólares. 

 Por fim, esta pesquisa procurou mostrar quais estratégias de comunicação e de 

relacionamento a Philip Morris Brasil desenvolve com os seus públicos estratégicos, para 

fugir do cerco ao tabaco e continuar sobrevivendo num ambiente tão hostil. Descobriu-se que 

a comunicação está estruturada para dar visibilidade e credibilidade à empresa, dentro de um 

planejamento de gestão que busca tornar a empresa mais lucrativa. A criatividade e o cinismo  

são pontos marcantes na comunicação empresarial da organização, sempre buscando saídas 

para se comunicar estrategicamente, e de forma singular, com cada público de interesse. As 

parcerias com organizações que possuem boa reputação e credibilidade é um marco na Philip 

Morris. A empresa se cerca de parceiros para desenvolver ou patrocinar projetos de seu 

interesse e com isso gerar resultados positivos. Esta pesquisa deve servir como referência à 

todos que procuram entender o comportamento de organizações que atuam em setores 

polêmicos da economia global, desvendando suas estratégias de comunicação no esforço de 

atingirem seus objetivos financeiros. Muito obrigado! 

 


