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Regras da agência de saúde dos EUA valeriam para exportadores do Brasil. 
 
John Scruggs, lobista da Philip Morris, viajou de seu escritório aqui na capital americana para um 
armazém no Estado de Kentucky, em março de 2002, para se reunir com produtores de tabaco. 
Sua missão: persuadi-los a apoiar um plano para que a Administração de Alimentos e Remédios 
(FDA) passe a regulamentar a indústria do cigarro — o que poderia afetar inclusive as exportações 
de tabaco do Brasil para os Estados Unidos.  
 
Ele sabia que seria difícil convencê-los quando viu vários agricultores vestindo bonés com a 
inscrição "Deixe a FDA Longe do Campo!" — bonés que a Philip Morris tinha dado aos fazendeiros 
alguns anos atrás.  
 
Foi como um lembrete a Scruggs de que ele e sua empregadora estavam numa estranha odisséia. 
Depois de anos motivando produtores rurais, políticos simpatizantes e outros amigos do setor a se 
opor aos esforços do governo para regulamentar os cigarros, a Philip Morris havia virado a casaca.  
 
Hoje, 18 meses após a visita de Scruggs a armazéns de tabaco, a paquera da Philip Morris com os 
produtores de tabaco pode estar para dar resultado. Um projeto encaminhado ao Senado coloca a 
indústria do tabaco sob a tutela regulamentar da FDA. Essa mudança criaria novas regras de 
marketing e de fabricação, como maior rigor na apresentação de ingredientes danosos à saúde e 
advertências mais visíveis dos riscos à saúde em propagandas e embalagens. A FDA pode exigir 
que os níveis de nicotina sejam reduzidos, até mesmo para zero.  
 
Na longa e tortuosa jornada que levou a esse projeto de lei, uma colcha de retalhos de grupos de 
interesses conseguiu encontrar terreno comum. Executivos da indústria do tabaco e ativistas 
antitabagistas, políticos do diversas regiões dos EUA, inclusive de Estados que produzem tabaco, 
produtores e ativistas urbanos se juntaram numa aliança altamente inusitada.  
 
Isso não teria acontecido sem o poder de lobby dos produtores de tabaco. A Philip Morris 
recrutou-os combinando o projeto com uma medida que os produtores queriam muito: enterrar 
um velho programa federal de subsídios — que impõe cotas para evitar o aumento da oferta e 
assim sustentar o preço do tabaco — e criar no lugar um novo sistema que permitirá a eles 
vender as folhas do tabaco mais fácil e lucrativamente.  
 
O novo projeto acabaria com o programa de cotas, de modo que os produtores americanos 
possam plantar mais livremente e concorrer melhor com os produtores de outros países — como o 
Brasil, por exemplo, que exportou cerca de US$ 160 milhões em folhas de tabaco no período de 
janeiro a agosto, ou cerca de 1,5% do total exportado pelo País aos EUA.  
 
Scruggs, que é diretor de assuntos governamentais da Altria, foi cuidadoso ao dizer que a FDA se 
manterá fora do campo.  
 
"Não queríamos a FDA nas nossas propriedades dizendo a nós que químicos podemos usar. Não 
vemos necessidade de a FDA gerir nosso negócio", disse o produtor de tabaco Scott Whitford, da 
Carolina do Norte, que produz sob contrato para a Philip Morris. "Mas recentemente o pessoal da 
Philip Morris veio aqui e nos disse que eles acham que a regulamentação pela FDA irá nos ajudar."  
 
Para a Philip Morris, uma subsidiária da Altria Group Inc., o plano FDA é uma chave paradoxal 
para seu futuro sucesso. As regulamentações historicamente ajudaram a empresa a deter rivais e 
defender a posição no 1 de sua marca Marlboro.  
 



Antes do abrangente acordo de 1998, que levou as fabricantes de cigarro dos EUA a se 
comprometerem a pagar mais de US$ 200 bilhões em 25 anos para encerrar processos movidos 
por Estados americanos, a Philip Morris combatia as restrições propostas por esses Estados à 
propaganda de cigarro. Hoje, essas regras representam grandes barreiras que impedem marcas 
rivais de tirar fatia de mercado da Marlboro. Mas agora a Philip Morris enfrenta uma concorrência 
sem precedentes de cigarros de baixo preço fabricados por um enxame de novas empresas com 
nomes como Bronco e Roger.  
 
A regulamentação pela FDA iria forçar as novas empresas a se submeter a um novo código de 
práticas industriais e ingredientes. A Philip Morris diz que uma supervisão pela FDA também 
ajudaria a empresa a desenvolver um plano para produzir cigarros menos daninhos à saúde. A 
empresa diz que tem um produto potencialmente menos daninho chamado internamente de 
"Score", pronto para ser levado ao mercado, mas que prefere lançá-lo sob a supervisão da FDA.  
 
O projeto ainda enfrenta oposição. Alguns concorrentes da Philip Morris consideram a medida uma 
trama para cimentar sua preponderância. Negociadores no Senado ainda debatem os termos 
específicos de um esboço do projeto, entre elas questões como se as empresas de tabaco 
poderiam recorrer das regras da FDA que cortassem significativamente as vendas de cigarro.  
 
A Philip Morris diz que uma regulamentação pela FDA é boa porque criaria padrões uniformes para 
fabricação e comercialização por todas as fabricantes de cigarro. "O fato é que até que a 
supervisão pela FDA esteja em vigor, não teremos um processo aceito e oficial para analisar nosso 
trabalho", disse Michael Szymanczyk, diretor-presidente da Philip Morris USA, numa audiência dia 
3 de junho sobre a redução do risco do uso do tabaco.  
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