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Vigor preservado

Paulo Múmia

Há oito anos sem veicular publicidade na mídia de massa, as marcas de cigarros mantêm
verbas de marketing atrativas, direcionadas especialmente ao merchandising no
ponto-de-venda, para tentar minimizar os efeitos da queda no consumo
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Há vida sem mídia
Mesmo proibidas de veicular publicidade, marcas de cigarros continuam investindo alto em marketing
Alexandre Zaghi Lemos

A transferência do profissional para
o Brasil, em 2003, deve-se à experiência
acumulada nos Estados Unidos, onde atendeu a Philip Morris, e, especialmente, na
França, que implementou suas restrições
à publicidade de cigarros no final dos anos
90, quando Gusiew atuava na Ogilvy Paris,
trabalhando com um grupo de marcas da
gigante global British American Tobacco
(BAT), dona de 75,3% da Souza Cruz.

Campo de batalha

Anúncio

Paulo Múmia

Embora os cowboys de Marlboro ainda
estejam na lembrança de muita gente,
há oito anos os brasileiros não assistem a
comerciais nem vêem anúncios de cigarros
na mídia. Sancionada pelo então presidente
Fernando Henrique Cardoso em 28 de dezembro do ano 2000, a proibição da publicidade entrou em vigor quatro dias depois,
em 1o de janeiro de 2001.
Neste curto espaço de tempo, o Brasil
saltou da lista dos mais liberais para o topo
dos mais restritivos. “Tivemos de enfrentar
o problema da saúde pública, agindo dentro
do estado de direito, com uma regulamentação forte sobre a publicidade. O Ministério
da Saúde foi muito enfático e rigoroso, mas
sabíamos que os dados de vendas do mercado de cigarros não seriam mudados da noite
para o dia”, relembra Bob Vieira da Costa,
hoje sócio da NovaS/B e que, na época,
chefiava a área de comunicação social do
ministério, ocupado por José Serra.
A velocidade na implementação da lei
surpreendeu a globalizada indústria tabagista, acostumada com um tempo maior para
se adaptar ao avanço das limitações que
lhe foram impostas em outros mercados.
Desde o início da década, as estratégias de
marketing e comunicação, e até mesmo de
logística e distribuição, das marcas de cigarro sofreram uma mudança radical.
Saíram de cena a publicidade na mídia de
massa e, alguns anos depois, os patrocínios
culturais e esportivos. Ganharam importância a mobilização da equipe de vendas,
o merchandising no ponto-de-venda e o
design de embalagens.
“Foi uma transição difícil, uma grande revolução para os anunciantes e suas
agências. Todos tiveram de repensar seus
modelos de trabalho e desenvolver outros
meios para o diálogo com o consumidor”,
reconhece o francês Jean Louis Gusiew,
diretor geral da Ogilvy Action, que atende
a Souza Cruz.

O ponto-de-venda é o principal campo de ação legal para o marketing da indústria tabagista

Fabricantes e suas agências tiveram de
mergulhar fundo no estudo do comportamento do consumidor nos locais de venda
de cigarros, principal campo de ação legal
para a comunicação dessa indústria.
“É preciso otimizar a verba do cliente
dentro desses locais, entender o marketing
do varejista e se adaptar às regras de cada
ponto-de-venda”, frisa Gusiew.
O maior desafio é construir imagem
de marca sem ter a mídia de massa
como ponto de partida. Não por acaso,
estes primeiros anos de banimento
da publicidade de cigarros coincidem
com o veloz aumento da importância
do trade marketing no mercado brasileiro para uma infinidade de marcas.
Por serem vistas como benchmarkno assunto, a Souza Cruz e a Philip Morris estão
entre as empresas que mais formaram profissionais especializados nessa área. Muitos
deles ocupam hoje posições de destaque
em outros anunciantes ou em agências.
Esses especialistas reconhecem que
a construção de marcas nesse cenário é
mais trabalhosa, mas garantem que a falta
da “cobertura aérea” não significa a “perda
da guerra”, desde que o investimento em
marketing consiga ser mais assertivo — até
para compensar a perda do vantajoso custo
por mil oferecido pela mídia.
A nova estratégia da indústria tabagista também valorizou o varejista,

Principais fatos para as marcas de cigarros nos últimos anos
2000

2001

2002

2003

2004

Aprovada pelo
Congresso e sancionada
pelo então presidente
Fernando Henrique
Cardoso a lei que
proíbe a publicidade
de cigarros.

Entra em vigor, no
dia 1º de janeiro, o
banimento total
da propaganda na
mídia de massa.

Maços passam a exibir
imagens chocantes
sobre os perigos do
fumo. Souza Cruz faz
primeiro lançamento
sem mídia: Kent.

Desde o início do ano,
as marcas de cigarro
não mais aparecem
como patrocinadoras
de eventos culturais
e esportivos.

