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Há cinco anos, as indústrias de ci-
garro brasileiras sofreram um du-
ro golpe.O então ministro da Saú-
de e atual prefeito de São Paulo,
José Serra, enviou ao Congresso
um projeto de lei que proibia to-
do tipo de propaganda de cigar-
ros, sancionado seis meses de-
pois pelo presidente Fernando
Henrique Cardoso. Desde então,
o setor que movimentava mais de
R$ 75 milhões em publicidade se
viu sem a principal armapara pro-
mover seus produtos.

“Estamos passando por gran-
des mudanças. Tivemos que de-
senvolver métodos e formatos no-
vos de publicidade e também
criar novas formas de medir o im-
pacto das campanhas”, explica
Francisco Barreto, diretor de Mar-
keting da Souza Cruz, empresa lí-
der do setor no Brasil.

Entenda-se por campanhas,
nesse caso, a disputa feroz pela vi-
sibilidade nos pontos de venda
travada pela Souza Cruz e sua ar-
qui-rival Philip Morris. A única
forma de anúncio permitida pela
lei são displays, cartazes e emba-
lagens exibidos em pontos-de-

venda, como bancas de jornal, pa-
darias e botecos. É uma mudança
dramática para empresas que
sempre usaram uma máquina pu-
blicitária fenomenal.

Os anúncios da Souza Cruz,
por exemplo, fazem parte da his-
tória da publicidade brasileira.
Nos anos 30, contratava talentos
como Noel Rosa para criar seus
jingles. Nos anos 70 e 80, as pro-
pagandas passaram a trazer slo-
gans que marcaram época, como
“O importante é ter Charm”,
“Continental, preferência nacio-
nal”, “Cada um na sua, mas com
alguma coisa em comum”.

Pouco antes da proibição, em
1998, a Souza Cruz deu mostras
de qual seria a tônica das campa-
nhas de cigarro dali para frente:
encomendou à agência DPZ os
comerciais mais caros já feitos
até então. Apenas nos três primei-
ros filmes, rodados no deserto da
Namíbia, na Antártida e no
Grand Canyon, foram gastos
US$ 5,5 milhões para promover
a marca Hollywood. Como com-
paração, o filme Central do Bra-
sil, indicado para dois Oscars em
1999, custou US$ 2,9 milhões.

Com experiências desse cali-
bre, não tem sido fácil para a Sou-
za Cruz focar toda a sua máquina

de marketing e publicidade
em pontos de venda. “O foco
mudou, o marketing que era
voltado para a marca agora é
todo dirigido para o cliente.
As agências de publicidade
ainda estão aprendendo a fa-
zer esse novo tipo de propa-
ganda”, diz Barreto.

A indústria tenta investir
em ações que denotem respon-
sabilidade social, mas os resul-
tados nem sempre são bons. A
idéia da Souza Cruz patroci-
nar um programa de informati-
zação do Poder Judiciário ao
custo de R$ 1,5 milhão aca-
bou se transformando em cons-
trangimento no início do mês
passado, quando o patrocínio
foi esnobado por meio de uma
decisão de um juiz federal de
Brasília.

Os efeitos do torniquete
aplicado pelo governo na in-
dústria do fumo são visíveis
nos números da gigante dos ci-
garros. Em 2001, a Souza
Cruzvendeu 87 bilhões de uni-
dades. No ano passado, foram
74 bilhões, ou seja, menos 13
bilhões de cigarros.

O lucro líquido apresentou
queda nos últimos dois anos.
Caiu de R$ 960 milhões em
2002, contra US$ 732 milhões
em 2004. Vale ressaltar que,
no mesmo período, as vendas
cresceram, de R$ 5,8 bilhões
para R$ 7,5 bilhões, como de-
corrência de reposicionamen-
to de marcas, mudanças nos
produtos e reestruturações.

