
Tabaco tenta barrar novas advertências 
Juliana Welling 
 

 
A partir de maio, mês em que se comemora o Dia Mundial de Combate ao Fumo (31), os 
maços de cigarros deverão estampar as novas imagens de advertência conforme 
determinação da RDC 54/08 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que são 
ainda mais aversivas que as atuais. 
 
As fotos e as mensagens já apresentadas no ano passado pelo Ministério da Saúde e o Inca 
(Instituto Nacional de Câncer) foram produzidas com base em uma pesquisa sobre o grau 
de aversão que as ilustrações alcançam em fumantes e não fumantes. 
 
No entanto, a indústria tabagista vem tentando, de diversas maneiras judiciais, barrar a 
medida. Na semana passada, por exemplo, o TRF da 2ª Região suspendeu liminar requerida 
pela Souza Cruz que isentava a empresa de veicular as novas imagens. 
 
Segundo informações divulgadas, o desembargador federal Guilherme Calmon deferiu 
requerimento formulado pela Anvisa e atribuiu efeito suspensivo à liminar concedida em 
primeira instância à companhia. 
 
Essa é a quarta tentativa de barrar a resolução do órgão. No entanto, a Anvisa já conseguiu 
derrubar duas ações: uma do SindiTabaco do Rio de Janeiro e outra do SindiTabaco do Rio 
Grande do Sul. 
 
Em comunicado, a Souza Cruz diz reconhecer a importância do papel do governo na 
condução de políticas públicas de saúde, mas afirma que seis das dez imagens propostas pela 
RDC nº 54 da Anvisa não condizem com a verdade médica e, por essa razão, ferem a lei e a 
Constituição Federal.  
 
Procurada pelo propmark, a Anvisa disse que não se pronunciaria já que o porta-voz 
responsável não se encontrava no País.  
 
Lançamentos 
 
Apesar das medidas proibitivas à publicidade de cigarro desde a publicação da Lei nº 10.167, 
de dezembro de 2000, a indústria tabagista parece estar apostando em novas marcas no 
mercado. A Souza Cruz, por exemplo, lançou no início deste ano a Vogue, uma das marcas 
mais consolidadas no portfólio da British American Tobacco (BAT) controladora da Souza Cruz 
e destinada a público superpremium. Agora, a companhia volta a apostar nesse target e lança 



este mês em todo o País versão da marca Dunhill, 
que está presente há mais de um século no mercado 
mundial. Segundo Rafaela Alves, gerente do 
segmento de marcas premium da Souza Cruz, o 
mercado de cigarros direcionado aos públicos A e B 
está cada vez mais sofisticado, com consumidores em 
busca de propostas diferenciadas. “Por meio dos 
lançamentos de Vogue e Dunhill, procuramos levar 
aos fumantes características de produtos que visem 
atender a essas demandas”, afirmou.  
 
Segundo a executiva, Vogue está mais próximo do 
público feminino, enquanto Dunhill se aproxima de 
consumidores mais exigentes. “Sendo assim, quando 
observamos a história de Dunhill, que existe há mais 
de 100 anos, em mais de 120 países e com um 
histórico de mais de 33 mil sabores, vemos que a 
marca demonstra sua especialidade”, disse Rafaela. 
 
O lançamento, porém, vem justamente no momento 
em que o governo brasileiro decidiu aumentar o IPI e 
PIS/Cofins sobre cigarro para compensar a perda de 
arrecadação com a desoneração fiscal. A medida 
deverá encarecer o produto entre 20% e 25%. 
 
Em comunicado oficial, a Souza Cruz disse que a 
indústria de cigarros já opera com alta carga de 
tributos, e que tais aumentos poderão contribuir para 
o incremento da ilegalidade existente neste mercado. 
Segundo a companhia, o aumento do contrabando 
coloca em risco a capacidade da indústria em 
arrecadar a meta estabelecida pelo governo que é de 
R$ 1,5 bilhão, além de ir de encontro à política do 
Ministério da Saúde de coibir a oferta de cigarros a 
preços baixos aos consumidores.  
 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 6 abr. 2009, p. 11.   