Philip Morris faz seu
principal lançamento no
Brasil desde a proibição
da publicidade,
trazendo para o País
a marca Next.
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Peças de museu
Uma exposição da Biblioteca Pública de
Nova York, realizada no final de 2008, examinou peças publicitárias históricas da indústria do tabaco, nas quais as marcas enumeram uma ampla gama de benefícios do fumo
para a saúde, incluindo as habilidades de
acalmar os nervos, ganhar energia e perder
peso. As campanhas refletem o pensamento
dominante no período em que foram criadas, entre 1927 e 1954 — embora algumas
dessas justificativas sejam usadas até hoje.
“Graças ao nosso atual conhecimento
sobre os perigos dos cigarros, algumas
imagens são realmente engraçadas. Além
do aspecto bem humorado, as peças nos
mostram como a indústria do tabaco
manteve as pessoas fumando por diversas gerações”, afirma o doutor Robert Jackler, da Stanford University, responsável
pela iniciativa da exposição.
Algumas campanhas são protagonizadas por médicos com cigarros nas mãos,
ao lado de frases como “A maioria dos
doutores fuma Camel” ou “38.381 dentistas
afirmam: fume Viceroys”, este ressaltando
ainda que os dentes não são atingidos.
Jackler lembra que os “doutores” eram,
na verdade, atores. “Os médicos não
reclamavam porque a publicidade fazia

eles parecerem nobres. Mas o público era
influenciado, pois, se um médico fumava, isso
devia ser bom”, afirma. Há também imagens
de gente importante fumando, como os atores
John Wayne e Ronald Reagan, o jogador de
beisebol Joe DiMaggio e até o Papai Noel.
Entre os documentos expostos na mostra,
um dos mais interessantes era uma carta
escrita por Sylvester Stallone, em 1983, informando a um produtor de cinema que por um
contrato de US$ 500 mil ele iria aparecer em
filmes fumando produtos de tabaco da Brown

procurando transformá-lo em “defensor”
das marcas de cigarro, municiando-o com
argumentos e informações técnicas a serem passadas aos consumidores finais.
“O balconista tem hoje um papel diferencial. A regra brasileira é mais inteligente
que a adotada na Europa, por exemplo,
porque aqui a indústria ainda pode falar um
pouco aos consumidores sobre seus produtos, o que ajuda a sedimentar a responsabilidade do fumante”, acredita Gusiew.
Para encarar os novos desafios, a indústria
tabagista precisou aprimorar ainda mais
sua operação logística, que tem proporções
grandiosas. A Souza Cruz, por exemplo,
atende a cerca de 210 mil pontos-devenda em 4 mil municípios de todo o País.
Por esse motivo, não houve queda no
investimento da empresa nas áreas de
vendas, distribuição e publicidade. O valor
destinado para essas atividades em 2007
foi de R$ 641,2 milhões, montante 85%

maior que os R$ 347,4 milhões investidos
no ano 2000, ainda antes do banimento da
propaganda na mídia.
As verbas da indústria tabagista continuam tendo grande relevância para o
mercado brasileiro de agências. A Philip
Morris é um dos maiores clientes da Leo
Burnett, enquanto a Souza Cruz divide suas
contas principais entre DPZ, G2 e Ogilvy.

& Williamson. Como se vê, a histórica relação
entre cigarro e cinema já foi muito mais escancarada — o que não quer dizer que não exista
mais hoje em dia.
Com o seu projeto Smoke Free Movies
(smokefreemovies.ucsf.edu/), o professor
de medicina da Universidade da Califórnia
Stanton Glantz tem chamado a atenção dos
Estados Unidos para as ligações perigosas
entre a indústria dos filmes em Hollywood
e os fabricantes de cigarro.
Ao informar quais filmes em cartaz mostram atores fumando, seu propósito é o de
deixar claro que a indústria tabagista se mantém próxima da do entretenimento, mesmo
que de maneira sutil ou até subliminar.

Anúncio

Felipe Turlão

Fotos: divulgação

Anúncio
Entre 1927 e 1954, a publicidade apresentava os benefícios do fumo
para a saúde: acalma os nervos, dá energia e ajuda a perder peso

Na palma da mão
Outro ponto de resistência da comunicação das marcas de cigarro são as embalagens. Estudos realizados pela indústria
mostram que elas são vistas pelos fumantes
de 15 a 20 vezes por dia — o que dá a medida
de sua importância e justifica o fato de serem um constante ponto de discórdia entre
indústria e órgãos reguladores.
No Brasil, os fumantes convivem desde
2002 com as fotos de advertência sobre
os males do produto, que ocupam toda

uma face dos maços. Essas imagens serão
ainda mais chocantes a partir de 2009.
Além disso, está em curso um movimento
que propõe a adoção de “maços genéricos”,
proibindo as marcas de adotar o design que
quiserem e impondo modelos-padrão (ler
mais à pág. 36).
Em algumas ocasiões, as embalagens são
usadas como “meio de comunicação”, como
ocorreu em 2006, quando a Souza Cruz se
preparou para retirar do mercado as marcas
Belmont e Continental. Etiquetas nos maços
convidavam os consumidores a migrar para
outras duas marcas similares da companhia:
Derby e Hollywood.
Logo após a proibição da publicidade,
uma das primeiras ações de comunicação
de Derby foi a coleção Festas Brasileiras,
criada pela DM9DDB, que usava as embalagens para estampar imagens de grandes
eventos regionais, a fim de reforçar a sua
liderança nacional.

