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A maior fabricante de cigarros dos Estados Unidos, a Philip Morris USA, da Altria Group, 
fracassou em mais uma tentativa de vender um cigarro supostamente mais seguro aos 
americanos e interrompeu a produção do Marlboro Ultra Smooth, uma versão do Marlboro que 
usava um filtro de alta tecnologia.   
 
O fracasso do cigarro realça os desafios enfrentados pela empresa para encontrar uma fonte 
que compense a queda crescente de receita nos EUA. Em 2007, a Altria conseguia compensar 
essas perdas com as operações em outros países, mas a companhia desmembrou 
recentemente a Philip Morris International, que passou a ser uma empresa independente.   
 
Agora, praticamente toda a receita da Altria vem da Philip Morris USA, que teve queda de 
4,6% nas vendas por volume de 2007, em comparação com um declínio médio no mercado 
americano de 4%. A empresa informa que o volume de vendas subjacentes em 2007, ajustado 
por diferenças de calendário e outros fatores, caiu 3,6%. Os executivos da Philip Morris USA 
esperam declínio anual médio de 2,5% a 3% nos próximos anos.   
 
Para crescer, a Philip Morris tem concentrado seus esforços para elaborar produtos de risco 
reduzido, mas até agora sem muito sucesso. O Marlboro Ultra Smooth foi resultado de um 
projeto ultra-secreto denominado internamente SCOR, de Smoke Constituent Reduction 
(redução de componentes da fumaça). Esse projeto consistia num filtro de carbono ativado 
que libera nicotina com menor exposição a agentes cancerígenos de cigarros convencionais.   
 
Entre outros fracassos está o Accord, que usa um aparelho a bateria que aquece o fumo, em 
vez de queima-lo. Considerado estranho demais para ser adotado pelos fumantes, o produto 
foi descontinuado em 2006, depois de quase dez anos de pesquisa com consumidores.   
 
Em janeiro, a Philip Morris suspendeu os testes de mercado do fumo de mascar Taboka 
Tobaccopaks. Os produtos de mascar são, essencialmente, fumo em pequenos pacotes 
chamados Snus, que os usuários colocam entre a bochecha e a gengiva. A empresa continua 
testando o Marlboro Snus.   
 
A Altria também está testando um tipo de fumo de mascar úmido, uma categoria que tem 
crescido. Um teste de mercado com o Marlboro Moist Smokeless Tobacco começou em Atlanta 
em outubro e foi expandido recentemente para as áreas vizinhas. Mas a Philip Mrris teve de 
cortar o preço do produto, às vezes chamado de "Marlboro em lata", para US$ 1 por lata, ante 
os US$ 3 que originalmente esperava.   
 
O Marlboro Ultra Smooth, que esteve à venda em mercados de teste como Atlanta, Tampa e 
Salt Lake City por mais de três anos, despertou pouca atenção dos consumidores. A Philip 
Morris USA, que esperava comercializar o cigarro como fumo de risco reduzido, parou de 
mandar novos suprimentos aos atacadistas no começo de abril. O saldo restante continua à 
venda. Os outros cigarros com filtro de carbono ativado - como o Marlboro Ultra Lights e o 
Basic Ultra Lights - também foram descontinuados, segundo a empresa.   
 
"Basicamente fizemos testes nesses mercados e constatamos que havia uma baixa aceitação 
dos consumidores (...) presumivelmente porque eles não consideravam o sabor aceitável", 
disse Brendan McCormick, porta-voz da Altria.   
 
Vários outros fabricantes de cigarros têm tentado desenvolver, sem sucesso, os cigarros de 
"risco reduzido". A maioria deles usou marcas obscuras, como Eclipse, Quest, Advance, que 
não despertaram interesse dos consumidores.   
 
Esses esforços têm sido acompanhados de perto pelos governos estaduais americanos. O 
Estado de Vermont, com a ajuda das Procuradorias-Gerais da Califórnia e de outros Estados, 
processou a R.J. Reinolds, da Reynolds American Inc., pelo marketing do Eclipse. Segundo a 
acusação, a empresa não tem evidências que sustentem o argumento de vantagens do cigarro 



para a saúde. O anúncio do Eclipse, que basicamente aquece o tabaco em vez de queima-lo, 
afirma que ele "apresenta menos risco de câncer" do que os cigarros tradicionais. Um porta-
voz da Reynolds diz que a propaganda do Reynolds tem base "em informação confiável e de 
credibilidade".   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 jun. 2008, Tendências & Consumo, p. B5. 


