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Resumo 

 O objetivo dessa dissertação é discutir a publicidade de cigarro no Brasil pós condenação 

do tabagismo. As estratégias publicitárias utilizadas pela indústria nos EUA e Reino Unido 

em função das primeiras pesquisas que ligavam o tabagismo ao câncer de pulmão são igual-

mente examinadas neste trabalho, considerando que muitas dessas foram adaptadas ao caso 

brasileiro. A condenação da indústria do tabaco no Brasil se iniciou somente após a Constitui-

ção de 1988, momento no qual o governo brasileiro passou a regular a propaganda comercial 

de certos produtos como o próprio tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e 

terapias. O presente trabalho faz um breve histórico do período inicial de atuação da indús-

tria do tabaco no Brasil, tendo sempre como foco principal a publicidade de cigarros e seus 

desdobramentos pós 1988.

Palavras-chave: Cultura - História da publicidade - Tabaco - Cigarro - Banimento - Estratégias 

da Indústria
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Abstract 

 The main purpose of this master’s dissertation is the cigarette advertising debate in Bra-

zil after the tobacco conviction. The industry advertising strategies used by USA and United 

Kingdom according to the first researches which linked tobacco and lung cancer are equally 

examined in this work, considering that most of them were adapted to the Brazilian case. The 

conviction of the tobacco industry in Brazil has only started after the Federal Constitution of 

1988, when Brazilian Government has started to control the advertising of certain products 

like tobacco, alcoholic drinks, pesticides, medicines and theraphies.This present study does a 

brief history of the beginning of the tobacco industry in Brazil, concentrated in the cigarette  

advertising, and its developments after 1988. 

Keywords: Culture - Advertising history - Tobacco - Cigarette  - Banishment - Industry Strategies  
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Introdução

 Desde de 1999 venho trabalhando na área de criação de agências de publicidade e propa-

ganda no Rio de Janeiro. Dentro do departamento de criação existem basicamente dois tipos de 

profissionais que trabalham em conjunto: o redator, a quem são atribuídos os textos, e o diretor 

de arte, responsável pela parte visual do trabalho. Me especializei nesta última função e depois 

de passar por agências de pequeno e médio porte, ingressei na DPZ1, uma grande agência de 

publicidade, em 2002. Logo nos meus primeiros dias de trabalho, chamou-me atenção a crise 

pela qual a agência passava pela perda de uma das suas principais fontes de arrecadação, a 

publicidade de cigarro. Em 2002, a DPZ ainda era responsável pela gestão publicitária de duas 

das mais consumidas marcas de cigarro do Brasil, Hollywood e Carlton, ambas da Souza Cruz2, 

mas não podia mais anunciá-las na grande mídia. No modelo de remuneração publicitária ado-

tado pelas agências, os percentuais recebidos sobre os investimentos em mídia giram em torno 

de 15% a 20%, ou seja, quanto mais se anuncia, mais arrecadação. E a grande quantidade de 

marcas de cigarros se constituíram, ao longo do século XX, como um dos maiores investidores 

em mídia do Brasil. Portanto, o quadro que se apresentava na agência, no início da minha pas-

sagem por lá, era de muitas demissões e de busca por novos clientes capazes de suprir o rombo 

orçamentário causado pelo banimento da mídia de cigarros.

 A trajetória do banimento da mídia de cigarros no Brasil tem seu início bem antes do come-

ço de minha trajetória profissional e, apesar de ter sofrido durante muito tempo com pressões 

por parte da opinião pública e de instituições de saúde, tem como marco inicial a promulgação 

da Constituição Federal de 1988. Seu texto — Capítulo V, da Comunicação Social, artigo 220, 

parágrafo 4º, “que concede meios legais a fim de garantir à pessoa e à família a possibilidade de 

se defenderem da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e 

ao meio ambiente.” — deu início ao controle do Estado à publicidade, que somente havia sido 

ameaçada pela censura durante o regime militar. As ações posteriores à Constituição foram as 

primeiras advertências ao consumo inseridas nos maços e depois na publicidade de cigarros 

— primeiro nos anúncios de jornais e revistas e no início dos anos 1990 nos comerciais de tele-

visão. A partir do texto da Constituição algumas leis foram derivadas acrescentando-se sempre 

1 Agência brasileira fundada em 1968. Seu nome provem das iniciais dos sobrenomes de seus fundadores 
Roberto Duailibi, Francesc Petit e José Zaragoza. A criação de personagens famosos da propaganda como o Leão 
do Imposto de Renda e do “garoto da Bombril” trouxeram prestígio e atraíram grandes clientes para a agência. 
Hoje, a DPZ se chama DPZ&T e faz parte do grupo multinacional Publicis.  
2 Fundada pelo imigrante português Albino Souza Cruz, em abril de 1903, no Rio de Janeiro, a Souza 
Cruz é líder absoluta no mercado nacional de cigarros, integrante do grupo British American Tobacco, com mar-
cas comercializadas em 180 países. www.souzacruz.com. br acessado em 11/07/2017.
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mais um item para a condenação do tabagismo e sua publicidade. Em dezembro de 2000, foi 

enfim aprovada a lei 10.167, que colocou um ponto final na publicidade de cigarros. Assim, o 

banimento total do cigarro dos grandes meios de comunicação aconteceu bem próximo ao co-

meço da minha trajetória profissional, o que justifica a crise no setor em especial na agência na 

qual eu ingressava. 

 O interesse sobre o tema, publicidade de cigarros, recai especialmente no momento em que 

se inicia uma nova fase para as agências responsáveis por marcas de cigarro. E recai também 

no papel do profissional de publicidade que usa de seu conhecimento para fazer propaganda de 

um produto que reconhecidamente faz muito mal à saúde. A minha atividade profissional como 

publicitária se inicia no momento em houve a necessidade de uma grande mudança na propa-

ganda de cigarros. A lei já proibia a publicidade nos meios de comunicação mas permitia que 

as marcas de cigarro utilizassem os seus pontos de venda, localizados essencialmente em bares, 

padarias, mercados e bancas de jornal. Nestes espaços, era possível colocar um cartaz próximo 

aos cigarros à venda, ou ir além, transformando o lugar com elementos que fizessem parte da 

narrativa de uma determinada marca. A propaganda de cigarros sobrevivia em novos espaços 

de circulação, mesmo com restrições e as advertências que além de textuais, agora eram foto-

gráficas. Abriram-se novas possibilidades para a circulação da propaganda de um produto con-

denado, em meio as modificações que continuavam a ser promovidas pelas leis antitabagistas. 

 Os altos investimentos em publicidade não tinham mais a força de penetração dos meios 

de comunicação. Não havia mais comunicação na televisão e os anúncios em revista estavam 

proibidos. Ao passo que a publicidade em pontos de venda era bastante vigiada e fiscalizada 

pela ANVISA3, que aplicava multas caso a advertência não estivesse aplicada de forma correta 

ou o cartaz desobedecesse algumas das restrições estabelecidas — como a presença de uma 

pessoa praticando qualquer esporte, por exemplo. A legislação brasileira antitabagista foi sendo 

construída com base nas leis já aplicadas em alguns países como EUA e Reino Unido e também 

foram parte de tratados internacionais (mantidos pela OMS4) como a Convenção-Quadro para 

o Controle do Tabaco5. Podemos considerar que o Brasil teve um atraso de mais de 20 anos em 

3 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi criada pela lei 9.782 de 1999 que definiu o sintema de 
vigilância sanitária. Sua função é promover a proteção da saúde da população “por intermédio do controle sani-
tário da produção e consumo de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, 
dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos, 
fronteiras e recintos alfandegados.” (http://portal.anvisa.gov.br acessado em 09/03/18)
4 A Organização Mundial de Saúde é uma agência de saúde ligada a ONU que foi fundada em 1948. Se-
gundoa versão de site para o Brasil (http://www.who.int/eportuguese/countries/bra/pt/) sua missão é “Fortalecer 
a colaboração entre os países de língua portuguesa na área da informação e capacitação de recursos humanos em 
saúde.” (acesso em 09/03/18) 
5 Elaborado pela OMS, o tratado dispõe de uma série de medidas de combate ao tabagismo e foi finaliza-
do em 2003. O Brasil foi o 100º país a ratificar a CQCT, após dois anos de negociações e debates no Congresso 
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relação a reação antitabagista pela qual EUA e Reino Unido já haviam passado. Esta reação 

tardia pode estar relacionada a mudança no eixo que a indústria do tabaco destes países teve 

que fazer em meados dos anos 1960. Até meados do século XX, estes países mantinham grande 

parte da produção e consumo de tabaco em seus domínios territoriais. No entanto, em 1950, 

ambos, praticamente ao mesmo tempo, descobriram a ligação científica entre o tabagismo e o 

câncer de pulmão. Diante desta descoberta, deu-se início a condenação ao tabaco e sua indústria 

que posteriormente seguiu para países em desenvolvimento industrial como o Brasil, criando 

uma rede para o plantio de fumo, produção e venda de tabaco.

 A chegada das transnacionais do tabaco no Brasil — a British American Tobacco(BAT)6, já 

estava no Brasil atuando em conjunto com a Souza Cruz, mas a segunda metade do século XX 

trouxe também a Philip Morris7  — introduziu novas ferramentas de marketing e vendas, lançou 

novas marcas de cigarro e desenvolveu a publicidade como um todo. As narrativas tiveram que 

se adequar a diferentes públicos, as produções se tornaram mais sofisticadas, com design mais 

atrativo. As marcas de cigarros com nomes de mulher, como Yolanda e Salomé, deram lugar a 

novas marcas ou marcas importadas como Liberty, Columbia, Camel, Chesterfield e Minister. A 

indústria cultural se desenvolvia sob o patrocínio da indústria de bens e consumo, o que contri-

buía para a divulgação do hábito de fumar entre estrelas da televisão e cinema nacional. A publi-

cidade, por sua vez, trouxe para sua narrativa estilos de vida que variavam entre a sofisticação 

e as conquistas profissionais, preferencialmente masculinas. O cigarro estava lá, sendo parte 

da ação, porém “escondido” no estilo de vida que dá sentido ao consumo de uma determinada 

marca, diferente das narrativas mais racionais e informativas anteriores. Possuir uma marca de 

cigarros como cliente significava altos investimentos em mídia e prestígio para as agências de 

publicidade. 

 Com relação a indústria tabagista e sua estratégia de atuação no Brasil, o livro Atrás da 

cortina de fumaça de Sérgio Luís Boeira foi importante referência para este projeto por contex-

tualizar as ações no período (década de 1990) em que se inicia a condenação ao tabagismo. As 

estratégias utilizadas pela indústria do tabaco, a formação de redes de corporações transnacio-

nais para o controle da produção de fumo e a dinâmica de mercado imposta pela Souza Cruz 

Nacional.
6 A BAT consistiu de uma empresa formada pela fusão da Imperial Tobacco (britânica) com a American 
Tobacco (norte-americana) em 1902 a fim de explorar mercados fora dos EUA e Reino Unido. Desta fusão criou-
se uma das maiores empresas de tabaco do mundo, que, em 1914, adquiriu a maior parte das ações da Souza 
Cruz no Brasil. 
7 Fundada em Londres (1847), a Philip Morris se tornou uma empresa norte-americana no início do sé-
culo XX e em 1924 lançou a sua marca de maior sucesso, o Marlboro. Em 1950,  internacionalizou suas opera-
ções, chegando a Oceania, Ásia e Américas. 
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teve com função demonstrar novas dimensões do conflito antitabagista. Diante da necessidade 

de se buscar fontes que analisassem a publicidade norte-americana, referência principal para 

a formação e atuação das agências brasileiras, busquei alguns autores que discutissem o tema. 

Além disto, interessava também verificar como o processo de condenação da publicidade de 

cigarro se deu neste país e as estratégias utilizadas pela indústria para conter o mesmo. Por isso, 

estão presentes neste projeto, autores como Juliann Silvuka que examinou como a publicidade 

nos EUA é espelho da sua própria sociedade, mostrando como se formou o que ela chamou 

de “moderna propaganda americana” do século XX. As discussões acerca da publicidade de 

cigarro e cultura norte-americanas apresentadas em artigos por Richard W. Pollay e a Allan 

M. Brandt acrescentaram um pouco mais da visão crítica sobre o tema e os caminhos tomados 

pelos publicitários diante das primeiras condenações. Os estudos culturais de Matthew Hilton, 

no livro Smoking in British popular culture 1800-2000, foram base para entender a história 

cultural do tabaco no Reino Unido. As conotações do tabagismo relacionadas a masculinidade, 

maturidade, sofisticação e depois ao feminismo e a sexualidade, são abordadas em conjunto 

com as distinções sociais presentes num cachimbo ou na ilustração de um cartaz de cigarros. 

Contribuindo ainda mais para o projeto, o autor ainda descreve como o resultado das primeiras 

pesquisas que condenavam o tabagismo a graves doenças chegaram a mídia de massa e obriga-

ram a uma transformação política que incluía uma maior atuação do Estado sobre a sociedade 

liberal britânica.

 A influência do seriado norte-americano Mad Men, que retrata o dia-a-dia de um publici-

tário da área de criação que, por volta da década de 1960, adere a um movimento de agências 

de publicidade se negando a atender clientes da indústria tabagista. A atitude do personagem 

nos leva a questionamentos relativos a poderosos clientes que sustentam o sistema mas não são 

nem um pouco éticos.  A construção da indústria da publicidade e propaganda brasileira e sua 

trajetória contada pelo viés do cigarro, contou com consultas a autores como Pyr Marcondes, 

Francisco Gracioso e Roberto Whitaker. Acrescentando-se a eles, fui buscar aprofundar o estu-

do sobre o sistema publicitário brasileiro na a tese de doutorado de Bruna S. Aucar (PUC-Rio, 

2016) que fez um estudo etnográfico bastante detalhado sobre a publicidade brasileira, suas 

agências e modos de trabalho. 

 Considerando a pesquisa proposta, foram fundamentais as reflexões feitas por Stuart Hall 

em Codificação e Decodificação; o ensaio Capitalismo tardio e sociabilidade moderna, de 

João M. C. de Mello e Fernando A. Novais e os estudos sobre narrativas publicitárias e suas 

representações culturais de Everardo Rocha, Magia e Capitalismo (1995), Representações do 
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Consumo(2006) e Cultura e Imaginação Publicitária (2011). Stuart Hall amplia o modelo con-

sagrado da comunicação: emissor, mensagem e receptor. Criticando a linearidade do modelo, o 

autor afirma que o processo é muito mais complexo e passa por momentos e relações diferentes. 

Assim, ele propôs um novo modelo de codificação e decodificação, no qual não há necessaria-

mente uma correspondência entre estes processos, pois não se pode garantir a decodificação. 

E mesmo que o modelo tenha sido pensado para a televisão, há aplicabilidade na publicidade 

principalmente quando a publicidade de cigarros passa a ser condenada. A visão crítica da 

chamada industrialização urbana brasileira que se inicia na década de 1950, com a entrada no 

mercado nacional de novos produtos presentes no ensaio de João M. C. de Mello e Fernando 

A. Novais também foram importantes para pensar as narrativas da publicidade brasileira. Por 

fim, os estudos antropológicos de Everardo Rocha sobre a publicidade ilumina a pesquisa, uma 

vez que aprofunda a reflexão sobre o comunicação, cultura e consumo num contexto nacional. 

Sua produção funciona como um guia para entender como a publicidade de cigarros foi se mo-

dificando diante do aumento da sua condenação. Como o próprio afirma: “pensar a narrativa de 

uma época, de um contexto ou de um estilo de vida é uma importante contribuição que a an-

tropologia pode dedicar aos estudos de comunicação, mais especialmente, aos da publicidade.” 

(ROCHA; PEREIRA, 2013, p.15). Com base em seus estudos da publicidade e suas representa-

ções culturais, busquei neste projeto: discutir, analisar e refletir sobre a publicidade de cigarro.