2005

2006

2007

2008

2009

Último Grande Prêmio
Brasil de Fórmula 1
realizado com exibição
de marcas de cigarros,
derrubando a única
exceção à regra.

Souza Cruz enxuga
seu portfólio e deixa
de produzir as marcas
Continental (lançada
em 1936), Minister
(1960) e Belmont.

Para enfrentar a
liderança do Derby,
a Philip Morris lança
a marca Fortuna,
fabricada no Brasil
sob licença da
espanhola Altadis.

Iniciado processo de
substituição da marca
nacional Carlton, da
Souza Cruz,
pela internacional
Dunhill, da BAT.

A Souza Cruz lança
Vogue, do portfólio
internacional da BAT,
e retira a marca Capri
do mercado.
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É importante ressaltar que
a análise do segmento não pode
ignorar o contrabando, a falsificação e a comercialização do produto sem o pagamento de tributos,
que não são medidos pela Nielsen.
Mesmo com a repressão à pirataria, a diminuição da participação
do mercado ilegal é lenta. Segundo estimativas da própria indústria tabagista, passou de 30,3%
em 2005 para 28,7% em 2007.

Consumo em queda,
faturamento em alta
Diminuição nas vendas de cigarros não afeta balanços contábeis da indústria tabagista

Sem abalo
Embora as mudanças de
comportamento verificadas nos
últimos tempos apontem para
uma diminuição no total de fumantes, especialmente entre os
mais jovens (de 18 a 24 anos)
e os de maior poder aquisitivo
(classes A e B), o crescimento
da população e a inclusão das
camadas menos favorecidas no
mercado de consumo pesam no
sentido contrário.
Segundo o instituto Datafolha, em abril de 2002 o índice de fumantes na população
adulta (maiores de 18 anos) era
de 26%. Em setembro do ano
passado havia caído para 22%.
Entretanto, essa perda média de
meio ponto percentual ao ano é
compensada pelo crescimento
populacional.
De acordo com dados do
IBGE, a população brasileira
maior de 18 anos subiu de
114,5 milhões em 2002 para
131,2 milhões de pessoas em
2007 (ainda não há dados de
2008). Considerando esses
montantes, o número absoluto

ao ano passado ainda não estejam fechados, a contagem
preliminar de janeiro a outubro
mostra que não houve grande
oscilação, mas a tendência de
queda se manteve. Comparados
os dez primeiros meses de 2008
com o mesmo período do ano
anterior, o volume de maços
de cigarros vendidos no Brasil
caiu 1%, de 3,575 bilhões para
3,539 bilhões.
Considerando que houve
uma mudança de metodologia
em 2003, a Nielsen sugere que
a comparação retroativa pare
naquele ano. Sendo assim, a
queda no volume de vendas
entre 2003 e 2007 foi de 9%
(ver quadros com os principais dados do mercado
brasileiro).

Fator preço
A análise dos números do
período corrobora a opinião de
muitos especialistas deste setor:
mais que a ausência da publicidade, cujo efeito é sentido a longo prazo, o que de fato impacta o
consumo imediato de cigarros é
a oscilação nos preços. Antes de
decidir adicionar cada centavo
ao custo final de seus produtos,
a indústria tabagista precisa estudar a fundo quais poderão ser
as decorrências da alta.
Nos últimos anos, a maior
mudança se deu entre 2006 e
2007, quando o preço médio do
maço de cigarros rompeu a barreira dos R$ 2, causando queda
de 17,3% nas vendas legais de
um ano para outro. Em contrapartida, o aumento no preço

faz com que o faturamento da
indústria cresça, mesmo com
a diminuição no volume total
de vendas.
Segundo os dados da Nielsen,
de 2002 para 2007 a alta na receita bruta com as vendas legais
foi de 30,1%, atingindo R$ 9,5
bilhões no final do período.

Apesar da queda no consumo e nas vendas, o faturamento
da Souza Cruz, líder do mercado nacional, não foi abalado.
A receita bruta, gerada pelo
comércio de cigarros no Brasil e também pela exportação
de fumo, foi de quase R$ 10
bilhões em 2007, resultando
em um lucro líquido de R$ 908

Comércio legal de cigarros no Brasil
Maços vendidos Volume de vendas
(em bilhões)
(em R$ bilhões)

Ano

Consumo per capita
(maços/ano)

2007

4,291

9,518

26,875

2006

5,057

10,055

31,674

2005

4,955

9,737

31,446

2004

4,836

9,014

31,111

2003

4,712

7,793

31,075

Fonte: Nielsen (Maços contendo normalmente 20 cigarros. Excluem-se cigarros
de palha, manufaturados, sem marca, avulsos, cigarrilhas e charutos)

Desempenho da líder
Resultado financeiro da Souza Cruz

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Receita bruta (em R$ bilhões)

9,958

8,699

7,965

7,515

6,807

6,185

5,809

5,337

Lucro líquido (em R$ milhões)

908

824

693

732

769

960

634

494

Despesas com vendas, distribuição e publicidade (em R$ milhões)

