
Fumar é hábito aspiracional 
Paulo Macedo 
 

 
 

 



 
 
Se o hábito de fumar fosse recomendável, a expressão “levar fumo” não seria associada a 
fracasso. Sabe a tradução daquela fumaça preta que sai do carro de Fórmula 1 quando 
quebra?: “motor fumou”. Não é patrulha, mas fumar ganhou estigma negativo. O glamour de 
antes, estereótipo muito bem materializado pelos franceses e atores como Humphrey Bogart e 
Ingrid Bergman, por exemplo, no clássico “Casablanca”, já era. Nomes como Silvester Stalone 
cobram pelo menos US$ 500 mil para aparecer fumando em uma película. Mas os mais de 
1,25 bilhão de fumantes no mundo, dos quais 30 milhões de brasileiros, são problema de 
saúde pública, que impactam verticalmente os orçamentos dos ministérios da saúde. Esse 
dinheiro poderia servir para outro fim. Nos Estados Unidos, a indústria já foi responsabilizada 
na Corte e obrigada a pagar indenizações milionárias a usuários que desenvolveram câncer 
com o vício. 
 
Em vários países, como o Brasil, a publicidade de cigarro foi banida dos canais de mídia. 
 
Ciente do problema, a OMS (Organização Mundial da Saúde) tem programa permanente para 
inibir a proliferação do fumo. Campanha anual, como a que está sendo lançada nesta segunda-
feira (31), reforça seu engajamento. A exemplo de 2008, a assinatura do filme, anúncios, 
below the line, virais, internet etc, é da NovaS/B, especialista em comunicação de utilidade 
pública. A agência desenvolveu os materiais em inglês (“Smoking is ugly”), francês (“Fumer 
c’est moche”) e português (“Fumar não é moda. É vício”). Para os demais idiomas, como 
chinês, árabe, sueco, vietnamita e espanhol, a adaptação foi feita pelos escritórios da ONG em 
cerca de 200 países, mas seguindo o molde definido pela equipe de criação formada por 
Ricardo Furriel, Marcelo Maia, Zoca Moraes e Fabrício Curi. 
 
O foco da ação é o público feminino. Na verdade, o ataque da OMS é aos programas 
mercadológicos da indústria tabagista. O tema do briefing: “A idústria do tabaco e o marketing 
dirigido às mulheres”. Na campanha anterior da NovaS/B, em 2008, que buscou atingir os 
jovens, o foco também era o marketing: “Break the tobbaco marketing net”. A opção pelas 
mulheres é porque elas têm ajudado a elevar as estatísticas de fumantes em velocidade 
proporcional à sua ascenção na sociedade. Os fabricantes desenvolvem embalagens com 
designs inspirados em acessórios de grandes grifes internacionais, criando apelo associado ao 
glamour e estilo de vida. Estima-se que 1,5 bilhão de mulheres serão impactadas pela ação. 
 



O filme foi rodado no Brasil pela Bossa Nova Filmes, com direção de cena de Willy Biondani, 
que também fez fotos de alguns anúncios. Já a direção de criação foi de Furriel. Em tom de 
glamour, mostra uma estrela de cinema  que passou por uma traqueostomia (abertura de uma 
cavidade no pescoço para facilitar a respiração), provavelmente por conta do cigarro. A 
personagem usa uma gargantilha luxuosa para tentar dar uma outra cara ao problema, que é 
muito sério. A veiculação do material, que acontecerá até maio de 2011, não será cobrada 
pelos veículos de comunicação mundo afora. A agência estima que, se fosse paga a mídia, o 
investimento giraria em torno de US$ 1 bilhão. 
 
Em 2009, o tema escolhido pela OMS foi “Advertências Sanitárias”. Naquele ano, a campanha 
criada pela Nova S/B atingiu cerca de 1,4 bilhão de pessoas em 200 países. Na campanha de 
2008, a Nova S/B disputou o job com a Crispin Porter + Boguski e Naked, mas em 2010 não 
há pistas dos concorrentes. 
 
“Glamour e elegância são elementos aspiracionais para as mulheres. Fumar também. Em 
qualquer lugar do mundo. Sob a burca, há joias, maquiagem e roupas de grife. Como 
tínhamos que criar um apelo global, vimos que esse caminho seria ideal para alertar sobre o 
fumo, cada mais usado pelas mulheres. Muita gente associa esse hábito à moda, mas é vício 
mesmo”, justificou o diretor de arte Marcelo Maia. 
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Fonte: Propmark, São Paulo, 31 maio 2010, p. 22.  


