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MERCADO

CIGARROS EM XEQUE Paula Ganem

O mercado publicirário sentiu

semana passada novos efeitos

do cerco à indústria tabagista

ao redor do mundo. Um trata-

do antifumo aprovado em

Genebra pelos 192 países que

integram a Organização

Mundial de Saúde (OMS) de-

terminou mais restrições à pu-

blicidade, ao comércio e à dis-

tribuição do cigarro.

Embora ainda tenha de ser ra-

tificado por 40 países, tão logo

assinado, o acordo foi saudado

como uma das maiores vitórias

internacionais na área de saú-

de pública, já que o fumo ma-

ta cerca de 5 milhões por ano.

Ele define um prazo de cinco

anos para que os países coíbam

severamente ou proíbam a

propaganda do produto, seja

ela em forma de promoção,

patrocínio ou publicidade.

Determina que 30% da super-

fície da embalagem do cigarro

devem ser destinados a mensa-

gens antifumo e veta o uso de

termos como "light".

Para o mercado brasileiro, o

tratado impõe poucas mudan-

ças. Primeiro porque o veto à

propaganda determinado ex-

clui países em que a obrigação

esbarraria na Constituição, co-

mo Brasil, Estados Unidos e

Canadá. Além disso, este é um

dos países onde a legislação so-

bre o produto é mais rigorosa.

Três anos atrás, a instituição

da Lei n° 10.167/00 determi-

nou a suspensão da publicida-
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de de cigarro fora dos pontos-

de-venda.

As embalagens, como no

Canadá, já trazem obrigatoria-

mente fotos que alertam para

as conseqüências que podem

advir do fumo. Usar expres-

sões como "light" e "suave" é

proibido desde 2001.

O patrocínio cultural por mar-

cas de cigarro deixou de existir

e. o de esportes teve seu veto,

que havia entrado em vigor no

começo do ano, suspenso em

abril, devido à medida provi-

sória 118. Editada poucos dias

antes do GP de Fórmula l de

Indianápolis, a MP liberou o

patrocínio de eventos esporti-

vos internacionais por marcas

de cigarro até 2005.

Após repercussão, foram ane-

xados ao texto do relator

Miguel de Souza (PL-RO)

duas emendas: uma limitando

a veiculação de publicidade de

cervejas, vinhos e da linha ice

em rádio e TV entre 22 e 6 ho-

ras. A outra pedindo que du-

rante a transmissão de corridas

de automóveis, a cada 15 mi-

nutos, seja feita inserção escri-

ta e falada sobre os malefícios

do fumo.

A MP 118 vai ser votada entre

esta terça e quarta-feira (27 e

28), mas pode sofrer alterações

até lá. A sugestão de que os ci-

garros deixassem de ser vendi-

dos em áreas de concessão do

governo, como aeroportos e

estações de metrô, não foi ane-

xada à medida.

Repercussão - A Souza Cruz,

que detém 80% do mercado

brasileiro legal da venda de ci-

garros, emitiu nota criticando

o fato de a OMS não ter con-

sultado a indústria do tabaco

sobre o tratado. Ela também

criticou o aumento de impos-

tos sobre o produto, outro

item defendido pelo acordo.

Para o sócio-presidente da

DPZ, Roberto Duailibi, que

atende há décadas a conta da

Souza Cruz, as restrições fe-

rem um direito da sociedade.

"É preciso ter muito cuidado

com proibições que parecem

expressão de virtude porque

elas sempre escondem agres-

sões ao comércio e à liberdade

de expressão", afirma.

Segundo Duailibi, quem per-

deu com as limitações da pu-

blicidade não foi a indústria

de cigarro, mas os veículos. O

brasileiro gasta hoje aproxima-

damente o mesmo valor que

gastava em 1999 com a com-

pra do cigarro: R$ 8,6 bilhões

anuais. Mas o mercado ilegal

abocanhou uma boa parcela

desse montante.