641

651

606

496

400

348

349

347

Intensidade do consumo de cigarros
Sexo
Consumo diário

Total

Masculino

Idade

Escolaridade

Feminino

18 a 24
anos

25 a 34
anos

35 a 44
anos

45 a 59
anos

60 anos
ou mais

Fundamental

Médio

Renda familiar mensal
Superior

Até 5 salários De 5 a 10
mínimos
salários

Mais de 10
salários

Até 10 cigarros

57%

53%

63%

66%

63%

55%

49%

58%

56%

60%

58%

57%

57%

63%

De 10 a 20 cigarros

34%

36%

31%

26%

32%

34%

40%

32%

33%

35%

32%

34%

31%

34%

Mais de 20 cigarros

8%

10%

6%

7%

4%

11%

10%

11%

11%

4%

9%

9%

11%

2%

Fonte: Datafolha, setembro/2008, maiores de 18 anos que fumam, mesmo que de vez em quando

de fumantes se manteve estável, passando de 29,8 milhões
em 2002 para 30,2 milhões de
pessoas em 2007, quando o
índice de adultos que se declararam fumantes na pesquisa
do Datafolha foi de 23%. Um
acréscimo de 405 mil pessoas,
em cinco anos.
No que se refere às vendas
legais, realizadas em bares,
lanchonetes, padarias, bancas
de jornal, lojas de conveniência e supermercados, por
exemplo, dados da Nielsen
apontam uma queda de 17%
entre 2002 e 2007, fechando
o período com 4,3 bilhões
de maços comercializados.
Embora os números relativos
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Philip Morris vê “momento robusto”
A Philip Morris Internacional, que exclui a operação
dos Estados Unidos, está
presente em 68 países, entre
eles o Brasil. A empresa, que
responde por 15,6% do mercado global, obteve receita
de US$ 55,1 bilhões em 2007,
contra US$ 48,26 bilhões
do ano anterior. No mesmo
períod o, o total de cigarros
vendidos saltou de 831 bilhões para 850 bilhões.

Os dados preliminares de
2008 apontam a mesma tendência. Nos nove primeiros
meses do ano passado, a receita líquida chegou a US$
49,7 bilhões, contra US$ 41,5
bilhões do mesmo período de
2007, o que representa alta de
quase 20%.
Na América Latina, a receita líquida foi de US$ 4,4
bilhões de janeiro a setembro
2008 — alta de 19,8% em

comparação com os US$ 3,6
bilhões aferidos nos nove primeiros meses de 2007.
A quantidade de cigarros
comercializados cresce em
todo o mundo, com destaque
para a América Latina, onde
a alta foi de 15%. A única exceção é a Europa, onde houve
recuo de 2,1%.
Em pelo menos um país, a
Alemanha, a Philip Morris admite que a queda estimada de

0,8% no mercado de cigarros
foi causada pelos impactos do
banimento do fumo em ambientes fechados. “Continuamos
a testemunhar um momento
robusto de negócios, demonstrado por um forte crescimento
no volume e nos lucros, dados
que nos levam a reafirmar nossa orientação anual de lucratividade”, analisa o chairman
e presidente Louis Camilleri.
Felipe Turlão

22/1/2009 20:36:58

.35

26 de janeiro de 2009

Incidência de fumantes
na população brasileira
Sexo
Masculino

26%

Feminino

18%
Idade

18 a 24 anos

18%

25 a 34 anos

19%

35 a 44 anos

25%

45 a 59 anos

27%

60 anos ou mais

18%

Escolaridade
Fundamental

26%

Médio

18%

Superior

18%

Renda familiar mensal
Até 5 salários mínimos

21%

De 5 a 10 salários

21%

Mais de 10 salários

26%

Classe econômica
A/B

20%

C

21%

D/E

24%

Fonte: Datafolha, setembro/2008, 2.981
entrevistas com maiores de 18 anos em 212
municípios brasileiros

Os números do fechamento
de 2007 da Souza Cruz confirmam a idéia. Líder absoluta do
mercado brasileiro, com share
de 60,9%, em 2007, a empresa
viu seu volume de vendas crescer 0,8%, atingindo a marca de
78,8 bilhões de unidades. Tal
movimento foi puxado pelas
marcas premium, como Carlton, Free e Lucky Strike. A
estratégia mercadológica neste
segmento inclui a ampliação
de lançamentos de edições limitadas destas marcas. (AZL)
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Líderes matêm
as suas posições
Fidelidade dos fumantes e ausência de campanhas contribuem para a preservação do status quo
A análise da vendagem de
cigarros nos últimos anos comprova o que geralmente ocorre
quando a publicidade de um
segmento é proibida. No que se
refere ao share das marcas, há
preservação do status quo, com
as líderes mantendo suas taxas
de awareness e consideração.
No Brasil, a marca de cigarros
mais vendida hoje é exatamente
a mesma de antes do banimento
da propaganda: Derby.
“Ela celebra os valores culturais brasileiros e as conquistas
do trabalhador. Também se
associa a uma atitude positiva,
para cima”, ressalta Marcelo
Guimarães, gerente de marcas
da Souza Cruz. Segundo ele,
o público-alvo do produto é o
das classes C e D, entre 18 e
34 anos, um segmento que viu
aumentar seu poder de consumo
nesta década de estabilidade
econômica.
Apesar de sua participação
ter diminuído de 34,9%, em
2002, para 29%, em 2007, Derby
continua na liderança isolada.
Para se ter uma idéia, as demais
marcas mais vendidas da Souza
Cruz são Hollywood (com 9,6%
de participação), Free (que
amargou queda de 14,3% para
9%, entre 2002 e 2007) e Carlton
(com seus 6,8%).
“O fumante é um consumidor
muito fiel. Para sair da relação
com o sabor que prefere precisa quebrar regras pessoais e
psicológicas. A migração de uma
marca para outra é muito conservadora. Assim, as marcas líderes
têm seu share mais protegido
que as de outras categorias de
produtos”, confirma o diretor
geral da Ogilvy Action, Jean
Louis Gusiew.
Neste cenário sem mídia, os
especialistas consideram praticamente impossível acontecer
com as marcas de cigarros o que
se viu, por exemplo, no mercado
de cervejas na década de 90,
quando a então terceira colocada
Skol, com fundamental auxílio
da publicidade, ultrapassou as
líderes e eternas rivais Brahma
e Antarctica.
Sem publicidade não se con-

