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Aumento de 23% no valor de venda compensou queda do consumo e tributação maior 
 
As vendas de cigarros caíram 7,3% no Brasil em 2009, acompanhando uma tendência mundial 
de combate ao tabagismo. Os impostos sobre os cigarros também foram aumentados em 
aproximadamente 41%. Mas, ainda assim, a Souza Cruz líder com 62% do mercado nacional 
de cigarros conseguiu ampliar sua receita líquida em 9,3%, para R$ 5,79 bilhões. 
 
A explicação está na remarcação do preço dos cigarros, que subiram em média 23% sobre 
2008. O aumento dos preços compensou a queda nas vendas de cigarro, que recuaram 7,4%, 
para 72,8 bilhões de unidades. 
 
Também minimizaram os impactos do forte aumento da carga tributária sobre o cigarro. "Nos 
últimos cinco anos, somente os tributos sobre vendas [anuais] da Souza Cruz aumentaram em 
mais de R$ 2 bilhões e totalizaram aproximadamente R$ 26 bilhões", afirmou a administração 
da companhia em relatório. Só no ano passado, a companhia pagou R$ 6,33 bilhões em 
tributos. 
 
Marcas Premium 
 
O aumento da tributação e a queda no volume de vendas colocam pressão sobre os preços dos 
cigarros, e levam as cigarreiras a focar cada vez mais nas linhas premium. Além de ter preços 
mais altos, esses cigarros sofrem menos competição dos produtos ilegais. 
 
"A companhia manteve ao longo de 2009 ações de marketing voltadas principalmente para o 
segmento premium, com lançamento de marca, oferta de edições limitadas e diversificação do 
portfolio de marcas", afirmou a companhia. 
 
A estratégia ganhou ainda mais relevância em 2009 porque a competitividade dos cigarros 
contrabandeados aumentou com a elevação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e 
do Programa de Integração Social/Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(PIS/Cofins), segundo a companhia. Como os cigarros legais ficaram ainda mais caros, a 
vantagem dos ilegais cresceu. 
 
A marca Dunhill, por exemplo, que substitui o Carlton no fim de 2008, manteve sua 
participação de mercado na casa de 7%, o que para a Souza Cruz mostra a "resiliência" do 
produto ao aumento de preços. As vendas do cigarro Vogue, também lançado no fim de 2008 
com forte apelo premium, cresceram 52% sobre o volume da marca Capri, que substituiu. 
 
Já a marca Hollywood, mais popular, perdeu 0,6 pontos percentuais de mercado. O Derby, 
principal marca da Souza Cruz em volume (33,3 bilhões de cigarros), conseguiu crescer 0,4 
pontos percentuais, para 28,3% do mercado. É preciso lembrar que essas participações 
referem-se apenas ao mercado legal, que é calculado em 27% do consumo total de cigarros. 
 
Lucro cresce 
 
Como resultado da melhora de receita, o lucro líquido avançou 17,8% sobre 2008, para R$ 
1,48 bilhão. 
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