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A comprovação sobre os males que o cigarro causa à saúde é científica e amplamente 
divulgada, mas a pressão social chega a pegar mal acender cigarro nos dias de hoje  e a lei 
antifumo do Governo de São Paulo, que entra em vigor nesta sexta-feira (7) e proíbe fumar 
em locais coletivos fechados, reforçam o cerco à indústria tabagista no Brasil (proibida de fazer 
propaganda na mídia há quase nove anos) e confirmam uma tendência global (veja matéria 
nesta página). A polêmica em torno da legislação é grande, bares e restaurantes preveem 
prejuízo e queda de 5% de faturamento, já em 2009. O setor fatura o equivalente a 2,4% do 
PIB (Produto Inerno Bruto). 
 
As doenças relacionadas ao cigarro já são consideradas um problema de saúde pública no 
mundo e, para inibir o consumo, os governos vêm criando novas leis com restrições ao tabaco, 
que as estatísticas mostram que vêm dando certo. Por isso, a lei antifumo aprovada em abril 
pela Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) e sancionada pelo governador José Serra 
(PSDB) tem força política e de veto – as multas aos estabelecimentos infratores podem chegar 
a R$ 3.170. A lei não prevê multa ao fumante infrator, mas o estabelecimento que for 
flagrado, além da multa, pode ser até fechado.  
 
A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) considera a lei inconstitucional e 
estima prejuízo ao setor e queda de 5% no faturamento dos estabelecimentos em São Paulo 
tido como o maior mercado brasileiro, com 140 mil estabelecimentos comerciais, já para 2009. 
 
“Essa lei vai contra a legislação federal sobre o tema. Estimamos queda de 5% no 
faturamento, pois essa não é a primeira investida contra o segmento. Depois da Lei Seca 
[federal] e da lei que estabelece o fechamento de bares e similares à 1h em São Paulo, os 
estabelecimentos já sentem que a frequência caiu. Esse será mais um baque”, afirmou Percival 
Maricato, diretor jurídico da Abrasel SP.  
 
Em junho, outra entidade do segmento, a Abresi (Associação Brasileira de Gastronomia, 
Hospedagem e Turismo) foi beneficiada por uma determinação judicial que vetava partes da lei 
antifumo no Estado, como a suspensão da proibição aos fumódromos e a aplicação de multas 
aos 300 mil bares e restaurantes filiados à associação. Mas a Procuradoria Geral do Estado de 
São Paulo recorreu e o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) derrubou a decisão. Em nota, 
a entidade informou que “considera a sentença prolatada pelo juízo de 1º grau passível de 
revisão” e disse “que o departamento jurídico está avaliando melhor alternativa a ser tomada”. 
 
Para Maricato, a lei também tem arbitrariedades. “A lei permite ao fiscal multar o dono do 
restaurante se alguém estiver fumando em algum canto, mesmo que ele não saiba. Isso é algo 
que não tínhamos desde a Santa Inquisição. Desde lá, foi estabelecida que a pena deve seguir 
o infrator”, disse.  
 
Nas ruas 
 
Para marcar o início da lei antifumo, o governo de São Paulo mandou instalar na última 
semana ampulhetas gigantes com mais de 5 metros de altura e 2,50 de diâmetro em quatro 
pontos de visibilidade: na Avenida Paulista e nas cidades de Campinas, Ribeirão Preto e 
Santos. A ação da Rock Comunicação surtiu efeito e tem chamado atenção da população para 
a contagem regressiva. 
 
“O briefing da área de comunicação do Palácio do Governo era bem claro: precisamos de ação 
de visibilidade para marcar o início da lei”, contou Kito Mansano, sócio da Rock. Depois de 
reunir o time de criação, a agência apresentou duas propostas ao governo. “A da ampulheta 
ganhou. Eles acharam a ideia ousada”, falou Mansano. 
 
O publicitário conta que foi complicado desenvolver a ampulheta, que é revestida de acrílico e 
madeira. “Fizemos vários testes, porque ela tinha de resistir a um peso de 400 kg de areia que 



vão dentro dela”, falou. Mansano acrescenta que as quatro ampulhetas são isoladas e vigiadas 
por seguranças 24 horas por dia. 
 
A contagem regressiva começou no último dia 27. Com o passar do tempo, a areia da parte 
superior cai sobre um cigarro gigante, que está na parte inferior da ampulheta. Também na 
parte superior da ampulheta, aparecerá a data 7 de agosto. Enquanto a areia cobre o cigarro 
da parte inferior, a data vai ficando mais visível. “É um jeito iconográfico de fixar a data para a 
população e também de associar a imagem à lei”, resumiu Mansano. 
 