segue construir uma marca com
participação de quase um terço
do mercado, como é o caso
de Derby. Lançada em 1993,
ela desbancou a então líder
Hollywood, após pesado investimento em comunicação, que
incluiu campanhas regionalizadas. Além disso, sua ascensão foi
beneficiada pelo Plano Real, que
aumentou o consumo popular.

marca Kent, com a qual a British
American Tobacco (BAT) já trabalhava em outros países.
Entretanto, em 2006, a
empresa resolveu enxugar
seu portfólio, reduzindo suas
marcas ativas de 15 para 12
ao deixar de produzir os cigarros Continental (lançados em
1936), Minister (no mercado
desde 1960) e Belmont.

usada internacionalmente pela
BAT desde 1907 e atualmente
vendida em mais de cem países.
Desde novembro, os maços apresentam o produto como Carlton
by Dunhill.
O movimento que visa revitalizar o produto brasileiro e
reforçar a presença no País das
marcas internacionais da BAT
poderá desaguar, no futuro, no

Anúncio
Fotos: divulgação

milhões e em impostos sobre
as vendas de nada menos que
R$ 5,1 bilhões (pouco mais de
50% da receita bruta) — o que
a coloca na lista das dez maiores contribuintes de tributos do
País. Desde o ano 2000, o desempenho financeiro da Souza
Cruz melhorou 53%.
“Há uma tendência de diminuição no consumo global e de
redução no volume de cigarros
vendidos. Por outro lado, vemos
uma mudança no tipo de cigarro
consumido. Estão crescendo as
marcas de melhor qualidade, de
papel e fumo selecionados, que,
evidentemente, são mais caras.
Assim, podemos dizer que a
tendência é de que as pessoas
fumem menos, mas prefiram
produtos de melhor qualidade”,
salienta o diretor geral da Ogilvy
Action, Jean Louis Gusiew.

Apesar de seu share ter caído de 34,9% (2002) para 29% (2007), Derby comemora 15 anos com a liderança isolada do mercado

Movimentos cuidadosos
Com as dificuldades de lançar
marcas novas, a saída para a indústria tabagista foi aumentar a família das líderes de mercado. Assim,
invadiram os pontos-de-venda
nos últimos anos uma variedade
de versões, edições especiais e
embalagens para colecionadores.
Desde 2001, só a marca Carlton,
por exemplo, havia estendido sua
linha para as versões Red, Blue,
Silver, Mint, Crema e Cappuccino,
entre outras.
Apesar disso, algumas novidades chegaram ao mercado
brasileiro. Detentora de aproximadamente 15% de participação no País, a Philip Morris
lançou a Next, em 2004, e a
Fortuna, em 2007. Neste último caso, fabricou o produto no
Brasil sob licença da Altadis,
sua concorrente na Espanha.
Todavia, o primeiro grande movimento desses anos sem mídia
foi feito pela Souza Cruz, em
2002, ao trazer para o Brasil a
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Lançada em 1964, Carlton incorporou em
2008 a marca internacional Dunhill

No ano passado, a Souza Cruz
deu outro importante passo, que
representa o movimento mais
intenso em uma de suas marcas
líderes desde o banimento da
publicidade.
Lançada em 1964, Carlton assumiu um novo posicionamento,
incorporando a marca Dunhill,