A empresa, que detém 75%
do mercado brasileiro e é par-
te do grupo British American
Tobacco, centraliza hoje suas
ações em oito marcas: Carl-
ton, Free, Hollywood, Derby,
Camel, Lucky Strike, Hilton e
Kent. Esta última, lançada em
2002, é praticamente desco-
nhecida de não-fumantes.
“Não dá mais para fazer lança-
mentos nacionais sem a publi-
cidade. Hoje, procuramos
atuar em nichos que sejam
mais lucrativos”, diz Barreto.

A Souza Cruz tem investi-
do em novidades derivadas
das velhas marcas, como os
Carlton aromatizados. Tam-
bém tem tentado criar novos
hábitos entre os fumantes. No
entanto, essa última estratégia
é arriscada. Em 2003, tentou
introduzir no Brasil cigarros
fabricados em Cuba, numa fá-
brica que possui em parceria
com o governo cubano. Feitos
com outra variedade de fumo,
mais forte, os cigarros tinham
nome de charutos cubanos, co-
mo Romeo y Julieta e Cohiba.

O brasileiro estranhou o sa-
bor. As vendas foram suspen-
sas e agora a empresa prepara
uma nova estratégia para vol-
tar a vender o produto.●

Calma.Esse foioapelodochance-
ler alemão, Gerhard Schroeder, e
do presidente da Comissão Euro-
péia, José Manoel Barroso, diante
do “não” à Constituição Européia.
Uma reação excessiva, neste mo-
mento, é ruim. “A ratificação de-
ve continuar. Nós devemos deci-
dir o que fazer no fim do proces-
so”, disse Schroeder.

Hávárias interpretaçõesparaes-
sa onda de rejeição que começa
num momento delicado, com o
Banco Central Europeu (BCE) re-
cusando-se a reduzir os juros e
após ter ele mesmorevistoaprevi-
são do crescimento europeu para
apenas 1,4%.

Mas, afinal, o que está aconte-
cendo na Europa?

É difícil entender, pois as rea-
ções são confusas. Mas havia, na
sexta-feira, várias interpretações
nacomunidade financeira interna-
cional.Paraos economistas ameri-
canos, a grande consulta popular e
a rejeição à Constituição são, em
parte,umaespéciedeprotesto con-
tra o status quo, com a existência

de um Parlamento europeu que
não tem poder de veto. Não man-
da nada. E o “outro” vai mandar
em todos nós, indagam os euro-
peus já sofrendo com o desempre-
go e a desaceleração.

Osanalistas nãopodiam dizero
quequeriam? Muitos nem leram a
Constituiçãoapresentada pelaCo-
missão Européia! Só umacoisa fi-
cou clara para eles: nós não temos
umaConstituição, tudo é decidido
pela Comissão Européia e os go-
vernos e nós, o povo, queremos
ser ouvidos nas decisões que afe-
tam as nossas vidas.

Mas muitos políticos e econo-
mistas reconheciam que todo esse
mal-estar é decorrência dadesace-
leração econômica que se iniciou
há três anos, quando o euro entrou
em circulação, em 2002, e o BCE
assumiu o controle da política
cambial emonetária dos12princi-
pais países da comunidade. O
BCE está sendo o bode expiatório
dessa revolta. E com razão.

O presidente da Comissão dis-
se que os resultados dessa consul-
ta serão avaliados com calma e
sem precipitação. Ele admitiu que
o choque francês e holandês do
“não” foi sentido, mas ainda não
analisado. Resumindo, eles estão
simplesmente atordoados, e não
sabem o que fazer. Sabem apenas
que os países que já votaram pela
negativa não querem ser legisla-
dos por uma Constituição Euro-

péia. Preferem a sua. Também es-
tão irritados com a estagnação do
crescimentoeconômico, comoau-
mentodo número de desemprega-
dosemuitos se arrependempor te-
rem trocado suas moedas por uma
moeda comum, o euro.