Mídia 
 
O governo de SP também encomendou ampla campanha na mídia a uma de suas agências de 
publicidade, a Lua Branca – a conta de publicidade do executivo estadual é dividida entre Lua 
Branca, Adag e Contexto. Na primeira fase, a ação teve filme protagonizado pelo famoso 
oncologista Drauzio Varella. 
 
“O Drauzio vai fazer parte dos dois filmes iniciais porque, além de sua força como 
comunicador, era necessário alguém com credencial e capacidade técnica para falar sobre as 
questões que estão por trás da lei”, disse Luiz Eduardo Soutello, diretor de operações da Lua 
Branca. 
 
O segundo filme, programado para ser veiculado entre os dias 1 e 6 de agosto, mostra um 
teste real com o monoxímetro, “o bafômetro do cigarro”, que também é utilizado pela 
Vigilância Sanitária para medir o nível de contaminação dos pulmões por monóxido de 
carbono. “O filme mostra um teste com o garçom e caracteriza como o fumo em locais 
fechados afeta as pessoas que não fumam, porque não estamos falando do incômodo da 
fumaça, mas sim de saúde pública”, comentou o publicitário. 
 
Já a terceira fase da comunicação, prevista para iniciar no dia 7, terá filme e rádio com o 
slogan “Fumar agora só lá fora”. Ao longo do ano, a campanha terá ações de sustentação para 
manter “viva a questão da proibição entre a população”, antecipou Soutello. Para promover a 
lei, o governo também prevê distribuição de 810 mil brindes na capital, entre pen-drives, 
porta-retratos, balões coloridos e lixeiras para veículos, e deve estender a medida para litoral 
e interior. 
 
Indústria 
 
Os especialistas consideram a lei antifumo mais uma forte investida contra a indústria 
tabagista no Brasil, que desde dezembro de 2000 está proibida de apoiar patrocínios culturais, 
esportivos e de anunciar seus produtos na mídia a comunicação só pode ser feita em pontos-
de-venda, mas com certas restrições. Também as embalagens dos cigarros trazem, desde 
2002, fotos chocantes de advertência sobre os males do produto. Além disso, há um 
movimento que propõe a adoção de “maços genéricos”, proibindo as marcas de criarem o 
design e impondo modelos-padrão. 
 
Os números mostram o declínio dessa indústria, que já foi um dos maiores anunciantes do País 
com campanhas que acompanharam a geração dos anos 80 e, como o cinema e a TV, 
transformaram o cigarro em moda. Marcas da Souza Cruz (que hoje concentra sua conta na 
DPZ, G2 e Ogilvy) e Philip Morris (uma das maiores contas da Leo Burnett) traziam slogans 
como: “Venha para o Mundo de Marlboro”, “Free, uma questão de bom senso”, “Carlton, um 
raro prazer”. 
 
Pesquisa Nielsen aponta queda de 12,5% nas chamadas vendas legais de cigarros, entre 2004 
e 2008, em bares, restaurantes, lanchonetes, padarias e supermercados no País. Em 2008, a 
indústria comercializou 4,2 bilhões de maços de cigarro, contra 4,8 bilhões em 2004. “Nos 
anos 80 a indústria vendia quase 8 bilhões de maços por ano. Historicamente, o cigarro foi 
glamoroso. Nas décadas de 50 e 60, era um ritual, hoje acender um cigarro pega mal. Essa 
pressão social, além das novas leis e campanhas, vai fazer com que a médio e longo prazo o 



mercado de cigarro fique muito restrito”, avaliou Licínio Motta, professor de marketing  e 
diretor de operações da ESPM.  
 
Executivo e consultor da indústria tabagista entre os anos 80 e 90, Motta não acredita em 
efeito imediato da lei antifumo sobre o consumo de cigarros. “Existem dois grandes grupos: 
aquelas pessoas que fumam e não são dependentes de cigarro vão diminuir muito pela 
pressão social e já os dependentes da nicotina vão sair do restaurante e fumar nas calçadas, 
assim como acontece em outros países”, pontuou. 
 
O faturamento da indústria tabagista no Brasil aumentou 18%, entre os anos de 2004 e 2008, 
fechando o período com R$ 10,6 bilhões, segundo o Nielsen. Mas a alta se deve, sobretudo, ao 
fato de o cigarro ter se tornado mais caro. Com elevação da tributação do governo sobre o 
produto, hoje o preço médio do maço está em torno de R$ 2,51 uma alta de 35% na 
comparação com 2004, quando o valor era cerca de R$ 1,86, mostra o Nielsen.  
 

 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 3 ago. 2009, p. 12.  
 