abandono do nome Carlton.
A Souza Cruz sabe que mudanças como essa precisam ser
milimetricamente estudadas e
introduzidas com cautela para
não gerar descontentamento
entre os consumidores. Por
esse motivo, realizou pesquisas
com mais de 6 mil fumantes nos
últimos dois anos, avaliando a
percepção dos consumidores em
relação às mudanças na embalagem e no nome de Carlton.
Foram escolhidos dois mercados piloto: Ribeirão Preto,
no interior de São Paulo, e as
cidades de Uberlândia, Uberaba
e Araguari, no Triângulo Mineiro.
Além disso, um extenso material
audiovisual, criado pela agência
G2, foi desenvolvido para ser
apresentado aos varejistas, para
que eles possam explicar as mudanças aos consumidores e também ensinar a pronúncia correta
da marca inglesa Dunhill.
Alexandre Zaghi Lemos
colaborou Robert Galbraith
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Embalagem genérica
anularia poder do design
OMS sugere padronização de maços de cigarros, que destacariam ainda mais as imagens de alerta sobre os males do fumo
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Um dos poucos campos legais
de ação da comunicação da indústria tabagista, as embalagens
são o novo alvo da Organização
Mundial de Saúde (OMS). O
órgão quer que nova leis determinem a adoção de maços genéricos, proibindo as marcas de
adotarem o design que quiserem
e impondo modelos padrões.
No Brasil, a idéia está sujeita
a análises do Ministério da Saúde
e dos dois órgãos responsáveis
pela implementação das campanhas antitabaco e das medidas
de combate ao consumo, o Instituto Nacional do Câncer (Inca) e
a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).
Estas instâncias reconhecem
que a lei brasileira vigente já é
bastante severa, mas avaliam
que ainda é preciso mais rigor.
Neste sentido, a proibição do uso
das embalagens como meio de
comunicação, através do design
adotado pelas marcas, poderia
ser uma importante ferramenta
de combate à atratividade do
produto nos pontos-de-venda.
A Anvisa reforça que o fato
de a OMS ter feito esta sugestão
não indica que ela será acatada.
Mas, caso isto ocorra, a alteração
das embalagens seria proposta
pelo Ministério da Saúde e implementada pela Agência sem
a necessidade de aprovação do
Congresso Nacional. Para Bob
Vieira da Costa, sócio da NovaS/B,
agência responsável pelas campanhas antitabaco da OMS, o maço
genérico seria uma medida crucial
para acabar com a identificação
das marcas. Ele avalia que, se
adotadas, as novas embalagens
com fundo branco e as marcas
em letras pequenas e padronizadas virariam “outdoors contra o
cigarro” e destacariam ainda mais
as imagens de alerta, impressas
no verso, tornando o ato de fumar
ainda mais constrangedor.
Costa destaca que atualmente qualquer pessoa consegue
identificar algumas marcas de
cigarros em vários países, pois
essa é uma indústria global que
investe pesado para assegurar a
fidelização de seus consumidores. “Toda iniciativa de combate
ao consumo é bem-vinda e deve

A partir de março, os maços de cigarro circularão com novas
imagens de advertência, mais aversivas que as atuais

ter como foco os jovens. Eles
são o alvo da indústria, e as
campanhas antitabaco devem
contra-atacar”, considera.

Imagens chocantes
Por outro lado, a especialista
Valéria Cunha, técnica do Programa Nacional de Controle do
Tabagismo, do Inca, argumenta

que as novas imagens de alerta
que serão impressas nos maços a
partir de março já são bem mais
fortes que as atuais. A expectativa é a de que elas causem maior
impacto sobre o público e ajudem
a reduzir o consumo de cigarros,
especialmente entre adolescentes e jovens. Pela primeira vez,
as novas imagens e mensagens

foram produzidas e selecionadas
com base em um estudo sobre o
grau de aversão que as ilustrações alcançam. A pesquisa, realizada entre 2006 e 2008, mediu
a reação emocional de 212 jovens
entre 18 e 24 anos, fumantes e
não-fumantes, de três faixas de
escolaridade (ensino fundamental, médio e superior). As novas
imagens foram consideradas
mais aversivas, em comparação
com as anteriores, aumentando
o potencial de gerar uma atitude
de afastamento do produto.
O Inca também tem expressado sua preocupação com o
patrocínio institucional da indústria do tabaco a eventos, que vê
como tentativa de burlar a lei que
proíbe a publicidade de cigarros
no País. “A indústria trabalha
para repor seus consumidores
de forma rápida, pois sabe que o
produto que fabrica causa danos
à saúde e leva à morte. Isso tem
aumentado suas estratégias de
aproximação do público jovem

por meio, por exemplo, do patrocínio de eventos acadêmicos”,
salienta Valéria.
Ao lado de outras entidades,
o Inca se articula ainda na defesa de projetos que tramitam no
Congresso Nacional para ampliar
ainda mais a tributação sobre a
venda de cigarros. De acordo com
Valéria, apesar de o Brasil ter uma
das mais altas cargas tributárias
do mundo sobre o cigarro, o preço
final ao consumidor ainda é muito
baixo, o que facilita o acesso da
população jovem ao produto. Segundo ela, atualmente o cigarro
brasileiro é o sexto mais barato
do mundo. As estimativas da
OMS indicam que o número de
fumantes no mundo passará do
1,2 bilhão do ano 2000 para 1,6
bilhão em 2030. Com isso, o total
de mortes anuais relacionadas
ao tabagismo aumentaria de 4,9
milhões para 10 milhões, sendo
que 70% ocorrerão nos países
menos desenvolvidos.
Alexandra Bicca

