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Nos dois anos e meio em que Amâncio Sampaio ficou na presidência da Philip Morris na Costa 
Rica, de onde cuidava dos negócios da fabricante do Marlboro para a América Central, ele fez 
60 alterações no catálogo de produtos, com lançamentos ou novas versões dos cigarros que 
estavam no mercado. Em outubro do ano passado o executivo assumiu a afiliada brasileira e, 
em seis meses, contabiliza oito novidades.   
 
Incluiu cigarro com sabor de cravo no portfólio, remodelou embalagens e começou a enviar na 
semana passada ao varejo um cigarro que está fabricando no Brasil sob licença, o Fortuna. 
Esta é a segunda marca mais vendida da Espanha, onde é produzida pela concorrente Altadis. 
O mais vendido na Espanha é o Marlboro, da Philip Morris.   
 
Antes de Sampaio, a última alteração de produto no Brasil havia sido feita em maio de 2005, 
mas tudo indica que as coisas mudaram na sede da fabricante de cigarro no país, que fica em 
Curitiba (PR), e mais novidades estão sendo preparadas. O executivo de 40 anos, que nasceu 
em São Paulo e trabalhou em banco e empresa de consultoria na Suíça antes de ser 
contratado pela Philip Morris, precisa melhorar a performance da subsidiária. Dados da Nielsen 
de janeiro mostram que ela tem 16,4% do mercado. A concorrente Souza Cruz é dona de 
68,7% e as fabricantes menores detêm 14,9%. Há cinco anos a Souza Cruz tinha 76,2% das 
vendas, a Philip Morris respondia por 15,4% e as outras marcas por 8,4%.   
 
O executivo elegeu o Nordeste como uma das prioridades, já que na região a participação da 
empresa não chega a 3%. Um projeto piloto de distribuição própria está sendo testado no 
Recife (PE). Com essas iniciativas, Sampaio quer ficar mais do que um ano no cargo, tempo 
que durou a passagem da executiva Amália Sina, sua antecessora. "Não tenho prazo de 
validade", brinca.   
 
"Minha missão é de crescimento agressivo", diz o executivo, que além de incrementar o 
catálogo irá batalhar em outras duas frentes: a de acesso ao ponto-de-venda e de cobrança de 
impostos iguais para os cigarros. No primeiro caso, a empresa chegou a mover processo 
contra a Souza Cruz por concorrência desleal, mas o caso foi arquivado em 2006 pelo Cade. 
No que diz respeito aos impostos, Sampaio não concorda com a distribuição dos cigarros em 
seis classes diferentes, cada uma com seu próprio IPI. Ela quer convencer o governo e a 
sociedade de que isso não contribui nem para as metas de arrecadação e nem para inibir o 
consumo.   
 
Há dois tipos de impostos, o que incide sobre o preço de venda (ICMS, PIS e Cofins) e o fixo 
por carteira (IPI e selo). Há três anos não havia aumento de IPI, mas na semana passada foi 
anunciado aumento médio de 30%, que deve valer a partir de julho. Com isso, o IPI do maço 
com 20 cigarros passará de R$ 0,469 para R$ 0,619. No caso da caixinha (ou box), o imposto 
sobe de R$ 0,718 para R$ 0,919. A medida atinge em cheio a Philip Morris, que atua em 
segmentos mais caros e tem na família do Marlboro 50% das vendas.   
 
Como o Marlboro tem a versão em caixinha, de sua embalagem em maço é cobrado imposto 
maior que das marcas que só são vendidas nesse formato. Foi por isso que, enquanto luta por 
mudanças nas regras, Sampaio decidiu também reforçar a oferta de produtos mais baratos, 
com a produção do Fortuna, que será vendido por R$ 2 ao consumidor e competirá com o o 
cigarro mais vendido do país - o Derby, da Souza Cruz. É nesse segmento mais barato que 
estão concentradas 65,5% das vendas do mercado brasileiro. Os cigarros em caixinhas 
respondem por 18,2%.   
 
Na opinião de Sampaio, a tendência é de migração de consumo para produtos de menor preço. 
"O sistema atual penaliza as marcas vendidas em dois tipos de embalagem", diz ele.   
 
Por conta das mudanças, Sampaio não arrisca prever os resultados de 2007. Segundo ele, em 
2005 a Philip Morris Brasil faturou R$ 1,5 bilhão e a receita de 2006 "foi um pouco superior".   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 abr. 2007. Tendências & Consumo, p. B4. 