Este colunista ouviu, em Paris,
muitos protestos dessa ordem lo-
go depois da entrada em vigor do
euro. O “antes era melhor” era a
queixa mais repetida. Certo ou er-
rado, eles atribuem a retração eco-
nômica e a quase recessão à ade-
são ao euro. Será que com a tal
Constituição não vai piorar?

Alguns analistas lembram que
Bush, ao assumir o segundo man-
dato, apelou para uma mudança
democrática no mundo. “E a mais
dramática dessas mudanças ocor-
rerá na Europa”, surpreendeu ele,
talvez referindo-se mais aos nove
paísesdoLesteEuropeuqueentra-
ram na Comunidade, mas incluin-
do todos os demais. Deixou um
elogio especial à Inglaterra, que
não aderiu ao euro e vai muito
bem. Lembro-me da resposta dos

ingleses: vocês começam e, se der
certo, nós vamos decidir. E, até
agora, não decidiram nada.

Para Bush, uma revolução de-
mocrática num bloco de países li-
vres, como na Europa, será mais
fácil do que nos de regimes totali-
tários. A UE, disse ele, é o enge-
nho da economia global que está
faltando, o único que pode substi-
tuir os EUA. Por enquanto, acres-
centou, nós podemos absorver o
excesso de produção européia.
Mas e se a economia americana
um dia não mais puder fazê-lo?
Quem nos substituirá? Só nos res-
ta a Europa. Mas a União Euro-
péia, que é a maior economia do
mundo, está crescendo neste ano
apenas 1,4% comparado com
3,6% nos EUA. É um resultado
quase insignificanteparaumaeco-
nomia tãopoderosa que, no passa-
do recente, já cresceu muito mais.
Ia bem, mas parou.

INOPORTUNA
Talvez, a melhor análise foi feita
pelo comentarista da agência

Bloomberg, John M. Berry. Para
ele, a economiamundial vivemui-
tos problemas e poderia dispensar
mais este. O “não” da França, diz
ele, decorre da condição econômi-
ca ruim e do medo de perda das
proteções que eles e as empresas
gozam no momento.

Confusãoe forte retraçãonaEu-
ropa, dúvidas sobre a sustentação
do crescimento americano sem
mais inflação, o déficit dos EUA,
“que pode passar de 5%, no ano
passado, para 7,5% em 2006, e is-
so mesmo que a China valorize o
yuan. Já temos problemas sufi-
cientemente sérios, poderíamos
evitar mais esse.” A economia
mundial precisa voltar a crescer
de forma global, precisa da Euro-
pa, que entra agora no caminho da
recessão e enfrenta essa turbulên-
cia,quebempoderia ter sidoevita-
da. No fundo, o momento de en-
globar o Leste Europeu e criar
uma Constituição que não existia
apenas projeta umcenário que po-
deria ser menos sombrio. O me-
lhor é deixar os referendos fala-

rem por si e evitar que isso atrapa-
lhe uma política voltada para o
crescimento econômico. E essa
política (que ainda não existe), pa-
ra ter efeitos imediatos, passa pela
reduçãodos jurosmesmoque a in-
flação chegue a 2,5%. Hoje está
em 2% na Inglaterra, que conti-
nuou crescendo mesmo quando
chegou a 2,5%. A médio prazo a
CE precisa implantar e colher as
reformas que tornem menos rígi-
dasas regras financeiras emais fle-
xível um mercado de trabalho no
qual é caro admitir e muito mais
carodemitir.Enquanto isso, osgo-
vernos continuam sustentando os
18 milhões sem emprego. É o
“bem-estar social” sustentado por
uma carga tributária de 40%.

Tudo isso é melhor do que in-
ventar umaConstituição Européia
que, num primeiro momento, não
faria nada que os atuais membros
da comunidade poderiam fazer,
mas não fazem.

e-mail: economia@estado.
com.br
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A Europa não precisava de mais este problema...