 A publicidade de tabaco como objeto principal de estudos na área de Comunicação Social 

encontra-se várias vezes citada como representação do conjunto simbólico que uma peça pu-

blicitária se propõe a comunicar. Num anúncio de cigarro da década de 1960, por exemplo, 

podemos encontrar estilos de vida, comportamentos, sistemas de classificação social, relações 

humanas. Portanto, a publicidade de cigarros serve como um bom exemplo de como a publi-

cidade atuou durante um período, uma época, um texto social da sociedade a qual se refere. A 

análise do período do glamour da propaganda de cigarros até sua condenação fez parte da ideia 

inicial deste projeto, porém a sedução pela fase em que era fácil se atingir o sucesso foi suplan-

tada pela fase sombria da condenação. E, para falar sobre a condenação da publicidade e dos 

movimentos antitabagistas, busquei referências nos países que, de certa forma, começaram todo 

este processo, os EUA e o Reino Unido. Como a publicidade de cigarros foi feita nestes países, 

da conquista do público feminino a entrada no Brasil, são parte inicial deste projeto. Obedecen-

do a ordem cronológica da condenação da publicidade, a segunda parte deste projeto abrange 

as primeiras descobertas científicas nos EUA e Reino Unido, os movimentos estratégicos que 

a indústria tomou, o comportamento da sociedade e os reflexos na publicidade de cigarros. O 
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projeto se conclui com uma investigação do processo no Brasil, as estratégias utilizadas pela 

indústria, a entrada das advertências fotográficas e a importância do ponto de venda. Para uma 

análise mais profunda deste momento recente, usei a opinião de quem participou do processo e 

ainda participa em entrevistas que revelaram algumas curiosidades da indústria do tabaco.

 O perfil dos entrevistados procurado buscou incluir profissionais que estivessem ligados a 

momentos chave do começo da condenação do cigarro até os dia atuais. São profissionais liga-

dos a indústria da publicidade que em parte vivenciaram os momentos de glamour da propagan-

da de cigarro, mas que na sua totalidade passaram pelos processos de banimento da publicidade 

do mesmo. Um deles viveu o auge de sua carreira como diretor de criação produzindo a campa-

nha de Free, que ele descreve todo o seu processo, com bastante detalhe, em sua entrevista. Os 

outros dois profissionais entrevistados começaram suas carreiras em momentos distintos, sendo 

que um, mais jovem, começou efetivamente a trabalhar com marcas de cigarro no período pós 

condenação. No entanto, ambos trabalham atualmente ainda com propaganda de cigarro, em 

meio a restrições e enormes advertências fotográficas interferindo diretamente no resultado da 

peça publicitária. O quarto e último entrevistado, extremamente ligado as estratégias de ma-

rketing e vendas relacionadas ao ponto de venda, contribuiu com uma visão atual de como a 

indústria se comporta e os caminhos que ela deverá tomar num futuro próximo.      
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Capítulo 1 
A indústria do tabaco e a publicidade no Reino Unido,  
EUA e Brasil: dos primórdios ao glamour
 

 1 – Os primeiros momentos do consumo do tabaco 

 

  O tabagismo já era uma realidade no continente europeu desde o século XVI, quando as pri-

meiras folhas de fumo ali chegaram vindas das Américas Central e Sul através da grandes navega-

ções. Por isso, os primeiros países a receber as folhas e desenvolverem um mercado de consumo 

de tabaco foram os países ibéricos, Espanha e Portugal, para depois estas chegarem a França e ao 

Reino Unido. Como afirma BOEIRA: 

Os espanhóis dominam as primeiras décadas do comércio intercontinental do tabaco, tendo 
estabelecido, em 30 anos após a descoberta do produto no ocidente urbanizado, negociações no 
Caribe, na Índia, no Japão e na China. Furando o monopólio espanhol, alguns plantadores cari-
benhos introduzem amostras de fumo em barcos holandeses e ingleses. (BOEIRA, 2002, p. 15)

Nas Américas do século XVI, o tabaco tinha seu uso bastante difundido em rituais religiosos por 

meio de ingestão da folha ou inalação de sua fumaça através de grandes cachimbos — experi-

ências estas que podiam ser tanto alucinógenas quanto de cura de doenças. Segundo BOEIRA, 

a OMS diz que os exploradores europeus viram como a planta era utilizada, “que, em pequenas 

doses, o tabaco servia como estimulante, supressor da fome e da sede, bem como analgésico.” 

(BOEIRA, 2002, p. 12) Por este motivo, provavelmente, na Europa primeiro se considerou o uso 

medicinal do tabaco e aos poucos este foi sendo popularizado para uso recreativo. O tabaco curou 

dores de cabeça e fortes enxaquecas da rainha francesa Catarina de Médicis, aconselhada pelo 

então embaixador da França, Jean Nicot1 (JAQUES, 2010, p. 19). 

 Já a disseminação do tabagismo na Europa para uso recreativo teve na inalação do pó do ta-

baco, o rapé, umas de suas principais motivações, sendo principalmente consumido pelas coroas 

européias. O uso de cachimbos e charutos foram posteriormente sendo incorporados aos hábitos 

europeus e popularizando o consumo de tabaco através da queima de suas folhas secas e sua as-

piração pela boca. Assim, o consumo de tabaco teve um enorme crescimento por praticamente 

toda a Europa, como afirma JAQUES: “Mascava-se o tabaco, cheirava-se o rapé e fumava-se 

o cachimbo e o charuto. Eram essas as formas de uso do tabaco difundidas até o século XIX.” 

(JAQUES, 2010, p. 21)  Em 1616, o rei James I da Inglaterra publicou o tratado Counterblaste 

to Tobaco, o primeiro tratado contra o tabaco da história, que procurou alertar para os malefícios 

causados pelo uso excessivo de tabaco como irritações nos olhos, nariz e perigo para os pulmões. 
1 A Nicot se deve o nome científico da planta nicotiana, a nicotina de nossos dias,  adotado pelos médicos 
daquele século.
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Juntando-se a ele, houve alguns movimentos da igreja contra o tabagismo, mas nada foi capaz 

de barrar a disseminação do uso do tabaco, que já ao final do século XVIII possuía um mercado 

produtor forte e que exercia grande influência sobre governos e Estado. No século XVII, o porte 

de um cachimbo ou de um charuto nas mãos já havia se tornado uma realidade comum a quase 

todo cidadão europeu.

 A produção de charutos sempre esteve ligada ao Caribe, em particular a Cuba. O fumo era 

plantado, manufaturado em charutos, e exportado para a Europa e EUA. Sua aceitação no mer-

cado europeu era envolvida em várias histórias de viajantes que aclamavam o tabaco cubano 

como sendo o melhor do mundo. “Descrições detalhadas de como as folhas eram coletadas, secas 

e curadas nos amplos celeiros antes de serem levadas para uma das 200 fábricas de charutos de 

Havana” 2 (HILTON, 2000, p. 25). Fábricas estas que contavam com jovens mulheres enrolando 

as folhas de fumo em charutos sobre suas coxas, o que fomentava uma certa dose de erotismo para 

as narrativas dos viajantes ingleses e suas histórias exóticas sobre a colônia caribenha. O proces-

so pelo qual se produziam charutos em Cuba era rudimentar, mas todo esse modelo artesanal e 

autêntico, usando as melhores folhas de fumo  — que os viajantes ingleses usavam em seus rela-

tos — transformou o charuto cubano num dos mais desejados e consumidos do mundo até hoje.  

Porém a manufatura de charutos e o uso de tabaco em cachimbos irá diminuir, ao final do século 

XIX, perante invenção da máquina de fazer cigarros e a disseminação em ritmo exponencial de 

seu consumo pelo mundo.

 A introdução da máquina de fazer cigarros — a primeira e mais conhecida foi inventada nos 

EUA, em 1881, por James T. Bonsack e apresentada numa feira de inovações em Paris em 1883 

— foi de extrema importância para o surgimento indústria de massa tabagista mas, para que esta 

tivesse êxito com seu novo invento, era fundamental que as pessoas aceitassem fumar cigarros. O 

fato é que tanto o cachimbo quanto o charuto tinham, e ainda tem, uma fumaça muito mais intensa 

e rica em sabores diversos que nenhum cigarro jamais conseguiria alcançar. Numa hierarquia de 

qualidade de tabaco o cigarro certamente estava na posição inferior, pois seu sabor não era apre-

ciado e sua qualidade era questionada (devido a combinação de folhas de fumo diversas na sua 

fabricação). Ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, o hábito de consumo de tabaco era feito 

“artesanalmente”, de forma lenta, quase que seguindo um ritual, e, mesmo que o charuto fosse 

produzido numa fábrica, esta produção envolvia características de uma manufatura, ou seja, os 

charutos eram enrolados por pessoas, um de cada vez. Vale lembrar também que, mesmo antes do 

cinema existir, a literatura do século XIX foi uma grande divulgadora do hábito de fumar, criando 
2 “Texto traduzido” (HILTON, 2000, p. 25) “Detailed descriptions were given of how these leaves were 
then collected, hung out to dry and cured in large tobacco barns before being taken to one of the two hundred 
cigar Fabricas of Havana.” 
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personagens inteligentes como o investigador Sherlock Homes e seu cachimbo. Em seus roman-

ces policiais, o personagem fumava para refletir e encontrar a solução dos mais complicados cri-

mes da era vitoriana e seu sucesso popular motivou posteriormente inúmeras adaptações da obra 

para o cinema, o teatro e a televisão.

 Na literatura britânica, o tabaco também era um personagem que contribuía para a história 

como um marcador social, como HILTON atesta quando menciona a obra de Charles Dickens: 

“Embora muito heróis de Dickens fossem não fumantes, muitos dos personagens associados a 

estes faziam muito uso de tabaco para situar sua posição social e personalidade...”3. E sobre o 

consumo  de cigarro na literatura, HILTON afirma: “a literatura inglesa trouxe o cigarro para as 

suas histórias, diminuindo conotações ruins relativas a qualidade do produto e o levando para 

mais próximo do que seria mais tarde um símbolo de masculinidade.”4 Na segunda metade do 

século XIX, antes de o cinema se tornar o grande divulgador do tabagismo através do cigarro, a 

literatura britânica já mencionava o seu consumo em suas histórias. E, mesmo que este não hou-

vesse uma influência direta da indústria neste processo, o cigarro já começava a ter seu significado 

simbolicamente atrelado à masculinidade, ao prazer e ao escapismo do dia-a-dia de trabalho de 

uma classe trabalhadora que crescia no desenvolvimento de uma sociedade industrial.

 Uma máquina de cigarros, com capacidade de fazer até trezentos por minuto, fez com que 

os preços diminuam e, consequentemente, o novo produto alcançasse as classes trabalhadoras 

inglesas do pós Revolução Industrial. A indústria tabagista que existiu em pequena escala no 

Reino Unido explodiu após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) — fato histórico crucial 

para o crescimento do mercado de cigarros que irá alavancar vendas também nos EUA. Segun-

do SILVUKA: “Durante e depois da Primeira Guerra Mundial, o cigarro ganhou mais aceitação 

quando soldados e civis o acharam mais conveniente, barato e higiênico que mascar tabaco5.” 

Com o hábito de fumar cigarros já instaurado nos soldados norte-americanos, a indústria taba-

gista encontrou uma oportunidade de mercado aberta no pós guerra. Assim, criou novas marcas 

de cigarro como Camel6 justamente para atender os ex-combatentes de guerra, mais barata e 

3 “Texto traduzido” (HILTON, 2000, p. 42) “Although many of Dickens’ heroes were non-smokers, in-
cluding [...] many of the associates of these characters made much use of tobacco to situate their social position 
and personality...”
4 “Texto traduzido” (HILTON, 2000, p. 53) “The effeminate, foreign and somehow inferior connotations 
of the cigarette were mirrored in literary representations, though there was also an acceptance that these objects 
too could be appropriated into symbols of masculinity.”

5 “Texto traduzido” (SILVUKA, Juliann, 2012, p. 148) “ During and after World War I, cigarettes gained 
wider acceptance when both soldiers and civilians found smoking cigarettes to be more convinient, cheaper, and 
more sanitary than chewing tobacco.”
6 Introduzido no mercado norte-americano em 1913 pela R.J. Reynolds Tobacco. Seu sabor era próximo 
do fumo turco, que era mascado, e seu baixo custo fez o mercado crescer e suas vendas ultrapassarem os 400 
milhões de maços no ano de seu lançamento. Fez 100 anos em 2013.  Fonte: Wikipedia, http://articles.latimes.
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com seu fumo lembrando o sabor de tabaco mascado. Poucos anos depois, Camel se tornou um 

sucesso de vendas e a indústria do tabaco concorrente nos EUA relançou marcas consideradas 

competitivas para esta nova realidade de mercado, Chesterfield7 e Lucky Strike8. Desta forma, 

estavam configurados os protagonistas das primeiras grandes disputas por consumidores de 

cigarro do século. Além do novo processo de produção em massa e da primeira grande guer-

ra terem perpetuado o hábito de fumar cigarros, houve também uma mudança econômica e 

cultural, em que a economia de escala passou a ditar as regras para a cultura, como HILTON 

afirma: “Enquanto esta cultura do fumante continuaria por todo século XX, o que se torna mais 

marcante no novo mercado de massa é a extensão na qual a relação entre cultura e economia 

foi invertida, portanto o último vem a nortear o primeiro”9. Toda a produção em massa de ci-

garros acarretou numa intensa competição por mercados e novos consumidores que deveriam 

ser seduzidos pelo tabagismo através do cigarro. Com o objetivo de obter o controle sobre o 

consumidor, a indústria tabagista, começou a investir muito em propaganda, inicialmente de 

uma forma racional e direta, explorando o viés da escolha mais prática e barata, para depois ad-

quirir um caráter mais planejado e criativo, lançando novas marcas para determinados públicos 

e mercados.

 2 - A publicidade de tabaco nos EUA e Reino Unido

 A publicidade surgiu para a indústria do cigarro pelos motivos econômicos de ampliação 

de mercados, como também para sobrepor algumas barreiras culturais do século XIX. O prazer 

do ato de fumar um charuto de forma lenta e a estratificação social pontuada pelo porte de um 

cachimbo ainda estavam bastante presentes na sociedade ocidental — o cigarro era considerado 

um produto de qualidade inferior, sem sofisticação e barato. O cigarro era considerado um pro-

duto das massas e pouco agradava as elites, que tinham a preferência absoluta pelos cachimbos. 

Segundo SILVUKA, neste tempo o ato de fumar cigarros não era considerado desejável, e mui-

tas vezes alvo de marginalização perante o mercado de trabalho e a sociedade — os que fuma-

com/2013/oct/20/opinion/la-oe-1020-proctor-camels-cigarettes-20131020. acessado em 31/07/17.
7 Introduzido no mercado norte-americano em 1873 sua marca foi alvo das primeira disputas por mercado 
nos EUA. Em 1913 foi relançado pela Liggett & Myers Tobacco Company (dona das marcas L&M e Lark) para 
competir com o cigarro mais popular da indústria concorrente, o Camel. 
8 Criada em 1853, nos EUA, a marca foi comprada e recolocada no mercado pela American Tabacco 
Company em 1916. Em 1930 se tornou a marca mais popular e vendida dos EUA, com cerca de 43.2 bilhões de 
cigarros vendidos. Ainda a venda, a marca hoje em dia é comercializada pela BAT.
9 “Texto traduzido” (HILTON, 2000, p. 85) “While this culture of smoking would continue throughout the 
twentieth  century, what becomes most remarkable in the new mass market is the extent to which the relationship 
between culture and economy was inverted so that the latter came to direct the former.” (HILTON, 2000, p. 84)
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vam cigarros eram considerados viciados, neuróticos e criminosos. A autora ainda enfatiza que, 

somente campanhas publicitárias com grande investimento puderam mudar esse quadro, disse-

minando o hábito de fumar cigarros na população norte-americana (SILVUKA, 2012, p.148).  

