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A indústria tabagista americana deverá 
sofrer impactos fulminantes em seu 
negócio que movimenta US$ 89 bilhões 
por ano só nos Estados Unidos. Na 
semana passada, o Senado norte-
americano aprovou por 79 a 17 votos lei 
que autoriza a Food and Drugs 
Administration (FDA) agência federal de 
alimentos e medicamentos a controlar a 
publicidade, venda e a produção de 
cigarros no País. Para passarem a valer, 
no entanto, as regras precisam ser 
sancionadas pelo presidente Barack 
Obama. 
 
Entre as exigências aprovadas está a 
proibição de anúncios com letras 
coloridas e fotos no ponto-de-venda. 
Segundo as novas normas, a publicidade 
deverá ser substituída por letreiros com 
fontes em preto e branco. Além disso, 
outdoors próximos às escolas e playgrounds também estão proibidos. Patrocínio de eventos 
esportivos e de entretenimento também estão vetados pela nova legislação. Neste sentido, 
vale lembrar que a Marlboro, marca da gigante Philip Morris, está envolvida em diversas ações 
relacionadas ao esporte, em especial o automobilismo. 
 
Segundo dados da TNS Media Intelligence, as três maiores companhias americanas do setor 
Philip Morris, RJ Reynolds e Lorillard gastaram, juntas, US$ 44 milhões em mídia no ano 
passado. 
 
Termos como "light", usados em larga escala, também serão banidos a salvo se a indústria 
provar ao FDA que esses produtos são realmente muito menos nocivos à saúde. As 
embalagens também deverão conter imagens impactantes sobre as conseqüências do uso do 
cigarro, assim como já faz a indústria tabagista brasileira. 
 
A proposta inclui até mesmo reduzir o nível de nicotina nos cigarros. No Brasil, resolução da 
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) controla, há oito anos, os níveis de produtos 
químicos nos cigarros comercializados. 
 
As mudanças nos EUA foram apontadas como um marco no controle ao cigarro na região. 
Ainda que os efeitos danosos à saúde tenham sido reconhecidos pelo governo em 1964, o 
produto e seus correlatos tabaco de mascar, charuto e cigarrilha sofriam pouco controle 
federal em comparação com o Brasil, por exemplo. 
 
Para Luiz Lara, presidente da Abap (Associação Brasileira das Agências de Publicidade), ainda é 
cedo para avaliar os possíveis impactos da nova legislação no País, no que diz respeito às 
ações nos pontos-de-venda, flexibilizada pela Lei 10.167 de 2000. "Mas a publicidade de 
cigarros no Brasil já é totalmente proibida. Por isso, acredito que seja prematuro afirmar 
qualquer reflexo da nova legislação americana para a comercialização e produção do tabaco no 
País", disse Lara. No Brasil, a Philip Morris é atendida pela Leo Burnett, e a conta da Souza 
Cruz é dividida entre Ogilvy e DPZ. 
 
Em comunicado, a Lorillard terceira maior fabricante de cigarros nos EUA, que comercializa 
marcas como Kent e Newport, disse que respeita os tópicos da regulamentação, porém, 
solicita que o Senado norte-americano reveja minuciosamente a legislação já vigente sobre a 
questão, e que encontre outra solução regulatória. "Nós acreditamos que as novas propostas 



pretendem nada mais do que banir o fumo de nossa sociedade. Tal legislação promoverá o 
aumento de preço dos produtos provenientes do tabaco, estimulando, assim, o mercado 
negro", afirmou a companhia. 
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