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publicidade de cigarro está proibi-
da no Brasil há sete anos, desde a

publicação da Lei n° 10.167 de dezem-
bro de 2000. A lei restringe, mas fle-
xibiliza a afixação de pôsteres, painéis
e cartazes na parte interna dos locais
de venda. No entanto, na última sema-
na, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) anunciou a intenção de proibir
embalagens com aplicação de design.
A idéia consistiria na criação de em-
balagens genéricas, todas em branco,
nas quais apareceria somente o nome
da marca. Especialistas que foram
recrutados para preparar a 3a Confe-
rência das Partes (COP) da Convenção
Quadro do Tabaco, sugeriram tal ini-
ciativa. "Essas mudanças propostas
ainda serão discutidas entre governos
e avaliadas durante a Conferência que
deverá ocorrer em novembro", explica
Tânia Cavalcante, secretária executi-
va da Comissão Interministerial para
Implementação da Convenção-Qua-
dro (acordo internacional de saúde
com medidas para prevenir, reduzir o
tabagismo no mundo).

De acordo com Tânia, as cores
das embalagens dos cigarros são im-
portantes estratégias de marketing.
Segundo ela, desde que foi proibido,
em 2001, os chamados descritivos li-
ght, suave, extra light etc, o mercado
encontrou uma maneira de suprir tal
perda. "Na realidade, o que se desco-
briu foi que essas descrições eram ir-
reais. Pois as máquinas responsáveis
pela medição das substâncias tóxicas,
utilizadas pela indústria do cigarro,
possuem um padrão diferente ao do
humano", explica Tânia. "Os detalhes
de como será essa embalagem ainda
não foram discutidos. O que se pensa
é ter no maço apenas o nome da mar-
ca", acrescentou.

Como o Brasil, outros países tam-
bém proibiram ou fizeram sérias
restrições à propaganda do cigarro,
como Estados Unidos, Canadá, Fran-
ça, Itália, Austrália, Bélgica, Noruega
e Suécia. Outros quatro países proi-

biram totalmente a propaganda do
cigarro: Nova Zelândia, Noruega, Fin-
lândia e França.

O publicitário Bob Vieira da Cos-
ta, da novaS/B, e ex-diretor de comu-
nicação do Ministério da Saúde, na
gestão de José Serra, comandará a
campanha "Juventude Livre de Taba-
co", da Organização Mundial de Saú-
de, a ser divulgada no próximo dia 31
de maio, dia internacional de comba-
te ao uso de cigarro. A campanha vai
mirar principalmente os formadores
de opinião e os jovens.

Para ele, a iniciativa da OMS é
bastante eficiente. "As embalagens
hoje têm apelo muito forte aos pú-
blicos jovem e, em outros países, ao
infantil. Elas viraram um atrativo. To-
das as medidas que possam quebrar
este poder de atração são muito bem-
vindas", diz Costa.

Confidencialmente, fonte do pro-
pmark considerou a atitude da OMS
"hipócrita" por termos hoje no merca-
do um produto onde 70% são impos-
tos. "O governo se favorece muito da
existência do cigarro. O objetivo é que
apenas o governo ganhe com isso. A
carga que é jogada em cima da comu-
nicação e do marketing é injusta. Fica
parecendo que o publicitário é um
escroto tentando vender a morte. Se é
morte, deve ser proibida", diz.

Fonte, que prefere o anonimato,
diz que é retrocesso como o comu-
nismo. "O comunismo já acabou no
mundo todo e parece que tem gente
que não viu. Este é o princípio que
acaba condenando todas as embala-
gens. Nem sei como qualificar. É ri-
dículo alguém ainda acreditar nisso",
afirma. No caso específico do cigarro,
a fonte diz que vai além da sugestão.
"O governo avisa que o fumo faz mal
e quer desestimular a venda porque é
nocivo. O que pergunto é: por que não
tira logo este produto do mercado? É
o mesmo princípio da cocaína, da
maconha e de outras drogas ilícitas.
Proíbe e que passe a ser vendido no
câmbio negro", defende. Sobre a pos-
sibilidade de que esta medida atinja a
comunicação da indústria tabagista,
podendo inclusive acabar com esta,
a fonte do propmark diz que a in-
dústria do cigarro já está decadente.
"Ela vive de um residual dos depen-
dentes", diz. "Vão achar um caminho
para questionar ou criar música com
o modelo da embalagem branca. Não
acho que vá afetar mais do que ela
já está afetada. É uma indústria que
vem gradativamente perdendo espa-
ço com o aumento da conscientização
das pessoas e com a quantidade de lu-
gares onde é proibido fumar. Vai ficar
difícil ser fumante", conclui.

Estudos desenvolvidos pela OMS
mostram um declínio de 16% no con-
sumo de tabaco nos países onde houve
a proibição da publicidade tradicional
desses produtos. Segundo informa-
ções da Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa), dos cerca de
1,25 bilhões de fumantes no mundo,
mais de 30 milhões são brasileiros.

A OMS estima que 1,2 bilhão de
pessoas (entre as quais 200 milhões
de mulheres), sejam fumantes. Pes-
quisas comprovam que aproxima-
damente 47% de toda a população
masculina e 12% da população femi-
nina no mundo fumam. Enquanto
nos países em desenvolvimento os
fumantes constituem 48% da popu-
lação masculina e 7% da população
feminina, nos países desenvolvidos
a participação das mulheres mais do
que triplica: 42% dos homens e 24%
das mulheres têm hábito de fumar.

A Rede Brasileira de Combate
ao Câncer veicula durante este mês
anúncios de jornal contendo um aler-
ta às mulheres fumantes: o câncer
de pulmão é hoje a segunda doença
que mais mata entre as pessoas do
sexo feminino. Na ação, criada pela
Agnelo Pacheco, a entidade informa
que é crescente o número de mulhe-
res fumantes, o que contribui para o
aumento de casos da doença.
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