Primeiramente, a ampliação do mercado de venda de cigarros tem seu impulso com a Primeira 

Guerra Mundial, que incutiu em muitos homens que estiveram na guerra o hábito de fumar — 

nos campos de batalha fumar cigarros era mais prático que cachimbos e mais higiênico que 

mascar tabaco. Como consequência, a indústria busca cada vez mais conquistar o mercado com 

novas marcas, desenvolvidas para determinadas regiões e públicos — como já vimos no caso 

de Camel nos EUA. No Reino Unido, a indústria tabagista segue este processo de conquista 

de novos consumidores e cria novas marcas sempre direcionadas ao público essencialmente 

masculino. 

 No Reino Unido, a publicidade de cigarros não apresentava a presença feminina, como 

HILTON atesta: “...nunca houve uma tentativa deliberada de apelar diretamente para a mulher 

nos anos 1920 e 1930.”10 (HILTON, 2000, p.109) Ao contrário, a publicidade de cigarros da 

época era essencialmente masculina. Como exemplo, HILTON usa a propaganda da marca 

Woodbine11 que, numa representação do momento histórico, colocava a classe trabalhadora 

masculina como personagem principal de seus cartazes. Ampliando ainda mais a representação 

simbólica de masculinidade, HILTON afirma que e a marca “Carreras12 representava o conceito 

de masculinidade através de clubes de futebol com o endosso de jogadores com Alex Jackson, 

então capitão do Chelsea.”13 (HILTON, 2000, p.109) Desta forma, até meados do século XX, o 

tabagismo era considerado essencialmente masculino e intolerável entre mulheres.

 Esta mudança só aconteceu com a entrada das mulheres no mercado de trabalho. Para HIL-

TON, o período entre-guerras mudou economicamente o Reino Unido que passou a empregar 

muito mais mulheres no mercado de trabalho, que consequentemente saíram da esfera domés-

tica e ganharam poder aquisitivo (HILTON, 2000, p. 147). Com isso, a partir da entrada das 

mulheres no mercado de trabalho, elas adquirem independência e assumiram um novo lugar 

na sociedade, que as permitiu ter acesso a hábitos, roupas e comportamentos que antes faziam 
10 “Texto traduzido” (HILTON, 2000, p.109) “...there was nevertheless a deliberate attempt to appeal 
directly to women in the 1920s and 1930.”
11 Uma das marcas mais populares do Reino Unido dos anos 1920, foi criada em 1888 e caracterizou-se 
por sua presença entre homens e militares que foram a Primeira Guerra Mundial. Fonte Wikipedia (acessado em 
10/08/17)
12 Indústria de tabaco estabelecida no início do século XX em Londres pelo espanhol Don José Carreras 
Ferrer. Permaneceu independente até 1958 quando foi comprada pela Rothmans. Tinha as marcas Craven A e 
Black Cat.
13 “Texto traduzido” (HILTON, 2000, p.109) “Indeed, there is a celebration of the male working class 
in Woodbine’s advertising, and Carreras mobilised the concept of mass masculinity with 1932 advertisement of 
Clubs which feature the following endorsement from Ale Jackson, the Chelsea captain...”
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parte apenas no mundo dos homens. Esta certa independência feminina criou novas formas de 

convivência para a mulher, que passou a usufruir de momentos de comunitarismo, entreteni-

mento e relaxamento, algo que antes estava apenas ligado ao dia-a-dia de um cidadão do sexo 

masculino. Momentos estes que acabaram incluindo um dos maiores influenciadores da cultura 

tabagista do século XX, o cinema norte-americano. Se o cigarro era o acompanhante fiel de 

Humphrey Bogart em seus filmes, Marlene Dietrich14, Ingrid Bergman15, Rita Hayworth16 e 

Bete Davis17, atrizes famosas de Hollywood, também protagonizaram cenas portanto cigarros. 

Segundo HILTON, “numa amostra de quarenta filmes de Hollywood dos anos 1930, 30% das 

heroínas eram retratadas fumando, e só 3% das vilãs.”18 (HILTON, 2000, p.149) Neste proces-

so, a publicidade de cigarros passava a reconhecer essa nova posição da mulher na sociedade, 

inserindo-as em suas narrativas com mais peso e importância. Desta forma, a publicidade de 

cigarros então passou a ser dirigida às mulheres, em anúncios distintos dos homens. Porém, 

segundo HILTON, a criação de marcas novas, direcionadas especialmente ao público feminino, 

foi bastante rejeitada neste período. (HILTON, 2000, p.153)

 A entrada das mulheres no mercado de trabalho transformou-as em público consumidor a 

ser conquistado pela indústria do tabaco. E, como a concorrência entre as principais marcas 

de cigarros já era grande, para conquistar o público feminino a American Tobacco Company19 

contratou Edward Bernays20, considerado o “pai das relações públicas”, para entender este novo 

público. O estudioso, vai mudar a abordagem publicitária racional já utilizada na sua narrativa 

voltada para os homens para algo mais voltado aos desejos femininos, como atesta Guilherme 

Atem:

14 Atriz e cantora alemã, estrelou filmes hollywoodianos do início da década de 1930 como Morro-
co(1930) e O Expresso de Xangai (1932). É considerada um ícone de moda e elegância e uma artista que gostava 
de papéis desafiadores como prostitutas e dançarinas. Em filmes como Atire a Primeira Pedra (1939), aparece 
fumando em várias cenas.
15 Atriz sueca de grande sucesso no cinema hollywoodiano das década de 1940 e 1950. Considerada como 
uma das maiores atrizes de todos os tempos, foi a estrela de Casablanca, junto a Humphrey Bogart, de Por 
Quem os Sinos Dobram e outros sucessos. Muito admirada por seu talento e beleza, sempre foi fumante.
16 Atriz norte-americana de ascendência espanhola, dançaria, teve em Gilda (1946) seu grande papel. 
Gilda, um drama noir que fez grande sucesso pelo mundo e tinha no seu poster a imagem de Rita, belíssima, 
envolta na fumaça de seu cigarro.
17 Atriz norte-americana que até o final da década de 1940 foi uma da maiores protagonistas de Hollywood. 
Com estilo forte de atuar, conquistou prêmios e se tornou a primeira mulher presidente da Academia de Artes e 
Ciências Cinematográficas. Teve sua imagem, sempre com um cigarro na mão, muito imitada e satirizada.
18 “Texto traduzido” (HILTON, 2000, p.149) “Of a sample of forty Hollywood films of the 1930s, 30 per 
cent of heroines were depicted smoking, though only 3 per cent of villainesses.”
19 Empresa norte-americana de tabaco formada da fusão de diversas fábricas de fumo menores em 1890. 
Foi responsável pelo relançamento da marca Lucy Strike, em 1911, que obteve grande sucesso mundial.
20 Edward Louis Bernays, sobrinho de Sigmund Freud, foi referenciado como “pai das relações públicas”. 
Participou da campanha de Lucky Strike para mudar o comportamento de mulheres, que não tinham o hábito de 
fumar em público.
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Contratado por uma indústria de cigarros, Bernays deveria criar novos consumidores — as 
mulheres. Até então, fumar era privilégio social dos homens. Agora, ele explorava o desejo 
feminino (latente) de emancipação social com relação aos homens. Bernays tratou o cigarros 
como vetor simbólico (não como um produto para ingestão de nicotina, claro!), como símbo-
lo fálico de poder e autonomia. (ATEM, 2009, p. 27)

Edward Bernays ajudou a construir campanhas publicitárias que ganharam importância nos 

EUA por serem as primeiras a incorporar a mulher à propaganda de cigarros. Algumas de suas 

inovações ficaram famosas e mexeram com o mercado publicitário a ponto de chamar a atenção 

em diversos meios de comunicação de forma integrada. As embalagens de Lucky Strike eram 

da cor verde escura, o que não atraía nem um pouco as mulheres norte-americanas do início do 

século XX. Com o objetivo de promover as embalagens verde escuras de Lucky Strike entre as 

mulheres, Bernays influencia revistas femininas a colocar o verde como a nova cor da moda e 

assim os maços deixaram de ser ignorados pelas mulheres.  Outra ideia capitaneada por Edward 

Bernays para conquistar o mercado consumidor feminino através de uma mudança de compor-

tamento foi conhecida como “Torches of Freedom”. O movimento incentivado por ele pode ser 

descrito como uma marcha de mulheres em Nova York, em 1929, com seus cigarros na mão, 

clamando por liberdade. “Os cigarros carregavam a marca Lucky Strike. A marcha havia sido 

arquitetada por Edward Bernays, considerado o pai das relações-públicas, em linha com inte-

resses feministas.” (LEAL, FREIRE FILHO, ROCHA, 2016, p. 50) Os interesses feministas 

da época transitavam pela emancipação dos costumes e hábitos que pertenciam ao confinamen-

to doméstico do universo feminino. Bernays então contratou jovens mulheres atraentes para 

desfilarem durante a Easter Parade de 1929 — tradicional desfile que acontece todos os anos 

em Nova Iorque no domingo de Páscoa que reúne mulheres e homens vestidos com chapéus e 

roupas sofisticadas — com cigarros Lucky Strike nas mãos. A marcha incentivada por Bernays 

acabou contando com a cobertura da imprensa, que já se encontrava no local para o desfile de 

Páscoa, e chamou tanta atenção que acabou sendo reproduzido depois, só que voluntariamente, 

em várias cidades norte-americanas.

   Nos EUA, o mercado publicitário se desenvolveu consideravelmente também durante o 

período entre guerras, que alavancou a industrialização do país. Neste período, os EUA se tor-

naram um dos países mais ricos do mundo com uma economia forte e uma bolsa de valores que 

funcionava de maneira plena. A sociedade de consumo se consolidava baseada na garantia de 

uma boa renda e crédito para grande parte da população poder consumir. O cidadão norte-ame-

ricano se tornava essencialmente urbano e possuía em sua casa eletricidade, carro, geladeira, 

aspirador de pó, rádio e telefone. Esse mesmo cidadão agora comprava comida em mercados e 

remédios em farmácias. Segundo SILVUKA, “(...) em 1920 mais da metade dos norte-america-
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nos já vivia em áreas urbanas, o que ampliou os subúrbios para fora das cidades e trouxe a ven-

da de carros consistente crescimento”21. O impacto do crescimento da indústria automobilística 

movimentava outras indústrias como a da borracha, do petróleo, do aço e consequentemente da 

publicidade. Segundo SILVUKA, “(...) em 1925, publicitários gastaram um bilhão de dólares 

por ano persuadindo americanos a comprar o último desodorante, o mais recente enxaguante 

bucal, o melhor sabonete, ou o cigarro da moda.”22 (SILVUKA, 2012, p. 121). 

 Assim como a indústria automobilística, a do tabaco também foi responsável pelo finan-

ciamento de algumas das principais agências de publicidade que surgiram nesta mesma época. 

Como exemplo de importante agência de publicidade que cresce junto ao mercado tabagista, SIL-

VUKA cita a Lord & Thomas23, agência de publicidade fundada em 1881, que com campanhas 

21 “Texto traduzido” (SILVUKA, 2012, p. 120) “For the first time more than half of the nation lived in 
urban made mass market (51 percent according to the 1920 census). Suburbs sprang up outside city limits as the 
sales of automobiles increased and roads improved.”
22 “Texto traduzido” (SILVUKA, 2012, p. 121) “By 1925, advertisers spent a billion dollars a year per-
suading Americans to buy the latest deodorant, freshest mouthwash, foamiest soap, or the trandiest cigarette.”
23 Agência de Chicago, EUA, fundada por Daniel Lord e Ambrose Thomas. Em 1898, contrata Albert 
Lasker, um redator especialista em varejo, para alavancar campanhas de cigarros como Camel e Lucky Strike. 
Lord & Thomas é considerada a primeira agência do EUA a ter uma filosofia criativa, criando um departamento 
próprio para isso, com novas formas de pensar. E, por isso, transformou o mercado da publicidade que antes pri-
orizava apenas a informação pura de venda. Fonte: adage.com /article/adage-encyclopedia/lord-thomas/98753/. 
Acessado em 15/05/17.

Figura 01: anúncio de revista / Produto: 
Lucky Strike / Ano: 1929 / Fonte: Stanford Research

Figura 02: anúncio de revista / Produto: Lucky Strike / 
Ano: 1930 / Fonte: Stanford Research
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para a American Tobacco Company  chegou a faturar 40 milhões de dólares em 1929, um ano 

marcado pelo final da euforia econômica com a recessão e a quebra da bolsa de valores de Nova 

Iorque. (SILVUKA, 2012, p.148) Esta agência de publicidade foi responsável pelas já citadas 

campanhas de Lucky Strike deste período (ver figuras 01 e 02 e no detalhe as embalagens verdes 

da marca). A Lord & Thomas é creditada a mudança do slogan da marca para “Reach for a Lucky 

instead of a sweet”, que numa tradução livre quer dizer “Alcance um Lucky ao invés de um 

doce” com o objetivo de conquistar o público feminino. (SILVUKA, 2012, p. 149) Segundo 

SILVUKA, “(...) muitos profissionais de marketing acreditam que esta “doce” campanha criou 

mais mulheres fumantes que qualquer outro esforço de propaganda já feito.”24 (SILVUKA, 

2012, p. 149) Campanhas como esta foram capazes de colocar a marca na liderança de vendas, 

conquistando o publico feminino com uma nova narrativa e explorando o meio de comunicação 

mais popular da época, o rádio. 

 O acelerado desenvolvimento da publicidade nos EUA no início do século XX pode ser 

creditado ao crescimento industrial, que além de criar uma sociedade de consumo, contribuiu 

para o desenvolvimento das redes de comunicação de rádio e posteriormente de televisão. An-

teriormente falamos que, no pós Primeira Guerra Mundial, a sociedade norte-americana experi-

mentou o chamado boom do consumo capitalista em que as revistas e jornais se tornaram mais 

do que meios de comunicação, mas parte de um sistema essencial para a classe média. Segundo 

SILVUKA, “Em 1929, duas em cada cinco famílias de americanos possuía rádio e, em 1940, 

este número subiria para quatro em cinco.”25 (SILVUKA, 2012, p. 145) A década de 1940 mar-

cou também o início da operação de televisão nos EUA, porém somente em rede experimental. 

Com o final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) a televisão começou de fato a operar e 

a invadir os lares dos norte-americanos com grande velocidade — sua operação trabalhava em 

conjunto com a redes de rádio já estabilizadas, “(...) chegando a atingir 60% dos lares norte-

-americanos em 1951”26 (SILVUKA, 2012, p. 228). 

 Neste contexto inicial, a programação televisiva precisava de investidores diretos e desta 

forma a publicidade acabou financiando grande parte da programação televisiva, sendo respon-

sável pela criação de programas próprios com a finalidade de anunciar produtos como eletro-

domésticos, carros, bebidas e cigarros. Como efeito, o mercado publicitário encontrou espaço 

24 “Texto traduzido” (SILVUKA, 2012, p. 149) “Many marketers believe that this “sweet” campaign cre-
ate more women smokers than any other single advertising effort.” 
25 “Texto traduzido” (SILVUKA, 2012, p. 145) “In fact, two of every five American families owned radio 
sets by 1929, and four out of five did so by 1940.”
26 “Texto traduzido” (SILVUKA, 2012, p. 228) “Regular network service became available in the Mid-
west and on East Cost in 1948 and on the West Cost in 1951. National network television soon would reach  60 
percent of American homes.”
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e investimento industrial para seu crescimento, surgindo novas agências de publicidade como 

Leo Burnett27, Ogilvy & Mather28 e DDB29, que mais adiante se tornaram transnacionais e che-

garam ao Brasil (por volta do início da década de 1960). A Leo Burnett, uma agência fundada 

em 1935, é creditada a criação de um dos maiores símbolos da cultura do tabaco e talvez o 

maior arquétipo da história da propaganda norte-americana, o cowboy de Marlboro, tendo a sua 

primeira campanha lançada em 1955. O sucesso obtido por esta campanha se manteve por mais 

de uma década nos EUA e posteriormente alcançou países como o Brasil. Por aqui, o cowboy 

de Marlboro teve seu ciclo de vida publicitária estendido até o final da década de 1990.