Expertise brasileira é exemplo global
A política de combate ao
fumo do governo brasileiro é
vista como referência mundial
pela Organização Mundial de
Saúde (OMS), que tem recorrido
à NovaS/B para desenvolvimento
de suas campanhas publicitárias
antitabaco.
No ano passado, a OMS estima ter impactado cerca de 1,4
bilhão de pessoas com a ação desenvolvida pela agência brasileira
com o mote “Não caia na rede do
cigarro”, ou “Break the tobacco
marketing net”, em inglês.
As peças criadas pela equipe da NovaS/B foram traduzidas
para diversos idiomas, do árabe
ao russo, para serem veiculadas
em mais de 200 países. O objetivo principal era mostrar que
há uma rede de marketing que
sustenta a indústria tabagista.
“A OMS precisava chamar
a atenção do mundo todo para
a estratégia das fabricantes de
cigarro, que têm feito uso do

marketing disponível até o limite
máximo permitido”, resume Bob
Vieira da Costa, sócio da NovaS/B.
Tendo como focos principais os
formadores de opinião e os jovens, a
campanha brasileira pretendia mostrar
que, para promover seus produtos, os
fabricantes de cigarros usam outras
indústrias, como a da música, dos
esportes, da moda e do cinema.

O esforço da OMS se propõe a
ser um contraponto às estratégias
da indústria do tabaco, que estaria
investindo pesadamente para exibir seus produtos — especialmente
aos jovens e às mulheres — em
eventos esportivos e culturais,
com merchandising no cinema e na
televisão, ambientações de clubes
e bares, além da presença de suas
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Arábia e França: campanha brasileira antitabaco rodou o mundo em 2008

marcas em games e em sites
populares da internet.
Dados utilizados para o planejamento da ação mostram, por
exemplo, que o cigarro aparece
em 76% dos filmes produzidos nos últimos cinco anos em
Bollywood, a indústria de cinema
indiana. Além disso, apontam
também para um aumento da
presença do produto nos blockbusters norte-americanos e em
vídeos postados no YouTube,
especialmente os de eventos do
mundo da moda. “A indústria
do tabaco trabalha para ocupar
todos os espaços de mídia alternativa disponíveis e para criar
a impressão de que existe mais
gente fumando do que realmente
há”, completa Costa, salientando
que o Brasil integra os países
que são uma exceção no cenário
global, pois em muitos grandes
mercados, como a Rússia, a
publicidade de cigarros ainda
(AZL)
é totalmente liberada.
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Efeito dominó preocupa
outros segmentos do mercado

Vogue quer
conquistar
mulheres

Estratégias da indústria do tabaco servem de exemplo para as de bebidas e alimentos

Apostando no segmento de mulheres
da classe A com mais de 30 anos, a Souza
Cruz lançou no Brasil no início do mês a
marca Vogue, do portfólio internacional da
British American Tobacco. A novidade confirma a estratégia recente da empresa de
privilegiar marcas globais na composição
de seu portfólio, já que Vogue irá substituir
Capri, que deixa de ser produzida.

animosidade que separa “fumantes” de
“não-fumantes”.
Outro aspecto determinante é o fato
de o consumo de cigarro ser individual,
enquanto o de bebidas alcoólicas é, na
grande maioria, coletivo. Justamente
por isso o ponto-de-venda ganha importância capital para este segundo segmento. Isso porque, enquanto o fumante
gasta poucos segundos para comprar
cigarros e normalmente não usa o produto no mesmo local, o consumidor de
bebidas permanece um tempo razoável
em bares, restaurantes e outros pontos
de convivência.
No que se refere à preparação para
enfrentar o banimento da publicidade, o mercado brasileiro de cervejas
parece ter feito seu dever de casa. Os
especialistas recomendam que sejam
preenc hidos todos os “buracos” dos
portfólios das empresas e feitos todos
os lançamentos possíveis — pontos

em que as cervejarias parecem bem
preparadas.
Além disso, as líderes dos mercados
de cigarros e bebidas têm relacionamento
estreito no Brasil. Desde janeiro de 2001,
Souza Cruz e Ambev são sócias na Agrega,
empresa que realiza compras conjuntas
para as duas companhias de materiais
e serviços não específicos, ou seja, que
sejam úteis para ambas e não estejam em
suas listas de matérias-primas.
Está a cargo da joint venture a aquisição, por exemplo, de materiais de
escritório, equipamentos, combustíveis,
viagens e serviços médicos, odontológicos
e de informática.
A Agrega surgiu com o objetivo de viabilizar redução de custos e
eficácia nas compras para Souza Cruz e
Ambev através da economia de escala, mas,
com o passar dos anos, adicionou outros
clientes ao seu portfólio, como Nestlé,
Pepsico, Whirlpool e White Martins. (AZL)