ReinoUnidopodeperder suaúltima fábrica
Comconsumode tabacoembaixanaEuropa,BATdevemudarproduçãopara aÁsia

Venda da Souza Cruz
caiu 13 bilhões
de cigarros entre
2001 e 2004

Fumo amarga a falta de publicidade
Fora das revistas, jornais e TV desde 2001 por proibição do governo, Souza Cruz tenta se adaptar aos novos tempos

CONTRAPROPAGANDA – Um cemitério simbólico em Copacabana, na semana passada, foi destaque do Dia Mundial sem Tabaco
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A British American Tobacco
(BAT), segundo maior grupo de
tabaco do mundo e dono da Sou-
za Cruz brasileira, está conside-
rando a possibilidade de fechar
sua última fábrica de cigarros no
Reino Unido, em Southampton,
o que resultará na eliminação de
800 empregos.

Na semana passada, a empre-
sa informou que transferirá ape-
nas 25% da produção para a fá-
bricas em Cingapura e na Coréia
para ficar mais perto dos merca-
dos no Leste Asiático, onde as
vendas de tabaco estão crescen-
do mais rapidamente.

A BAT, porém, acrescentou
que a perda de empregos no Rei-
no Unido é inevitável e haverá
uma reformulação completa de
toda a produção e de outras insta-
lações em Southampton.

Iain MacLean, do sindicato

de fabricação Amicus, disse: “Is-
so é uma enorme ingratidão para
com os empregados leais da
BAT em Southampton e qual-
quer perda de empregos será um
golpe devastador para a econo-
mia local porque esses são em-
pregos bem pagos, que exigem
trabalhadores altamente capaci-
tados, que a cidade não pode se
dar ao luxo de perder. Queremos
garantias sobre o futuro da fábri-
ca e nos oporemos a demissões
compulsórias”.

Allan Short, diretor de Opera-
ção da BAT no Reino Unido,
disse: “Os custos de produção
no extremo leste são muito mais
baixos e as fábricas de Cingapu-
ra e Coréia estão muito mais
próximos dos mercados de desti-
no”. A BAT, que fabrica mar-
cas como Pall Mall, Lucky Stri-
ke e Dunhill, não descartava o
fechamento total da fábrica de
Southampton, uma das maiores
do grupo.

A fábrica foi modernizada
em 1992, ganhando capacidade
para operar 24 horas por dia e fa-
bricar 40 bilhões de cigarros
por ano. Atualmente, porém,
não opera mais à noite e faz ape-
nas 25 bilhões de cigarros por
ano. Retirar da produção 6,2 bi-
lhões de cigarros fará com que
a fábrica opere abaixo da meta-
de de sua capacidade – um ní-
vel que tende a ser encarado co-
mo tornando o local pronto para
fechamento.

Em março, o diretor-presiden-
te, Paul Adams, disse que a
BAT vai acelerar um programa
de cortes e fechamentos nas 65
fábricas do grupo no mundo in-
teiro. E deu a entender que os
mais prováveis alvos dessas me-
didas são 16 fábricas da Europa
ocidental, que estão funcionan-
do abaixo da sua capacidade e,
mais importante, cercadas por
mercados em declínio.

Embora as vendas da BAT ve-

nham convivendo com um lento
e persistente declínio na maioria
das economias maduras do mun-
do, a empresa tem apresentado
um forte volume de vendas em
economias emergentes e em de-
senvolvimento, como Paquis-
tão, Rússia e Turquia. Adams
deixou claro que há uma conside-
rável economia de custos na
transferência da produção para
locais mais próximos desses
mercados em crescimento.

Analistas da Dresdner
Kleinwort Wassertein estima-
ram, “por adivinhação”, que a
economia na cadeia de suprimen-
to poderá chegar a US$ 180 mi-
lhões de libras em 2007. Isso
além do programa em andamen-
to para reduzir, nos próximos
dois anos, os custos fixos, entre
US$ 360 milhões e US$ 550 mi-
lhões. Desde 1999, a BAT já fe-
chou duas fábricas na Inglaterra,
com a demissão de quase mil
funcionários.●
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