 Ao final da década de 1920 quando cresceu nos EUA a variedade de produtos e marcas 

novas foram oferecidas ao consumidor, houve um aumento da concorrência entre os produtos. 

Consequentemente, na busca por diferenciação e aceitação de novos produtos, o design e a 

direção de arte ganharam uma enorme importância para a indústria. A oferta de produtos em 

prateleiras dispostos para a compra transformou as embalagens dos mesmos, pois o destaque 

para o consumidor se tornou estratégia para as vendas. Assim aos desenhistas ou designers de 

produto se tornaram os principais agentes dessa diferenciação. Na publicidade deste período, o 

diretor de arte também ganhou importância, pois ele seria o profissional que através de ilustra-

ções, fotos e arranjos tipográficos, poderia fazer o mais atraente anúncio de jornal ou cartaz de 

ponto de venda. Aqui, é importante lembrar que não haviam recursos tecnológicos como com-

putadores e copiadoras, por isso, temos como exemplos característicos desta época anúncios 

onde até mesmo as tipografias eram desenhadas a mão livre (vide figuras 01 e 02). 

 O maior avanço na composição gráfica de um anúncio com o passar das décadas, foi o uso 

da fotografia. Desta forma, os mais renomados fotógrafos de revistas foram chamados para 

dar glamour aos anúncios impressos. SILVUKA define o que seria o design gráfico moderno 

no meio industrial: “Essencial para o design gráfico moderno era o uso de novas tipografias 

para complementar o moderno, uma página impressa por uma máquina, design com imagens 

fotográficas, a essência da mídia moderna30.” (SILVUKA, 2012, p.142) Neste período, tanto 

designers quanto diretores de arte foram bastante influenciados pela arte moderna que traba-

27 A Leo Burnett é uma agência de publicidade norte-americana. Foi fundada em 1935 por Leo Burnett, 
em Chicago. A empresa, que desde 2002 pertence ao grupo francês Publicis, está presente em 85 países. No 
Brasil, sua sede fica em São Paulo.
28 A Ogilvy é uma agência de publicidade fundada por David MacKenzie Ogilvy em 1948, em Nova York. 
No Brasil possui escritórios no Rio de Janeiro, em São Paulo e está presente em mais de 126 países.
29 Doyle Dane Bernbach mais conhecida por DDB, é uma agência de publicidade estado-unidense fundada 
por Maxwell Dane, James “Ned” Doyle, e William Bernbach em 1949. Está presente no Brasil através da DM9/
DDB, somente em São Paulo.
30 “Texto traduzido” (SILVUKA, 2012, p. 142) “Essential to modern graphic design was the use of new 
letterforms to complement the modern, machine-printed page design with photographic images, the essence of 
modern media.”
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lhava com as formas abstratas e geométricas, não figurativas. Na Alemanha, em 1919, surgiu a 

Bauhaus31, uma das escolas de artes, arquitetura e design mais influentes do século XX. Assim, 

a publicidade e o design começam a se destacar como profissões nos EUA e na Europa. Já no 

Brasil ganhariam mais destaque a partir da década de 1950, quando há um aumento da produção 

de bens de consumo.

 Relevante para a nova ordem econômica, a publicidade foi sendo gradualmente incorporada 

aos processos de administração e marketing. Motivados pela intensa competição por mercados, 

este processo se deu plenamente nas indústrias de tabaco inglesas e norte-americanas. Estas, que 

já segmentavam o mercado com diferentes marcas de cigarro desde o início do século XX, foram 

lançando cada vez mais marcas novas com o intuito de conquistar sempre um novo público ou 

desbancar um líder de vendas. Por isso, ingleses e norte-americanos competiam por mercados 

entre si, por novos mercados e por áreas de plantio, formando conglomerados de pequenas indús-

trias para poderem se tornar mais fortes e enfrentar a concorrência que se instaurava. Segundo 

HILTON, “no século XIX, a manufatura de tabaco era constituída de pequenas fábricas indepen-

dentes, mas a formação de uma multinacional viu a indústria se mover para uma situação de mo-

nopólio e oligopólio.”32 HILTON também diz que as grandes multinacionais do tabaco britânico, a 

Imperial Tobacco Company e a BAT — formada por grandes empresas de tabaco do Reino Unido 

e EUA que tinham como objetivo conquistar o resto do mundo — já despontavam em 1925 com 

enormes reservas de capital. (HILTON, 2000, p. 86-88)

 Diante da intensa concorrência imposta pela indústria do século XX, as mais variadas es-

tratégias de marketing que conhecemos hoje em dia começaram a ganhar forma para além dos 

meio de comunicação. Por isso, novos espaços de mídia passam a ser incorporados às estra-

tégias de marketing e vendas, como afirma HILTON: “Uma variedade de outros meios foram 

também adotados a fim de melhorar a eficiência da comunicação entre a firma e consumidores 

mais distantes. Representantes deveriam visitar regularmente pontos de venda a fim de verificar 

o comportamento do consumidor. Inspetores de propaganda foram destinados a examinar a pro-

paganda em outdoors e potenciais novos pontos de exposição...”33 (HILTON, 2000, p. 90) Algo 

31 Fundada em 1919 como uma escola de artes plásticas, design e arquitetura. Foi fechada em 1932 devido 
a perseguições por parte do governo nazista. Apesar de seu curto tempo de vida, influenciou e ainda influencia 
gerações de designers, arquitetos e diretores de arte pelo mundo. 
32 “Texto traduzido” (HILTON, 2000, p. 87) “Nineteenth-century tobacco manufacturing had consisted of a 
large number of independent producers, but the formation of the multinacional ‘tobacco combine’ saw the industry 
move to a situation between monopoly and oligopoly”
33 “Texto traduzido” (HILTON, 2000, p. 90) “A variety of other means were also adopted to ensure effective com-
munication between the firm and its distant consumers. Company representatives would actually visit retailing outlets for 
the day and see how customers behaved at the point of sale. Advertising inspectors were employed to examined existing 
outdoor advertising and potential new sites...”
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que hoje conhecemos no Brasil como mershandising34 em ponto de venda, prática de vendas 

utilizada até hoje pelas grandes empresas de varejo com o objetivo de competir pelos consu-

midores no momento da compra. Possivelmente, o desenvolvimento desta estratégia de vendas 

desde o início do século XX, possibilitou um melhor desempenho da indústria tabagista perante 

ao banimento da publicidade de cigarro que se impôs ao mundo no final dos anos 1990.

 

 3 – A indústria do tabaco no Brasil: publicidade e glamour

 O mercado de venda de tabaco no Brasil teve seu começo no final do século XIX e início 

do XX, sendo o produto originário de pequenas fábricas no Rio de Janeiro, de propriedade de 

portugueses. O primeiro emprego de Albino Souza Cruz, imigrante português, foi na fábrica 

de cigarros Veado, primeira fábrica de tabaco do Brasil,, fundada pelo português José Francis-

co Correia (o conde de Agrolongo), em 1871, onde ele aprendeu o ofício de enrolar cigarros. 

Logo em seguida, em 1903, ele fundaria uma pequena fábrica, a Companhia de Cigarros Souza 

Cruz, que possuía uma máquina de enrolar cigarros rudimentar com a capacidade de produção 

pequena. No entanto, a concorrência não era grande e as boas vendas motivaram Albino Souza 

Cruz a comprar novas máquinas importadas da Alemanha — capazes de enrolar mais cigarros e 

produzir embalagens — e a Imperial Fábrica de Rapé Paulo Cordeiro, no bairro da Tijuca, em 

1910. Desta forma, a Souza Cruz passou a ter sua primeira fábrica de rapé e a produzir cigarros 

embalados em carteiras ilustradas com desenhos e fotografias (MORAIS, 2003, p.26-27). 

Todas as sete marcas colocadas no mercado por Albino nos anos seguintes eram encarteira-
das: Três Misturas, Petits Cigarretes nº 45, Hamburgueses, Boccaccio, Coquelin, Delícias de 
Cuba e a mais célebre de todas — o Dalila, em cuja carteira aparecia a foto de uma lânguida 
morena envolta num sensual vestido de gaze branca, recostada num divã de veludo e tendo 
entre os dedos um cigarro fumegante. (MORAIS, 2003, p.27)

Em 1914, o grupo BAT passou a ter o controle acionário da Souza Cruz e incrementar a pro-

dução de cigarros com novas técnicas de produção e vendas. A entrada de capital vinda do 

conglomerado britânico/norte-americano já demonstrava o interesse dos maiores produtores 

industriais de tabaco da época nas Américas, em especial no Brasil. Com o apoio do capital 

externo, a plena expansão da indústria de tabaco introduz novas marcas de cigarro no mercado 

nacional, apesar do incipiente surgimento de agências de publicidade e veículos de comunica-

ção no Brasil.

 A publicidade de cigarros existiu desde que as primeiras fábricas se estabeleceram no 

Brasil. Através de anúncios em pequenos jornais e revistas, de cartazes, ou de jingles no 
34 Conjunto de atividades e técnicas mercadológicas que dizem respeito à colocação de um produto no 
mercado, ou ponto de venda, em condições competitivas, adequadas e atraentes para o consumidor.
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rádio as marcas de cigarro circulavam principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

Cigarros como o Yolanda, um grande sucesso de vendas do início do século da Souza Cruz, 

apresentava no seu maço uma bela mulher nua de braços elevados e um lençol cobrindo 

seus seios. Segundo MORAIS, esta bela modelo misteriosa — que virou ícone e ganhou 

jingles de famosos compositores brasileiros como Noel Rosa  e Adoniran Barbosa — nunca 

teve sua identidade verdadeira revelada. (MORAIS, 2003, p. 46) Junto a marca Yolanda, 

lançada em 1915 e que permaneceu no mercado por quarenta anos, a Souza Cruz também 

produziu outros cigarros com nomes de mulheres — Dalila, La Pavlova, Salomé, Marly, 

Diana, Odette, Selma e Waleska — e suas embalagens sempre estampavam fotos de belas 

mulheres. Mais adiante, já na década de 1930, a Souza Cruz contratou pela primeira vez 

os serviços de uma das primeiras agências de publicidade no Rio de Janeiro, a Época, que 

iria modificar a estratégia de marcas lançadas pela companhia. Como observa MORAIS:   
Foi assim com a High Life, a Jockey Club, a Elite e a Tennis, que destinadas a classe A (como 
seus nomes indicavam), viraram sucesso em pouco tempo. Quando o American Way of Life 
começou a contagiar o mundo, dois símbolos dessa influência foram colocados no mercado 
brasileiro de cigarros: o Liberty, ilustrado com uma versão estilizada da Estátua da Liberda-
de; e o Columbia, que trazia impressa no maço uma das caravelas de Colombo. (MORAIS, 
2003, p.53)

Com lançamento da marca Hollywood, em 1931, um cigarro destinado inicialmente à classe A, 

que se tornou rapidamente um líder de vendas, a Souza Cruz foi capaz de nacionalizar a atuação 

da empresa. Seu slogan era: “Um cigarro de qualidade”. Segundo MORAIS, em 1935, a Souza 

Cruz já sedimentava seu controle de mercado nacional, “(...) comprando a Companhia de Ci-

garros Castelões, em cujo ativo se incluíam os campeões de venda, o Luiz XV e o Continental, 

lançados neste mesmo ano.” (MORAIS, 2003, p. 53) 

  Se a publicidade brasileira deu seu grande salto a partir do desenvolvimento da indús-

tria de bens de consumo, na década de 1950, as agências de propaganda já existiam por aqui 

desde o início do século XX. A primeira e mais famosa se chamou Eclética35, fundada em 

São Paulo, em 1913.  Para AUCAR, a Eclética foi umas das muitas agências que vieram a 

consagrar a publicidade brasileira: 

Desde o marco fundador, em 1914, com a agência Eclética, a primeira de muitas que viriam 
criar um campo de atividades, mudar nosso cenário cultural e consagrar a publicidade como 
uma instância sociocultural reveladora de valores íntimos da vida coletiva, que a agência 
passou a ser a instituição que localiza as funções necessárias para que o acontecimento do 
anúncio se realize socialmente através de uma ação coordenada e convenções estabelecidas. 
(AUCAR, 2016, p.133)

A Eclética foi a primeira agência brasileira a instituir o pagamento de 20% do valor dos 

35 Fundada pelo jornalista João Castaldi, é considerada a primeira agência de publicidade do Brasil. No 
seu início, a agência fazia os contatos entre possíveis anunciantes e o jornal O Estado de São Paulo.
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anúncios publicados em jornal para a agência, institucionalizando a primeira tabela de 

preços de mídia — anos depois foi adotada pelas agências e virou lei na década de 1960. 

Segundo SIMÕES, logo após a Eclética, outras agências foram surgindo não só em São 

Paulo como também no Rio de Janeiro: “Um ano depois apareceria a Sociedade Carioca 

de Propaganda que, durante vários anos, liderou a propaganda nos bondes da capital.” 

(SIMÕES, 2006, p.47). 

 A publicidade cresceu à medida em que surgiram novos jornais e revistas, e posterior-

mente, com a expansão do rádio. Haviam também publicações como almanaques ilustra-

dos patrocinados por produtos farmacêuticos, tendo ilustres colaboradores como Monteiro 

Lobato e Jurandir Campos. A colaboração de escritores e poetas aos textos publicitários 

revelava que a única referência de escrita da época era a literatura. Anos depois, a expansão 

do rádio irá incrementar os jingles criados por músicos como Noel Rosa, Adoniram Barbo-

sa e Lamartine Babo, que tinham base na estrutura das populares marchinhas de carnaval. 

Como afirma SIMÕES:

O jingle estava tomando corpo. Sinhô36 (1928) compõe a marcha “Força e Luz”, com versos 
de C. Castro, para vender Light e um samba , em parceria com seu irmão, Ernesto Silva (o 
Caboclo), para promover a cerveja Super Ale. Enquanto isso a Casa Edison gravava uma 
mensagem comercial em disco. (SIMÕES, 2006, p 92)

Porém, a liberação da propaganda no rádio só aconteceu legalmente em 1932, com a promulga-

ção do o decreto 21.111, por pressão das próprias emissoras que tinham dificuldades financeiras 

para se manter. Esta medida deu início à proliferação de emissoras pelo Brasil como a Rádio 

Jornal do Brasil (1935), a Rádio Nacional (1936) e Rádio Tupi (1936). 

 Em 1929, com o crack da bolsa de Nova York chegou a São Paulo a primeira filial de uma 

agência de publicidade internacional, a nova iorquina J. Walter Thompson37. Esta agência che-

gava ao Brasil para assumir a conta da General Motors (que antes criava seu material de propa-

ganda através de um departamento de propaganda interno). Segundo SIMÕES, o Departamento 

de propaganda interno da GM era constituído por 40 funcionários, entre eles o escritor e jorna-

lista Orígenes Lessa38, responsáveis por produzir todo o material de propaganda para os reven-

dedores de carros como cartazes, folhetos e brindes. (SIMÕES, 2006, p. 98) A bem sucedida 

chegada da J. Walter Thompson em São Paulo abriu caminho para que outras agências norte-

-americanas abrissem suas filiais aqui e influenciassem todo o mercado de comunicação que se 

36 José Barbosa da Silva, mais conhecido como Sinhô, nasceu no Rio de Janeiro no final do século XIX e 
foi um dos mais talentosos compositores de samba de sua época.
37 Agência de publicidade norte-americana fundada em 1878 por James Walter Thompson, em Nova York. 
Agência pioneira na divisão de departamentos, como o de criação, e no uso de novos equipamentos, como a 
máquina de escrever.
38 Foi depois redator da agência de publicidade N. Y. Ayer and Son.
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estruturava naquele momento: N. W. Ayer & Son39, em 1931, para operar a conta publicitária da 

Ford e, em 1935, a McCann-Erickson40, para operar a conta da Standart-Oil.  Eram agências 

norte-americanas que passavam a aumentar sua área de influência no Brasil com o objetivo de  

administrar a publicidade e propaganda de suas próprias empresas. Ao longo dos anos 1950, 

com a aceleração da industrialização no Brasil, uma nova leva de agências internacionais — a 

grande maioria norte-americanas — abriram suas filiais em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou em 

ambas as cidades. 