Exemplos internacionais apostam
na moda como extensão de marcas
Nos mercados onde a publicidade de
cigarros é proibida, ganha importância
a “presença do produto” nas mãos das
pessoas, especialmente formadores de
opinião e celebridades, mas também
os artifícios de extensão das marcas de
cigarros para outros produtos.
A pretensão é manter-se na mídia,
através da publicidade de roupas ou outros artigos que usam as mesmas marcas
da indústria do tabaco.
Na Malásia, por exemplo, a proibição da
publicidade, em 1993, não impediu o surgimento de iniciativas como a loja de acessórios
Dunhill Accessories e do restaurante Benson
& Hedges Bistro. Este segundo, aberto pela
British American Tobacco (BAT), tornou-se
um dos mais famosos endereços de gastronomia do país, divulgando “sua” marca em
campanhas de TV e outdoor.
Embora não tenha vingado no Brasil,
a prática proliferou em muitos outros
mercados. Desde os anos 80, o nome Marlboro batiza também uma importante grife
pertencente ao Valentino Fashion Group.
A empresa de moda adquiriu licença da
Philip Morris para lançar a marca de roupas
Marlboro Classics, hoje presente em 2.400
pontos-de-venda espalhados por 43 países,
para os quais leva um estilo informal tanto
para homens quanto mulheres, inspirado

Com foco nas consumidoras da classe A maiores
de 30 anos, Vogue substitui a marca Capri

desde outubro do ano passado a propaganda
de cigarros está banida da mídia, a BAT, que
atua naquele país por meio da ITC, dona de
80% do mercado local, criou em 2003 uma
divisão de varejo inspirada em sua marca
Wills, a Wills Lifestyle. A companhia, que começou com uma loja de moda jovem e roupas
casuais, possui hoje diversas marcas, como
Wills Classic (moda para o dia-a-dia), Wills
Sport, Wills Clublife (acessórios e underwear), Essenza Di Wills (linha de fragrâncias)
e Fiama De Wills (produtos para o cabelo).
A moda passou a ser uma extensão da Wills,
desvinculando a marca de seu produto original — o cigarro. Desde 2006, por exemplo,
o maior evento de moda da Índia leva a
assinatura da marca, o Wills Lifestyle India
Fashion Week.

O gerente de marcas Marcelo Guimarães justifica a aposentadoria de um dos
mais antigos produtos da empresa, com
43 anos de mercado, como necessária
para aprimorar a atuação no segmento
superpremium. “Vogue, consagrada internacionalmente, é a mais preparada para
esse desafio”, garante, sem ainda fazer
projeções de vendas.
Diferentemente do que ocorreu com Carlton, que passou a ser distribuído com a assinatura da também global Dunhill (ler matéria à
pág. 35), o executivo da Souza Cruz explica
que o risco na movimentação com Vogue é
pequeno, em função de seu volume de vendas representar cerca de 0,5% em relação ao
Carlton. Além disso, nenhuma campanha de
comunicação em ponto-de-venda era usada
para sustentar as vendas de Capri.
A estratégia para comunicar a mudança
aos consumidores dos 45 milhões de cigarros
Capri vendidos anualmente no Brasil começou no ano passado. Como já havia ocorrido
em casos anteriores, a Souza Cruz veiculou
informações nos maços da marca que está
saindo do mercado e farto material de pontode-venda, desenvolvido pela Ogilvy.
Vogue chega ao Brasil em três versões
de formato superslim: Bleue, com teor mais
encorpado; Lilás, de baixo teor; e Menthe,
versão levemente mentolada. Guimarães
acredita que o novo produto, além da
freguesia de Capri, irá conquistar também
fumantes de outras marcas premium. “Existe uma grande demanda a ser criada, pois a
oferta para esse público feminino praticamente não existia”, complementa.

Felipe Turlão e Regina Augusto

Robert Galbraith
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Desde 2006, o maior evento de moda da Índia leva o nome da marca Wills, que também possui uma linha de perfumes

na figura típica do caipira norte-americano.
Em 2007, a Marlboro Classics faturou cerca
de ¤ 173 milhões, montante que representa
alta de 8% em relação a 2006. Em dezembro
passado, a empresa anunciou que a grife
está chegando à China, com o lançamento
de uma nova loja em Xangai. Sua coleção
outono-inverno, que ganhou as vitrines
no início do mês, procura reforçar a “permanente jornada entre natureza e cidade,
entre tradição e modernidade”.
Para coibir esta prática, o Poder Legislativo do Reino Unido aprovou, em 2005, uma
lei que restringe a publicidade de marcas que
recorrem ao que eles chamam de “brandshared”, ou seja, que atuam com duplafunção: a original, de vender roupas, como no
caso da Marlboro Classics, e a subliminar, de
promover produtos de tabaco. Na Índia, onde
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As estratégias adotadas pela indústria do tabaco servem de exemplo para
várias outras categorias de produtos
também ameaçados pelo banimento da
publicidade, como bebidas alcoól icas
e alimentos.
As marcas de cerveja, por exemplo,
já são profundas conhecedoras de seus
pontos-de-venda, locais determinantes
para a escolha entre uma marca e outra e
que poderão ganhar ainda mais relevância
caso avancem as propostas de restrição à
publicidade desse segmento.
Analistas ouvidos pelo Meio & Mensagem consideram que há coincidências
e diferenças entre o cerco ocorrido com
a publicidade de cigarros e o que ganha
corpo para combater a de bebidas.
Um dos principais componentes
que afastam os dois casos é o comportamento da sociedade com relação aos
consumidores dos dois produtos. O mercado de cervejas não enfrenta a mesma
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