 A indústria do tabaco foi parte importante para a sedimentação de um mercado de publici-

dade no Brasil, muito porque já possuía larga experiência na conquista de mercados capitalistas 

extremamente competitivos como o do Reino Unido e dos EUA. Além disto, já havia a necessi-

dade da indústria tabagista expandir seus mercados pois o consumo de tabaco já começava a ser 

condenado em alguns países da Europa e EUA. Segundo MORAIS, os anúncios da Souza Cruz 

eram presença marcante nas revistas brasileiras desde a década de 1950: “No começo da década 

de 50, ao darem-se os primeiros passos na trajetória que, trinta anos depois, consagraria a em-

presa como maior anunciante brasileiro, os anúncios já eram uma constante nas maiores revis-

tas do país, como Cruzeiro, Cigarra, Seleções do Reader’s Digest e Visão.” (MORAIS, 2003, p. 

62). O novo modelo de consumo que a industrialização trouxe para a vida do brasileiro de clas-

se média urbana alavancou novos mercados e foi capaz de desenvolver a publicidade nacional 

e posteriormente torná-la mais independente do domínio norte-americano. Sobre este período 

ORTIZ afirma que os anos de 1940 e 1950 marcaram o início de uma sociedade de consumo no 

país. Com o cinema e posteriormente da TV, se estruturou o que ele chamou de cultura popular 

de massa, do qual fazia parte também a publicidade. A economia nacional-desenvolvimentista 

implantada durante governo de Juscelino Kubitschek foi fomento para o desenvolvimento da 

publicidade no Brasil, principalmente em função do impulso dado à indústria automobilística.

Se os anos 40 e 50 podem ser considerados como momentos de incipiência de uma sociedade de 
consumo, as décadas de 60 e 70 se definem pela consolidação de um mercado de bens culturais. 
Existe, é claro, um desenvolvimento diferenciado dos diversos setores ao longo deste período. 
A televisão se concretiza como veículo de massa em meados de 60, enquanto o cinema nacional 
somente se estrutura como indústria nos anos 70. O mesmo pode ser dito de outras esferas da 
cultura popular de massa: indústria do disco, editorial, publicidade, ect. (ORTIZ, 1988, p.113)

Nos anos 1950, anúncios em jornais e revistas e textos para emissoras de rádio eram 

responsáveis por criar a necessidade por produtos, no interior de uma incipiente sociedade 

39 Agência de publicidade norte-americana fundada em 1869 que atuou no mercado publicitário dos EUA 
até 2002.
40 Agência de publicidade norte-americana que surge em 1930, em Nova Iorque a partir da fusão de duas 
agências, a H.K. McCann Co e a Erickson. Seu slogan atual existe desde 1912, “Truth well told” e a meu ver 
define o que é fazer  boa publicidade e propaganda. Atualmente possui escritórios em 120 países e faz parte da 
holding de comunicação Interpublic.
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de consumo. Segundo DE MELLO e NOVAIS, de 1930 até 1980, mas com uma maior ace-

leração entre os anos 1950 e 1970, o Brasil deu um salto na construção de uma economia 

moderna, incorporando padrões de consumo de países desenvolvidos (DE MELLO e NO-

VAIS, 1998, p. 562). Com as rádios já estabelecidas, os jingles se tornaram cada vez mais 

comuns e surgiram os primeiros programas de rádio patrocinados por empresas como a Ford e 

a Gessy — muitos cópias dos programas norte-americanos, somente adaptados para o Brasil. 

 Produtos novos, até então desconhecidos de grande parte do público consumidor, contavam 

com anúncios em jornais e revistas para se tornarem necessários ao consumo. Os textos eram 

em sua maioria informativos e deliberativos, que forneciam provas de qualidade do produto 

anunciado, e já havia presença de uma única proposição de venda (que os norte-americanos 

chamam de unique selling proposition) que unificava a mensagem do anúncio. A estrutura de 

narrativa em versos, influência da literatura do início do século, já não era mais vista. Já a 

estrutura visual do material impresso era praticamente adaptada dos anúncios ingleses e norte-

-americanos, como vemos na figura 03, o anúncio do carro inglês Austin A 70, com o título “O 

mais espaçoso de sua classe”. Percebe-se que a narrativa publicitária é redundante, destacando 

sempre nas qualidades reais de um carro espaçoso. Já a figura 04 temos o anúncio do cigarro 

Hollywood com o título: “Uma tradição de bom gosto”. O título usa a técnica de persuasão com 

Figura 03: anúncio de revista/  Produto: 
Austin A 70 / Ano: 1952 / Almanaque Abril Cultural

Figura 04: anúncio de revista/  Produto: Hollywood  
Ano: 1953/ Almanaque Abril Cultural



32

apelo à autoridade, ou seja, a tradição de um produto da Souza Cruz, uma empresa do início do 

século. Outro detalhe importante é de que há uma figura feminina representada na ilustração, o 

que demonstra a preocupação em conquistar esse mercado atrelado ao apelo ao bom gosto.

Com a perspectivas de um mercado em diminuição nos EUA e Europa pelas leis antitabagis-

tas que começavam a se impor, a indústria de cigarro internacional passou a investir bastante 

no Brasil, desenvolvendo novas marcas e consequentemente deslocando mais dinheiro a pu-

blicidade de cigarros. Podemos afirmar que, durante as décadas de 1950 e 1970, a propaganda 

de cigarros cumpria o seu papel de persuadir o espectador a fumar através de códigos sempre 

presentes na publicidade do produto tais como: masculinidade, sucesso, status, sofisticação e 

emagrecimento. Um período de expansão que ocorreu sem interferências legais. A concorrência 

entre as diversas marcas de cigarro era intensa, sendo dominada pelos dois maiores da indústria 

no Brasil, a Phillip Moris41 e a BAT através da Souza Cruz. Neste contexto de intensa concorrên-

cia, surgem novas marcas, como o Minister42 (1960), o primeiro cigarro brasileiro com filtro, e a 

marca Carlton (1964), com o objetivo de conquistar o consumidor mais exigente e sofisticado. 

Com o acirramento da competição por mercado, a Souza Cruz criou um departamento só para 

o marketing, em 1966. Assim como as empresas foram profissionalizando seus departamentos 

comerciais, a publicidade tornou-se uma profissão em 1965, pela lei nº4.680 durante o gover-

no do presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Com isto, a profissão de publicitário 

passou a contar com especialistas em pesquisa e planejamento capazes de segmentar mercados 

a fim de atingir os públicos-alvo numa nova configuração mercadológica que aumentou os in-

vestimentos em propaganda. Segundo SIMÕES, num estudo feito pela Revista Propaganda (nº 

117), as estimativas de gastos com propaganda em veículos de comunicação (imprensa, rádio, 

televisão e outdoor) eram de 70 milhões de cruzeiros em 1961 e passaram a 300 milhões em 

1965, ou seja, em cinco anos um aumento de quase um milhão por ano. (SIMÕES, 2006, p. 182)

 Investimentos pesados em mídia televisiva e nas principais revistas e jornais fizeram com que 

o mercado da propaganda prosperasse ainda mais durante a década de 1960. Segundo SIMÕES, 

em 1967, “os investimentos em publicidade ultrapassavam 400 milhões de cruzeiros novos por 

ano, com cerca de 43% desta verba destinada a televisão.” (SIMÕES, 2006, p. 185) Ainda durante 

o período da ditadura militar (1964-1985) os investimentos continuaram crescendo, pois a publi-

cidade sempre teve seu faturamento ligado aos meios de comunicação. Neste sentido, a política 

41 A Phillip Morris é a segunda maior empresa de tabaco do Brasil e tem no seu portfólio as marcas Marl-
boro e L&M
42 Primeiro cigarro com filtro lançado no Brasil. Minister era uma marca nacional e pertencia a Souza 
Cruz, em sua carteira vinha escrito: “filtro de luxo”. Seu sucesso de vendas fez com que outras marcas também 
aderissem ao filtro, como o Hollywood. 
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nacional de investimentos em telecomunicações, que teve a TV Globo como importante veículo 

de expansão, beneficiou bastante todo o processo de crescimento da publicidade. Por outro lado, o 

crescimento da classe média urbana, favoreceu o consumo de jornais e revistas. Ou seja, a estru-

tura necessária para o mercado publicitário prosperar estava montada e se ampliou bastante com a 

expansão da televisão. Vale observar que a televisão iniciou suas transmissões no Brasil em 1950, 

e os aparelhos de TV se espalhariam progressivamente no país, como DE MELLO e NOVAIS 

afirmam:

O aparelho de TV vai se difundindo rapidamente para a base da sociedade, com o auxílio 
valioso do crédito ao consumo. Bastaram vinte anos para que 75% dos domicílios urbanos o 
possuíssem: em 1960, havia em uso apenas 598 mil televisores; dez anos depois, 4584000; em 
1979, nada menos que 16737000, sendo 4534000 televisores em cores. (DE MELLO, NO-
VAIS, 1998, p. 638)

Nos anos 1960, a publicidade sofreu mudanças conceituais, tornando-se mais criativa e de certa 

forma mais identificada com traços da sociedade brasileira. Mesmo com a evidente “americaniza-

ção” dos anúncios brasileiros produzida após a chegada de agências transnacionais ao Brasil e com 

a inclusão dos estilos de vida representados e divulgados na época através de uma indústria cultural 

norte-americana, havia ainda um “suspiro” de identidade brasileira na publicidade. Porém, a influên-

cia norte-americana era forte pois, além de filmes, as emissoras brasileiras exibiam seriados televisi-

vos como A Feiticeira (estreou no Brasil em 1965), Perdidos no Espaço (estreou no Brasil em 1966) 

e Batman (estreou no Brasil em 1971) para preenchimento de espaços vazios na sua programação 

diária. Nestas séries, estava presente o estilo de vida da família de classe média norte-americana, 

estruturada pelo casal com filhos, sua casa, seus eletrodomésticos e seu carro.

 Ao longo dos anos 1970, a propaganda brasileira começou a adquirir reconhecimento inter-

nacional e também colocou em prova sua qualidade criativa, resultado da uma criação globaliza-

da, mas com uma alguma identidade brasileira. Com isso, passou a ganhar importantes prêmios 

como o SAWA (Screen Advertising Worlds Agencies), atual Festival de Criatividade de Cannes, 

o mais disputado da publicidade mundial43. Em paralelo ao sucesso internacional, a profissão de 

publicitário ganhou no Brasil um curso superior em 1969, o que ajudou a atrair mais jovens para 

atividade. SIMÕES afirma que: “Durante a década de 1970 foram abertas cerca de 60 faculdades, 

acendendo discussões em torno da validade dos ensinamentos e a necessidade do publicitário ter 

formação regular.” (SIMÕES, 2006, p. 190)  Segundo AUCAR, a atividade precisava se profis-

sionalizar a fim de criar mecanismos de defesa mais sólidos e condizentes com o momento po-

lítico de distensão: “A autorregulamentação da publicidade se mostrava um caminho eficaz para  

43 O primeiro prêmio internacional em Cannes veio com o comercial da DPZ, em 1974, “Homem com mais 
de quarenta anos” criado para o Conselho Nacional de Propaganda. O comercial apresentava textos e imagens de 
fácil decodificação para um cidadão do mundo ocidental.
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colaborar com a política democrática.” (AUCAR, 2016, p. 257). 

 Em 1978, durante o período de abertura da ditadura militar surgiu o primeiro Código de 

Autoregulamentação Publicitária, o Conar44. Produzido pelos próprios publicitários, aprovado em  

congresso, o Conar sistematizou padrões éticos de comunicação e publicidade e, até hoje, atua 

como vigilante do próprio mercado publicitário. Sem dúvida alguma, a criação de um código de 

autoregulamentação publicitária ao final da década de 1970 pode ser considerado também um 

reflexo da censura imposta pelo regime militar que afetava bastante a programação televisiva. 

Segundo AUCAR, o Conar foi de extrema importância para o posicionamento e organização do 

mercado publicitário:

O Conselho tomou posicionamento nas relações de consumo e dispôs sobre as responsabili-
dades das agências, dos anunciantes, dos veículos e sobre o respeito à propriedade intelectual 
contida nas peças publicitárias. O órgão também passou a estabelecer punições por infração, 
advertências, correções de anúncios e a verificar o cumprimento das condenações. (AUCAR, 
2016, p. 258)

É possível afirmar que, mesmo com a alternativa de uma autoregulamentação que o surgimento 

do Conar pode dar à publicidade de cigarros, nenhuma medida mais efetiva de controle foi toma-

da. Segundo entrevista45 com o diretor de criação da agência Ogilvy, responsável pelo lançamento 

de Free no início da década de 1980, as únicas restrições foram proibição da contratação de atores 

menores de idade e crianças para a campanha do cigarro citado.  

 Enquanto países europeus incluíam medidas antitabagistas na sua pauta publicitária, a indús-

tria tabagista brasileira continuava lançando novas marcas de cigarro, como o Charm46 (1971) 

 — um cigarro mais fino destinado ao público feminino — parecendo negligenciar o problema. 

Além de novas marcas de cigarro, Hollywood se tornou também uma marca de roupas esportivas, 

a Hollywood Sport Line, “com mais de 350 pontos de venda espalhados pelo país” (MORAIS, 

2003, p.69), reafirmando sua ligação com o esporte. Enquanto leis e estudos cada vez mais pro-

fundos acerca dos males do tabagismo eclodiam pelo mundo e a vigilância aumentava, a publi-

cidade de cigarros no Brasil parecia permanecer com o mesmo discurso. A década de 1980 iria 

no entanto mostrar um novo movimento da indústria do tabaco, aparentemente mais responsável, 

com a entrada no mercado de produtos light munidos da promessa de baixos teores e de menor 

risco à saúde, como analisaremos no capítulo 3 deste trabalho.

 Nos anos 1980, uma série de cigarros foram lançados sob a promessa de baixos teores, o que 
44 Conselho Nacional de Autoregulamentação Publicitária. Constituído por publicitários e profissionais 
de outras áreas, o CONAR é uma organização não-governamental que visa promover a liberdade de expressão 
publicitária e defender as prerrogativas constitucionais da propaganda comercial. Fonte: www.conar.org.br
45 Entrevista concedida em 11 de janeiro de 2018, no Rio de Janeiro, RJ.
46 Cigarro para mulheres da Souza Cruz que não um sucesso imediato pois as mulheres não queriam fumar 
um cigarro fino e fraco. Anos depois, foi relançado pela DPZ com o slogan “O importante é ter Charm”, cam-
panha com a qual obteve mais êxito em vendas. 
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significava uma menor ingestão de toxinas ligadas a fumaça do tabaco. Nomes como Advance, 

Carlton Lights, Minister Special Lights, Galaxy e Free, invadiram as pontos de venda sem que 

houvesse comprovação científica de que um cigarro com baixos teores diminuiria os danos de um 

cigarro com níveis normais. Mais do que lançar novas marcas de cigarros, a indústria tabagista 

buscou através de patrocínios festivais de música, de projetos de arte e dança e do esporte, uma 

aproximação cada vez maior com a juventude. Vale lembrar que o maior ídolo brasileiro do auto-

mobilismo, Ayrton Senna, capaz de vencer corridas e campeonatos de forma arrojada e emocio-

nante, sempre pilotou carros patrocinados pela indústria tabagista. Na sua carreira, ele pilotou um 

carro John Player Special47, um Camel e um Marlboro nas suas maiores conquistas mundiais. Na 

sua trágica morte, em 1994, repetida inúmeras vezes na TV, ele estava dentro de um Rothmans48. 

Na música, a indústria do tabaco investiu em dezesseis anos de Free Jazz, um festival que come-

çou em 1985, passou por Rio de janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e contou com a pre-

sença de grandes nomes do jazz e novos artistas do circuito mais moderno internacional. Isto sem 

falar do Hollywood Rock, que atuou na lacuna deixada pelo primeiro Rock in Rio — sua primeira 

edição foi em 1985 e a segunda somente 6 anos depois — em sete edições de 1988 a 1996, no 

Rio de Janeiro e em São Paulo com a presença de bandas de rock internacionais ainda inéditas no 

Brasil. Ambos os festivais atraíram muitos fãs de música, jovens, e certamente contribuíram para 

atenuar os movimentos antitabagistas que começavam a ganhar força política e mudar os rumos 

da indústria tabagista e da publicidade de cigarros no Brasil. 

 Se no Reino Unido já havia banido os comerciais de televisão desde 1965, e nos EUA a pu-

blicidade de tabaco na televisão foi banida em 1971, no Brasil, o primeiro grande e importante 

momento de mudança de atitude política do Brasil em relação ao tabagismo só correu em 1988, 

com a promulgação da Constituição Federal, conforme examinaremos nos capítulos seguintes.

47 Marca que pertencia a John Player and Sons, fabricante de cigarros britânica fundada em 1820, hoje faz 
parte do grupo britânico Imperial Tobaco, quarto maior do segmento tabagista. Fontes: imperialbrandsplc.com e 
wikipedia. Acessado em 31/07/17
48 Rothmans International PLC foi uma fabricante de tabaco inglesa fundada em 1890 que tinha as marcas 
Pall Mall, Rothmans e Dunhill. Além da Fórmula 1, patrocinou outras modalidades do automoblismo e foi 
patrocinadora da equipe olímpica britânica em 1972. Foi comprada pela BAT em 1999. Fontes: Wikipedia e NY 
Times, acessado em 31/07/17.
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Capítulo 2
Estratégias em tempos de banimento: Reino Unido e EUA.

 

 1  — Os primeiros movimentos antitabagistas

 Há registros de movimentos antitabagistas desde que houve a disseminação do consumo de 

tabaco na Europa. No entanto, estes foram se tornando mais frequentes no século XIX, em que 

alguns consistentes movimentos ligados a religião e a moral tomaram forma. No Reino Unido, 

o político evangélico inglês Thomas Reynolds foi importante personagem do movimento e 

instituiu, em 1853, a Anti-Tobacco Society, “(...) um movimento que atraiu respostas simpáticas 

de grande parte de figuras da classe médica, religiosos filantropos e foi capaz de seguir exis-

tindo durante o século tanto que outra sociedade foi aberta em Manchester (1867), sob forte 

influência evangélica radical.”49 (HILTON, 2000, p. 61) Segundo HILTON, este movimento foi 

capaz de estimular dos importantes passos: a publicação de matérias sobre saúde e controle do 

tabagismo em jornais voltados para a área médica como o Lancet50 e a lei Children’s Act (1908), 

proibindo a venda de produtos de tabaco a pessoas menores de seis anos. (HILTON, 2000, p. 

61) Lei branda para os dias atuais, esse movimento, no entanto, demonstrava uma preocupação 

com o consumo de tabaco pela juventude e apontava para alguma intervenção governamental 

de controle das liberdades individuais da sociedade liberal inglesa. Segundo HILTON, “(...) ape-

sar de ainda não existirem evidências científicas que ligassem o uso do tabaco a doenças graves 

que legitimassem essa lei, já havia uma distinção entre comportamentos de consumo de jovens 

e adultos e alguma prevenção sobre os atos socialmente toleráveis dos primeiros.”51 (HILTON, 

2000, p. 74)

 O consumo em massa de cigarros acabou revelando para o mundo que a combustão do  

tabaco contém substâncias que causam uma série de doenças graves, a começar pelas respirató-

rias, acarretando num enorme custo para o setor de saúde de países que dominavam a indústria 

tabagista. As primeiras reações contrárias ao consumo de tabaco na área de saúde aconteceram 

no país que mais se apropriou e desenvolveu a indústria, o Reino Unido, e quase que ao mesmo 

49 “Texto traduzido” (HILTON, 2000, p. 61) “(...) the Society attracted sympathetic responses from a whole range 
of concerned medical, religious and philanthropic figures, and was able to continue throughout the rest of the century as 
another society was set up in Manchester in 1867, estabilished along similar radical evangelical principles.”
50 Jornal semanal lançado em 1923 no Reino Unido. Sempre foi voltado para a área de ciência e saúde 
contribuindo com artigos médicos sobre os mais urgentes assuntos da sociedade. Fonte: www.thelancet.com
51 “Texto traduzido” (HILTON, 2000, p. 74) “... it symbolised the assumed inability of children to think indepen-
dently about their consumption decisions. In this sense, juveniles were denied the full rights of the liberal individual  at the 
same time as the state was allowed to interfere in their lives.”
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tempo no país que mais desenvolveu o mercado publicitário de cigarros, os EUA. Neste último, 

as reações antitabagistas foram aumentando à medida em que o consumo de cigarro começou a 

ter alguma relevância. Segundo BRANDT, “entre os anos 1900 e 1965, o consumo per capita 

de cigarros nos EUA subiu de 49 para 4318.” (BRANDT, 1990, p.157) Na virada do século XIX 

para o XX, a industrialização da produção e o começo de um grande crescimento de consumo 

de cigarro — abrangendo camadas populares, mulheres e jovens — acarretou em movimentos 

religiosos e de saúde contrários ao consumo de tabaco no EUA. Segundo JAQUES, as igrejas 

(adventista, mórmon e metodista) condenavam o tabagismo da mesma forma que o alcoolismo 

e formavam Ligas Antitabaco, que pressionavam o poder público para promulgarem medidas 

de controle.(JAQUES, 2010, p. 21) Empresários influentes como Henry Ford, diziam “que cri-

minosos eram fumantes inveterados.”52 (BRANDT, 1990, p. 158) e proibiam que os empregados 

fumassem dentro das suas fábricas. Já o campo de pesquisas médico-científicas sobre o consumo 

de tabaco se ampliou bastante por volta da década de 1920, nos EUA, sendo que a ligação entre 

tabaco e câncer de pulmão veio a ser comprovada somente no início da década de 1950.

 2 — O banimento da publicidade e propaganda de cigarro no Reino Unido: estudos

 científicos X cultural liberal britânica.

 A história do movimento antitabagista no Reino Unido passou por momentos importantes 

que vão desde a lei do rei James I, de 1604, passando pelas condenações das igrejas e chegando 

à condenação científica que se iniciou  entre os séculos XIX e XX. O grande consumo provoca-

do pelo avanço do tabagismo fez com que a comunidade médico-científica inglesa observasse 

cada vez mais o fenômeno e as doenças que este era capaz de trazer. Os estudos e publicações 

em jornais do meio começam a se intensificar  ao final do século XIX, e a preocupação com o 

tabagismo precoce, entre crianças e jovens do sexo masculino, começa a ter base científica de 

legitimação.  A motivação científica aliada às críticas a um comportamento social não ideal a 

crianças  — de beber e fumar em público  — culminou com a lei que proibiu a venda de cigarros 

a menores de 16 anos The Children’s Act de 1908. Sobre esta lei, HILTON afirma que: 

Quando a Children’s Act proibiu a venda de produtos de tabaco para jovens com menos de 16 
anos, isto simbolizou a assumida inabilidade das crianças pensarem de forma independente sobre 
suas decisões de consumo. Neste sentido, aos jovens foi negado os direitos liberais individuais ao 
mesmo tempo que ao Estado estava permitido interferir em suas vidas.53 (HILTON, 2000, p. 74)

52 “Texto traduzido” (BRANDT, 1990, p.158) “Among the most prominent anti-cigarette crusades was Henry 
Ford. “If you will study the history of almost any criminal you will find that he is an inveterate cigarette smoker.”
53 “Texto traduzido” (HILTON, 2000, p. 74) “When the Childre’s Act prohibited the sale of tobacco products to 
youths less than sixteen years of age, it symbolised the assumed inability of chindren to think independently about their 
consumption decisions. In this sense, juveniles were denied the full rights of the liberal individual at the same time as the 
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 A Children’s Act atingia os jovens e crianças, mas deixava intacto o homem adulto, com 

discernimento para decidir que atitudes tomar. Uma cultura que exaltava a independência do 

cidadão, na qual seus direitos e deveres deveriam ser respeitados — tanto os individuais quanto 

os ligados ao outro — portanto, não estava propensa a aceitar leis estatais de controle. Além 

disto, a cultura liberal inglesa foi construída sobre os valores de masculinidade ligados ao ta-

baco, como demonstram Sherlock Holmes e James Bond. No cinema, o personagem James 

Bond do cinema, foi fumante ativo e passivo de 1962 a 2002, pois tragava cigarros e charutos 

assim como suas mulheres o faziam. Se o agente 007 parou de fumar no filme de 2006, Cassino 

Royale, as suas belas mulheres continuaram a fumar durante os anos 2000. Afinal de contas, 

as mulheres de Bond também conquistaram seu espaço no mercado de trabalho e consequente-

mente puderam fumar, seduzir e ter independência sobre seus atos. Portanto, mesmo com todas 

as comprovações científicas, leis e banimento de mídia, o comportamento do herói e de sua 

mulher ainda era tolerado até os anos 2000.  

 Podemos considerar o ano de 1951 como o mais importante para a condenação do consumo 

de tabaco no mundo. Pela primeira vez, a condenação não veio por meio de instituições religio-

sas ou de providências governamentais, mas por uma pesquisa científica publicada num jornal 

de medicina, o British Medical Journal (fundado em 1840). A publicação do artigo médico de 

Richard Doll e A. Bradford Hill estabeleceu uma ligação científica entre o câncer de pulmão e 

fumo. Os estudos de Doll e Hill se somaram às investigações feitas no ano anterior nos EUA, 

por Ernest Wynder e Evarts Graham, e foram publicadas num jornal norte-americano, o Jour-

nal of the American Medical Association (fundado em 1883). Apesar da grande repercussão no 

meio científico, os artigos não foram capazes de atingir diretamente a indústria do tabaco por 

não trazer provas estatísticas completas, embora tenham legitimado a discussão científica sobre 

tabagismo iniciada na virada dos século XIX para o XX. Há registros que a ligação entre o ta-

bagismo e o câncer de pulmão já fora investigada pelo governo nazista alemão, sem que tenha 

havido muita repercussão de seus resultados científicos. 

 O impacto destas primeiras análises comprobatórias da relação causal entre o câncer de pul-

mão e o tabagismo pode não ter sido tão prejudicial à indústria a princípio, mas, segundo HIL-

TON, “o conhecimento médico e científico sobre o cigarro teve o mais significativo impacto no 

ato de fumar para a cultura popular britânica no final do século XX”.54 (HILTON, 2000, p. 180) Ou 

seja, podemos ainda afirmar que a medicina foi capaz de frear a economia de escala, que através 

state was allowed to interfere in their lives.”
54 “Texto traduzido” (HILTON, 2000, p. 180) “The medical and scientific understanding of the cigarette has had 
the most significant impact on the role of smoking in British popular culture in the late twentieth century.” 
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da produção do cigarro, já havia sucumbido os ideais de ritualização do consumo de tabaco e 

massificado o processo. E, a partir de 1950, muitas pesquisas se sucederam e acabaram provo-

cando uma série ações antitabagistas no Reino Unido. Consequentemente, a indústria tabagista 

teve que procurar caminhos para continuar conquistando consumidores através de um produto 

que causava doenças agora comprovadas.

 A partir da publicação de Doll e Hill, houve uma série de novas pesquisas sobre o tema e 

duas importantes instituições passam a atuar constantemente no processo de banimento do taba-

gismo na sociedade inglesa: o Medical Research Council 55(Conselho de Pesquisa Médica) e o 

Royal College of Physicians56 (Faculdade Real de Médicos). Em ambas instituições os estudos 

sobre câncer eram desenvolvidos sendo que o de pulmão, devido a grande quantidade de sua in-

cidência, era um dos mais investigados. Muitos artigos foram produzidos a partir deste estudos 

sendo que eram publicados em jornais e revistas da área médica, mas, com o tempo ganharam 

matérias na grande imprensa. Em 1962 o Royal College of Physicians publicou um dos mais 

importantes e completos relatórios sobre a relação de causalidade entre o tabagismo e o câncer 

de pulmão, o que provocou uma grande cobertura da imprensa britânica — o Guardian e o The 

Times sendo os primeiros dar a notícia — e um intenso debate na sociedade. Segundo HILTON, 
Por exemplo, o Guardian resumiu em detalhes as evidências médicas e as propostas do re-
latório do RCP para demonstrar a esmagadora causa contra o tabaco. Ele aceitou totalmente 
as descobertas do relatório, chamando por uma intervenção governamental com uma grande 
campanha e dedicou inúmeras colunas para avaliar o impacto nos fumantes individuais, a 
indústria do tabaco e a profissão do médico. 57 (HILTON, 2000, p. 202)

 Em seguida, o governo britânico criou um Comitê para tratar do assunto comandado pelo 

Ministério da Saúde britânico. A principal atuação do comitê foi a elaboração de campanhas 

antitabagistas e de leis e regras para fumar dentro do transporte público e hospitais. A indústria 

do tabaco por sua vez tentou mudar os rumos do movimento, se juntando na The Tobacco Ma-

nufactures’ Association. Além de fazer looby político, a associação primeiro rejeitou os artigos 

médico com campanhas que afirmavam que os médicos indicavam cigarros (figura 01) e depois 

tentou evitar a condenação do tabagismo alterando alguns códigos na propaganda televisiva que 

exaltavam o glamour e a soberania do fumante. Ainda assim, a indústria sofreu seu primeiro 

grande baque com o banimento da propaganda de cigarros da TV britânica em 1965.

 A publicação do Royal College of Physicians de 1962 pode ser considerada como um es-

topim para uma reação mais contundente da indústria tabagista britânica. Se as evidências dos 
55 Conselho inglês fundado em Londres (1913) com a intenção de financiar pesquisas no campo da saúde.
56 Fundado em 1518 pelo rei Henry VIII com a intenção de melhorar e ajudar a saúde pública inglesa. 
57 “Texto traduzido” (HILTON, 2000, p. 202) “For instance, tn Guardian summarised in detail the medical evi-
dence and proposals of the RCP to demonstrate “the overwhelming case against tobacco”. It accepted entirely the findings 
of the report, called on the government to intervene with a major national campaign and devoted countless column inches 
to assess the impact on individual smokers, the tobacco industry and the medical profession.”
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malefícios do cigarro começaram a se tornar claras, buscou-se pesquisar a possibilidade da 

fabricação de um novo produto, mais “saudável”. Como afirma GLANTZ: “(...) no Reino Uni-

do, por outro lado, a BAT parecia genuinamente consciente sobre os problemas de saúde do 

tabagismo e embarcou num esforço de elaboração e desenvolvimento de um cigarro “seguro” 

(GLANTZ, 1996, p.119)58. Um série de pesquisas foram feitas na busca por cigarro com menor 

quantidade das substâncias consideradas cancerígenas. Uma novidade introduzida pela indús-

tria na época foi um modificação no filtro de Kent (cigarro norte-americano lançado em 1952 

da Lorillard Tobacco) que buscou uma maior retenção de fenóis, que eram considerados os 

vilões da combustão, e avançou muito diante a concorrência mundial. (GLANTZ, 1996, p.120). 

Marcas como Viceroy, um cigarro de 1936 cujo diferencial em relação a concorrência estava no 

filtro, foram repaginadas e relançadas com alguma inovação no filtro que aumentasse a capacida-

de de retenção de substâncias prejudiciais à saúde.  “A indústria se mudou para um novo domínio, 

a produção de conhecimento científico, não com a proposta de desenvolvimento e pesquisa, mas 

para desfazer o que já era sabido: fumar cigarros causa doenças letais.” (BRANDT, 2012, p. 64)59.
58 “Texto traduzido” (GLANTZ, 1998, p. 119) “Participants at the conference also discussed the feasibility and 
development of a safer cigarette. It emerged that BAT knew how to make a cigarette with low levels of what was regarded 
at the time as the major carcinogen (benzpyrene) but had not marketed it. There was concern about how to make claims for 
safer products that would not indict other products, and there was a keen appreciation of the difference between product 
innovation for public relations purposes and product innovation to reduce the hazard of the product.”
59 “Texto traduzido” (BRANDT, 2012, p. 64) “It moved aggressively into a new domain, the production of scientific 
knowledge, not for purposes of research and development but, rather, to undo what was now known: that cigarette smoking 
caused lethal disease.”

Figura 01: anuncio de revista
Produto: Camel 
Ano: 1947 - 1952
Fonte: Stanford Research
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 Não só para manter seus lucros, a pesquisa por um cigarro seguro teve também a função 

de melhorar a imagem da indústria do tabaco. Investindo em um cigarro “seguro”, a indústria 

demonstrava para os consumidores e opinião pública que estava pensando em melhorar. Além 

disto, a preocupação com sua imagem fez com que a indústria aumentasse as doações as artes e 

os patrocínios esportivos e culturais. No entanto, as próprias instituições britânicas foram prati-

camente “cortando” o tabaco das suas atividades voluntariamente.  A Radio Times, importante 

canal de TV e rádio britânica, implementou seu próprio banimento a propaganda de cigarros 

em 1969. Em 1971, a  Rank Leisure, uma cadeia de cinemas, disponibilizou cadeiras para não 

fumantes em todas as suas salas. Cerca de nove anos depois da Radio Times iniciar o processo, 

a Associação Independente de Rádio baniu a propaganda de cigarros do rádio britânico. E, em 

1985, a empresa responsável pelo transporte londrino baniu o tabaco da estações de metrô intei-

ramente cobertas.60 No Reino Unido, o processo de banimento tanto da publicidade de cigarros 

quanto do tabagismo em locais públicos foi tomando forma não somente através da promulga-

ção de leis, mas de acordos e atitudes das instituições interessadas. 

 As primeiras campanhas publicitárias antitabagistas do Reino Unido datam do início da 

década de 1960. Fazendo uso de incentivos governamentais, as campanhas tinham como foco a 

informação única de que fumar era “somente” prejudicial a saúde, não sendo ainda um grande 

obstáculo à indústria do tabaco. Porém, as campanhas se intensificaram nas década de 1970 e 

1980, chegando a receber uma verba anual de 2 milhões de libras em 1982, segundo HILTON. 

(HILTON, 2000, p. 188) A partir deste investimento em contrapropaganda e com o aumento dos 

preços do cigarro, houve uma significativa redução de consumo de cigarro (1981), muito embo-

ra permanecessem altos. Outras organizações de saúde não governamentais como a Fundação 

Britânica do Coração e o Fundo de Pesquisa Contra o Câncer se uniram a causa antitabagista. 

Estas organizações não oficias foram responsáveis por uma grande pressão na indústria do ta-

baco por mudanças na propaganda e em por novas políticas públicas antitabagistas. Em 1971 as 

primeiras advertências foram impressas nos maços. Em 1973, os teores de nicotina e alcatrão 

tiveram que ser impressos nos maços. (HILTON, 2000, p.188) Em 1976 foi lançado na TV o 

documentário Death in the West, escrito pelo jornalista investigativo britânico Peter Taylor e 

dirigido por Martin Smith. O documentário exibiu entrevistas com os atores/cowboys de Marl-

boro, que estavam com alguma doença pulmonar, e com executivos da Philip Morris. Estes 

últimos, pela primeira vez admitiram que o cigarro fazia mal à saúde. Logo após ser lançado no 

canal de televisão britânico Thames o documentário foi proibido pela justiça em ação movida 

60 Fonte: Action on Smoking and Health (ASH): key dates in the history of anti- tobacco campaign (www.
tobacco.org/history) acessado em 20/03/18.
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pela Phillip Morris, que alegou uso indevido da marca Marlboro — o filme usa ironicamente a 

trilha sonora e imagens de comerciais da marca — e fraude nas informações fornecidas. No en-

tanto, o documentário foi recuperado na década de 1980 e encontra-se atualmente digitalizado 

e livre para exibição online.    

 Durante toda a década de 1970 houve uma alteração tratamento dado ao fumante no Reino 

Unido que passou a ser visto como um doente que pode ter cura. Como efeito, as campanhas 

antitabagistas começavam a aconselhar aos fumantes a procura de um médico ou psicólogo. 

Neste momento, surgem os mais variados tratamentos médicos financiados pelo governo e uma 

grande quantidade de clínicas particulares destinadas a tratar o vício da nicotina. HILTON afir-

ma que os remédios geralmente utilizados nos tratamentos: “(...) variavam de um falso cigarro 

mentolado, filtros e balas, chicletes e cordões de relaxamento, nitrato de prata para bochechar, 

prescreviam ferro, nicobrevin e outros comprimidos de lobelina e mesmo injeções de poucas 

quantidades de nicotina.”61 (HILTON, 2000, p.195). 

 No início da década de 1980, no Reino Unido o foco passou a ser os fumantes passivos. Foi 

realizada uma pesquisa com mulheres que conviviam com fumantes inveterados e o resultado, 

apesar de não ser muito conclusivo, trouxe para o debate as consequências da constante exposição 

à fumaça do cigarro. A exposição ao que se denominou “fumaça ambiental do cigarro” começava 

61 “Texto traduzido” (HILTON, 2000, p.195) “Artificial aids to help people stop smoking were also com-
monly used; these ranged from special menthol or dummy cigarettes, holders and filters to sweets, chewing gum 
and worry beads, as weel as silver nitrate mouth washes, prescribed iron, nicobrevin and more popular lobeline 
tablets, and even injections of small amounts of nicotine.”

Figura 02: Poster 1962-1967
Produto: Campanha antitabaco
da  Autoridade em Saúde Britânica
Fonte: Science Museum London
Texto traduzido: “Não seja um estorvo.  
Deixe o cigarro. Viva!”
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a ser considerada um problema, principalmente quando se tratavam de mulheres e crianças. Esta 

preocupação provocou uma mudança na disposição das pessoas em lugares públicos, que passa-

ram a reservar espaços para os não-fumantes — sem nenhuma legislação, os estabelecimentos 

voluntariamente adotaram este novo comportamento. Aliás, como já foi citado, todo o processo 

de banimento do tabaco na sociedade britânica passou por muitas regulações voluntárias, seja por 

parte da indústria, da mídia, ou por parte das instituições governamentais.  As instituições britâ-

nicas foram muitas vezes se adaptando à nova realidade que afastava progressivamente o cigarro 

dos meios de comunicação e do convívio em ambientes fechados.

 Diante da enorme importância da campanha antitabagista, a cultura britânica teve que se adap-

tar a nova realidade de controle e vigilância. Antes mesmo do banimento da publicidade de taba-

co, as primeiras investigações comprobatórias foram publicadas em jornais e conviviam lado a 

lado com belos anúncios de cigarro, portanto havia uma contradição entre o que é certo ou errado 

para a população. E, por mais que muitos dos produtos anunciados pela publicidade fizessem 

mal à saúde, nunca havia acontecido algo tão paradoxal nos meios de comunicação. Segundo 

HILTON, nos primeiros relatórios sobre a eficácia das campanhas antitabagistas (1960) do Rei-

no Unido, muitos dos fumantes respondiam saber que estavam sob risco de câncer de pulmão, 

mas não se importavam pois a doença não aconteceria com ele próprio. (HILTON, 2000, p.227) 

Portanto, o fumante tinha consciência dos perigos de fumar, mas não os aceitava. Neste sentido, 

pode-se supor que as campanhas antitabagistas tivessem que mudar de rumo, sendo mais diretas 

e agressivas na forma de transmitir a mensagem, o que justificaria a impressão de imagens reais 

de pessoas doentes nos maços de cigarro ao longo dos anos 2000. Essas imagens aliadas a não 

presença da propaganda de tabaco nos meios de comunicação pode ser considerada a mais eficaz 

das campanhas antitabagistas.

  

 3 — O banimento da publicidade e propaganda de cigarro nos EUA: filtros, baixos 

 teores e o seriado Mad Men.

 Os EUA, país que inventou a máquina de fazer cigarros (1881) e que dividiu o controle do 

mercado mundial tabagista com o Reino Unido, entrou na considerada mais controladora onda 

antitabagista ao final da década de 1940. Só que desta vez a motivação para os ataques ao con-

sumo de tabaco não foram religiosos ou políticos pois seus fundamentos apoiaram-se nas ciên-

cias médicas. Através de pesquisas científicas, ficou comprovado que o tabagismo deveria ser 

considerado a principal causa do câncer de pulmão. As pesquisas de Richard Doll e A. Bradford  
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Hill no Reino Unido e de E. L. Wynder e E. A. Graham, nos EUA inauguraram a era de resulta-

dos comprovadores publicados em revistas como British Medical Journal e no norte-americano 

Journal of the American Medical Association, no início da década de 1950. Mais adiante, outros 

pesquisadores ampliaram suas pesquisas, chegando a resultados ainda mais conclusivos sobre o 

tabagismo como a principal causa do câncer de pulmão. Esses estudos estimularam a produção 

de matérias jornalísticas em jornais e revistas importantes como o “New York Times (27 de mar-

ço, 1950), Reader’s Digest (dezembro de 1952), e a Life (21 de dezembro, 1953)”62 O resultado 

destas pesquisas funcionou como um estopim para um novo debate na área de saúde, estimu-

lando outros médicos a aprofundar os estudos sobre o tabagismo, principalmente nos EUA e 

Inglaterra, com mais evidências comprovadoras da ligação entre fumo e câncer de pulmão. 

 Como alternativa, a indústria norte-americana passou a explorar cada vez mais o mercado 

externo, entrando com mais vigor na América Latina e Canadá — mercados ainda em pleno 

desenvolvimento industrial e com fraca legislação antitabagista. A Phillip Morris e a Lorillard 

Tobacco Company com as marcas Marlboro e Kent, respectivamente, ampliaram sua atuação 

nesses mercados. A partir do sucesso do “homem de Marlboro” a Phillip Morris atacou merca-

dos fora dos domínios da Europa e EUA, ganhando importante espaço também no Brasil, país 

que sofria forte controle industrial da BAT, através da Souza Cruz. Este controle começava nas 

plantações de fumo, passava pela manufatura e distribuição dos maços e terminava nas vitrines 

dos pontos de venda. Segundo BOEIRA:
A BAT se introduz rapidamente nos maiores mercados – Argentina, Brasil e México –, 
antes e depois da 1a Guerra Mundial, geralmente adquirindo firmas locais. Isto, entre-
tanto, não ocorre sem oposição de grupos econômicos nacionalistas. A estratégia da 
BAT, em resposta, é baseada em adaptação flexível, buscando uma constante integra-
ção com as comunidades e mantendo, na cúpula das empresas absorvidas, os dirigen-
tes fundadores (como é o caso do Brasil, com o português Albino Souza Cruz). 

 Para o mercado interno, a indústria tabagista norte-americana passou a apostar num novo 

produto, o cigarro com filtro. Em 1952, a Lorillard Tobacco Company introduz no mercado a 

marca Kent  — cigarro que prometia menor dano a saúde do fumante por possuir um filtro na 

sua extremidade — que se tornou o primeiro sucesso de vendas de um cigarro com filtro. A 

promessa que cigarros com filtro eram menos danosos à saúde se comparado aos que o possu-

íam, causou um boom de vendas de Kent e de outras marcas posteriormente lançadas como o 

Winston, da Philip Morris. Mesmo que não existisse pesquisa científica capaz de comprovar 

a promessa do benefício do filtro, a publicidade evidenciava a maior segurança que este tipo 

de cigarro trazia ao fumante, sendo mais “saudável” devido à filtragem da fumaça ingerida. 

Segundo BOEIRA, a introdução do filtro foi uma resposta da indústria que só veio a renovar e 

62 GLANTZ, Staton, The cigarette papers, 1998, p. 26.
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impulsionar a produção de cigarros na Europa e EUA. 

Uma das respostas mais ardilosas e bem sucedidas ao antitabagismo dos anos 50 é o 
lançamento do cigarro com filtro, que renova o potencial do mercado interno e deses-
timula negociações no exterior. A Philip Morris se diferencia, neste aspecto, e come-
ça a firmar uma posição de destaque no mercado externo. Esta resposta criativa dos 
industriais tornar-se-á um padrão estratégico: ganhar mercado absorvendo as críticas 
antitabagistas. (BOEIRA, 2002, p. 29)

 No entanto, a indústria tabagista continuava sob intensa vigilância dos órgãos de saúde 

que continuavam a financiar pesquisas científicas sobre o assunto. Em 1962, o governo norte-

-americano financiou uma comissão geral de fumo e saúde, trazendo aspectos políticos para o 

debate.63 (BRANDT, Allan, 1990, p. 163) Assim, novas pesquisas colocaram em discussão a 

principal aposta da indústria norte-americana diante do contexto antitabagista da segunda me-

tade do século XX. Defendiam que o filtro não era capaz de impedir que o fumante ingerisse 

nicotina e era mais danoso que um cigarro regular, considerando que a ingestão de alguns com-

ponentes do filtro, como o amianto, era tóxica.

 Outra resposta à onda antitabagista provocada por pesquisas médico-científicas compro-

vando a relação causa e efeito entre o tabagismo e o câncer de pulmão, foram os cigarros de 

baixos teores, ou light. Da mesma forma que os cigarros com filtro, os cigarros de baixos teores 

também prometiam ser uma forma mais “saudável” de fumar. A indústria afirmava em campa-

nhas publicitárias que quanto menos teores de nicotina e alcatrão, menores seriam os riscos de 

doenças provocadas pelo tabagismo. Segundo Staton Glantz, antes dos cigarros com filtro, as 

marcas Camel e Chesterfield, já haviam lançado versões de baixos teores64, ou seja, as respostas 

da indústria a onda antitabagista aconteceram quase que concomitantemente. Além disto, os efei-

tos da onda antitabagista do início da segunda metade do século XX nos EUA fizeram com que 

a competição entre marcas de baixos teores se acirrasse muito pois cada uma lançou a sua versão 

light. E mesmo que não houvesse comprovação científica de que o consumo de cigarros de baixos 

teores fosse mais saudável, a eficácia da mensagem publicitária aliada a altos investimentos em 

mídia televisiva fizeram com que os cigarros com filtro e os de baixo teores mantivessem os altos 

lucros da indústria tabagista norte-americana até o início da década de 1970.  

 A onda antitabagista iniciada na década de 1950 nos EUA e Europa transformou a indús-

tria tabagista e desencadeou uma série de novas pesquisas na área de saúde. As evidências  

científicas cada vez mais demonstravam que o tabagismo era responsável doenças graves como 

63 “Texto traduzido” (BRANDT, Allan, 1990, p. 163) “The first step which the federal government took—
haltingly, in 1962—was to sponsor a commission to study the evidence that cigarettes were harmful. In some re-
spects, this was a curious way to proceed, given the quality of the evidence which already existed. But the creation 
of the Surgeon General’s Advisory Commission on Smoking and Health revealed the political aspects of the debate.”

64 “Texto traduzido” (GLANTZ, Staton, 1998, p. 29) “Reduced nicotine was a key claim made for several 
other brands at the time. Before filters, Camel, Chesterfield, and Old Gold all made low-nicotine claims.”
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o câncer de pulmão,  provocando uma reação governamental. A criação de uma comissão res-

ponsável pela área de fumo e saúde, em 1962, foi uma delas. Esta comissão irá influenciar 

congressistas a instituir, em 1965, a primeira advertência ao consumo de cigarros (figura 03) 

a ser fixada na lateral de todos os maços, com o seguinte frase: “Caution: Cigarette Smoking 

May Be Hazardous to Your Health.”65. Em uma tradução livre: “Atenção: fumar cigarros pode 

ser perigoso para sua saúde.” O ano de 1965 marcou a primeira entrada de uma advertência ao 

tabagismo nos EUA, na lateral dos maços, dizendo que fumar cigarros “pode ser” e não que “é” 

perigoso para a saúde. Os debates políticos continuaram e muitas vezes as medidas públicas de 

controle embarravam no poder econômico da indústria tabagista e na preservação da liberdade 

individual do cidadão americano. No entanto, em 1970, a comissão federal de fumo e saúde 

ataca a publicidade de cigarros com campanhas antitabagismo e mais tarde com o banimento 

da publicidade televisiva. Mesmo assim, anúncios em revistas e patrocínios a eventos ligados 

ao entretenimento e ao esporte continuariam liberados até quase o final da década de 1990. 

Como as marcas de cigarro patrocinavam quase tudo, desde shows dos Beatles (Kent) a circui-

tos anuais de tênis (Virginia Slims), a exposição destas marcas ficava garantida na TV devido à 

abrangência de transmissão que esta possuía.

 A ligação entre patrocínios a esportes e a indústria do cigarro se intensificou durante a dé-

cada de 1960 nos EUA, como afirma POLLAY: “O patrocínio a esportes sempre foram lugar-

-comum em todas a firmas. A Ligget & Myers durante muito tempo esteve associada ao beise-

bol, regularmente patrocinando jogos e atletas. Em 1963, a RJ Reynolds patrocinou oito times 

de beisebol diferentes e a American Tobacco patrocinou seis mais.” (POLLAY, 1994, p.136). 

Ainda mais, a equipe norte-americana dos Jogos Olímpicos de 1964, em Tóquio, foi patroci-

65 BRANDT, Allan, 1990, p. 166

Figura 03: Foto da primeira advertência norte americana 
Fonte: Blue Cross and Blue Shield of North Carolina 
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nada pela indústria do tabaco, a Lorillard Tobacco. O patrocínio a esportes na década de 1960 

poderia ser considerado um sinal da preocupação da indústria com a imagem negativa que as 

pesquisas científicas já evidenciavam, fazendo com que as mesmas adotassem a estratégia de se 

conectar com uma imagem mais saudável e recheada de ídolos nacionais. Assim, a estratégia de 

driblar pontos negativos gerados pela pesquisa científica acabava também atingindo aos mais 

jovens e mais aptos ao esporte. Por consequência, posteriormente a indústria tabagista se viu 

obrigada a recuar preservando os mais jovens a fim de evitar maiores sanções federais.

 Ao temer por maiores restrições governamentais, a indústria norte-americana passou a atu-

ar sob a gestão do Instituto do Tabaco (Tobacco Institute) que regulava a propaganda das seis 

maiores empresas de tabaco dos EUA. Segundo POLLAY, durante um encontro do Instituto, em 

1963, ficou acertado que a propaganda de cigarro se afastaria do público jovem, deixando de 

anunciar em revistas, jornais e rádios destinados a este tipo de público. (POLLAY, 1994, p.137) 

“Os seis maiores fabricantes de cigarro dos EUA eram responsáveis por patrocinar um total 

de 55 programas de TV, ou 62.5 horas de TV por semana, na sua maioria no horário nobre. Os 

jovens representavam 25% ou mais da audiência de cada firma (...)”66 (POLLAY, 1994, p.138) 

Se com a criação do Instituto do Tabaco a indústria buscou se auto-proteger, as dificuldades 

para sair dos meios de comunicação de forma rápida a deixaram mais vulnerável e as ações e 

políticas governamentais acabaram acontecendo anos mais tarde. 

 No seriado de TV norte-americano Mad Men (2007-2015), o cotidiano de publicitários da 

Madison Avenue de Nova Iorque foi retratado no contexto dos anos 1960 e 1970, em meio as 

mudanças sócio-políticas que aconteciam na sociedade norte-americana. Durante a passagem 

de tempo da série, personagens fictícios convivem com fatos históricos relevantes: o movimen-

to feminista, a condenação ao tabagismo, as guerras, a ida do homem a lua, etc. 

 O personagem protagonista é um publicitário bem sucedido, premiado, fumante, que cria 

campanhas para vários tipos de produtos com destaque para Lucky Strike. A importância da 

manutenção desta marca de cigarro como cliente da agência em contraposição a condenação do 

tabagismo foi tema central da narrativa de dois episódios. No primeiro episódio, o protagonista 

consegue contornar o problema trazido pelo cliente: o cigarro começava a ser visto como um ve-

neno. Ele diz: “A base da propaganda é a felicidade. O tabaco do outro é venenoso, mas Lucky  

Strike é torrado.”67 Se o tabagismo passou a conviver com uma verdade científica incontes-

66 “texto traduzido” (POLLAY, 1994, p.138) “The six US cigarette firms sponsored 55 shows and a total 
of 62.5 hours of television every week, most of it at prime times. The youth were roughtly 25% or more of the 
audiences for every firm... ”
67 “Texto traduzido” Fonte: IMBD, www.imdb.com. Mad Men, temporada 1, episódio: Smoke gets in your 
eyes, 2007. “Advertising is based on one thing,” Don says. “Happiness.” Everyone else’s tobacco is poisonous, 
but Lucky Strike’s is “toasted.”
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tável, a propaganda encontrou uma forma de rebater com uma outra verdade, “Lucky Strike é 

torrado”. Neste momento o seriado mistura ficção e realidade, pois durante muito anos este foi 

o slogan de Lucky Strike. Porém, a origem de “It’s toasted” remete a uma campanha de 1917 

(figuras 04 e 05), criada pela agência Lord & Thomas, que não tinha a pretensão de combater a 

condenação ao tabagismo.   

  O segundo dos episódios do seriado cujo tema foi a publicidade de cigarros se concentra 

na perda do mais rentável cliente da agência, o Lucky Strike. O episódio começa mostrando que 

por conta do tabagismo excessivo, o protagonista passa a ter sérios problemas respiratórios. 

Com a confirmação da saída do cliente, o protagonista publica um anúncio/carta pessoal em que 

afirma que não trabalha mais para Lucky Strike e não vai mais trabalhar para nenhuma marca 

de cigarros (figura 06). No título, uma frase em primeira pessoa diz: “porque estou deixando o 

tabaco”, evidenciando também a vontade pessoal em parar de fumar. Os argumentos usados no 

texto do anúncio falam que fazer propaganda boa de um produto que vicia é irrelevante, que 

ele só a fazia porque envolvia muito dinheiro. O protagonista também enfatiza que com a saída 

de Lucky Strike ele iria poder dormir mais tranquilo por não estar mais trabalhando com um 

produto que mata seus consumidores. 

Figura 04: anúncio de jornal. Produto: Lucky Strike. 
Ano de veiculação: 1917. / Fonte: Stanford Research

Figura 05: anúncio de jornal. Produto: Lucky Strike. 
Ano de veiculação: 1918. / Fonte: Stanford Research
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 Este anúncio, obra da ficção, levanta a questão para a ética na propaganda que muitas vezes 

é deixada de lado em prol de lucro e prêmios, importantes balizadores de reconhecimento do 

trabalho do publicitário. Representa também o dilema enfrentado pelos profissionais que traba-

lham diretamente com a publicidade de produtos não saudáveis, poluentes ou com serviços re-

conhecidos pela má qualidade. O exemplo do dilema do protagonista reproduzido pelo episódio 

da série foi baseado em fatos reais. Segundo POLLAY, em 1964, a revista de propaganda norte-

-americana Advertising Age, publicou uma matéria que criticava a continuidade da publicidade 

de cigarros, afirmando que não havia mais como “dar passos para os lados”. E o que aparentava 

ser uma matéria radical para os padrões da publicidade norte-americana, baseada nos lucros 

que os grandes clientes poderiam gerar, acabou desencadeando um processo em que grandes 

agências passaram a recusar clientes da indústria tabagista. “(...) em nome de suas agências 

homônimas, Bill Bernbach da Doyle, Dane, Bernbach; David Ogilvy da Ogilvy and Mather; 

Nelson Foote da Foote, Cone and Belding; e John Orr Young da Young & Rubicam deixaram 

e passaram a recusar contas de marcas de cigarro.”68 (POLLAY, 1994, p. 138) No entanto, este 

68 “Texto traduzido” (POLLAY, 1994, p.138) “They clearly ack nowledged advertising’s role in building 
and sustaining demand, and publicly avowed that their namesake ad agencies would quit or refuse cigarette 
advertising accounts on moral grounds: Bill Bernbach of Doyle, Dane, Bernbach; David Ogilvy of Ogilvy and 
Mather; Nelson Foote of Foote, Cone and Belding; and John Orr Young of Young & Rubicam.”

Figura 06: anúncio de jornal do seriado Mad Men
Temporada 4 - Episódio 12, “Blowing Smoke”
Criado por: Matthew Weiner
Escrito por: André Jacquemetton e Maria Jacquemetton
Fonte: IMDB e Wikipedia

“texto traduzido” “Recentemente minha agência de 
propaganda terminou um longo relacionamento com 
os cigarros Lucky strike. Eu estou aliviado. Por 25 
anos nos dedicamos a um produto que não necessita 
de boa propaganda, pois as pessoas não conseguem 
para de comprá-lo. Um produto que nunca melhora, 
causa doenças e deixa as pessoas infelizes. Mas existia 
dinheiro nisso. Muito dinheiro. De fato, nosso negócio 
depende disso. Nós sabíamos que não era bom para nós, 
mas não conseguíamos parar. E então, quando Lucky 
Strike nos deixou, eu percebi que era minha chance de 
ser alguém que pode dormir a noite, pois sabe que não 
esta vendendo um produto que mata os consumidores. A 
partir de hoje a Sterling Cooper Draper Pryce não mais 
terá contas de tabaco. Nós sabemos que será difícil. Se 
você estiver interessado, segue uma lista de agências que 
fazem isto bem: BBDO, Leo Burnett, McCann Erickson, 
Cutler Gleason & Chaough, and Benton & Bowles. Por 
nós, daremos as boas-vindas a todos os outros negócios 
porque estamos certos que nosso melhor trabalho ainda 
está conosco.
Atenciosamente, Don Draper.
Diretor de Criação
Sterling Cooper Draper Pryce”
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movimento foi pequeno e ficou restrito às citadas agências. Assim, a continuidade do processo 

de condenação da publicidade de cigarros através de medidas regulatórias governamentais se 

seguiu, uma vez que o mercado publicitário e a indústria tabagista não conseguiram obter uma 

proposta única e compartilhada de auto regulamentação. 

 A importância em tratar aqui da série ficcional Mad Men, revela o protagonismo do cigarro 

como negócio extremamente rentável para a economia norte-americana e o debate acerca da 

condenação da publicidade do mesmo. Debate este que ainda produz notícias como as que sa-

íram no jornais ingleses Daily Mail69 e The Telegraph70 afirmando que o sucesso dos episódios 

de Mad Men citados foi capaz de aumentar as vendas de Lucky Strike de 23 milhões/ano para 

33 milhões, justamente no ano de lançamento da série, 2007. Notícias que só vem a corroborar 

que a publicidade de cigarros, mesmo sendo retratada numa série ficcional de televisão que 

reproduz uma realidade da década de 1960, foi capaz de produzir algum efeito em 2007. Diante 

dessas notícias fica a hipótese que mesmo com toda a condenação ao tabagismo dos dias de 

hoje, a publicidade de cigarros da forma como era feita não deve mais existir.

 Nas décadas de 1960 e 1970 há um grande deslocamento do eixo de produção e vendas 

de tabaco para as Américas. A exploração de novos mercados permitiu tanto a Phillip Morris, 

quanto pelo conglomerado britânico/norte-americano BAT, não só a expansão de mercados, 

mas um crescimento de seus lucros. O Brasil, cujas condições climáticas eram boas para o cul-

tivo de folhas de fumo no sul e que já apresentava um certo desenvolvimento industrial, foi um 

países mais influenciados pela indústria do tabaco formatada nos EUA e Reino Unido, como 

veremos no capítulo a seguir.

69 Fonte da matéria: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2429980/Mad-Men-sparks-cigarette-sales-
boom-Lucky-Strike.html. Acessado em 29/03/18
70 Fonte da matéria: http://www.telegraph.co.uk/news/health/news/10326252/Mad-Men-boost-for-Lucky-
Strike-cigarettes-angers-campaigners.html. Acessado em 29/03/18
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Capítulo 3
O banimento da publicidade e propaganda de tabaco no Brasil: transformações tardias 

sob o regimento de leis.

 1 — O começo do fim da “fumaça publicitária”

 As estratégias da indústria tabagista bem como as políticas públicas adotadas pelo governo 

brasileiro perante o problema de saúde em decorrência do tabagismo, se assemelham aos dois pa-

íses já citados no capítulo anterior, porém com de 20 anos de atraso. O motivo deste atraso reside 

nos investimentos internacionais que as indústrias britânica e norte-americana fizeram no Brasil, 

a partir dos anos 1960, como consequência da comprovação científica a relação entre o tabagismo 

e o câncer de pulmão. Estes investimentos internacionais culminaram com o período de industria-

lização brasileira e o desenvolvimento do sistema capitalista, que trouxe novos produtos para o 

consumo e implantou novos e serviços no cotidiano da população urbana brasileira.

A crise do mercado interno de fumo nos EUA provoca no setor uma tendência à aquisição de 
firmas estrangeiras bem estabelecidas em seus países de origem. Somente são criadas empresas 
locais no exterior nos casos em que a indústria nacional está subdesenvolvida. Assim, entre 
1950 e 1976, 77% das filiais na América Latina são adquiridas e não novas. (BOEIRA, p.31)

 O processo de industrialização brasileiro alavancou setores de bens e serviços que seriam 

responsáveis por abastecer uma crescente população urbana. E, apesar dos novos padrões de 

consumo do capitalismo tardio terem sido inseridos de forma desigual na sociedade, a produ-

ção de carros, roupas, bebidas, cigarros, remédios, impulsionou o desenvolvimento de setores 

de marketing, vendas e publicidade. Grandes transnacionais do tabaco se instalam ao Brasil, 

com destaque para a Philip Morris, que cresceu muito com a expansão para o mercado externo. 

A BAT, que no início do século XX já havia comprado a Souza Cruz, aprimorou os processos 

de plantio, produção, marketing e vendas de tabaco e se posicionou na liderança em vendas 

de cigarro no Brasil. Edeson Ernesto Coelho, publicitário que inicia sua vida profissional na 

McCann-Erickson em 1947 chegando a diretor da DPZ/Rio na década de 1990, em entrevista 

falou sobre as transnacionais do tabaco no Brasil:

(...) A Imperial Tobacco se associou à American Tobacco Company. Tinha um slogan que 
dizia: “Tobacco is our middle name.” Uma beleza isso. American Tobacco Company. Ame-
ricanos e nisso aí saíram a Brown Williams, que é uma companhia de lá, e a BAT, a British 
American Tobacco. Mas, a rigor, eles são ingleses. Acho que eles compraram umas empresas 
lá. E eles eram contra a diversificação, enquanto a Philip Morris, através de outras empresas, 
entrava em fabricação de papel, sapato, tijolo... A Souza Cruz fabricava cigarro.
(...) (COELHO, Edeson Ernesto. 2004, p.132)

 A nova sociedade industrial urbana contribuiu também para uma transformação na forma 
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de se vestir a agir do jovem de classe média. Muito incorporaram um novo vestuário, sintético, 

produzido em massa e as mulheres, principalmente a partir dos anos 1960 (figuras 01 e 02), 

passaram também a vestir roupas masculinas como calças e camisetas além de adquirirem o 

hábitos masculinos. Assim como nos EUA e Reino Unido, a mulher passou a fumar mais em 

público e ascendeu socialmente, tendo o cigarro como um importante símbolo da mudança. 

No entanto, a entrada da mulher no mercado de trabalho e sua independência em relação aos 

homens ainda existia de forma bastante isolada em nichos sociais de grandes centros urbanos 

brasileiros, pois, neste período, ainda imperava o modelo familiar-católico-conservador no qual 

a mulher cabia somente a gestão da casa e dos filhos. Como afirmam DE MELLO e NOVAIS: 

Mas é possível afirmar que o ideal de felicidade individual já havia penetrado profundamen-
te, provavelmente mais na mentalidade da mulher que na do homem. O desejo de trabalhar, 
de independência financeira, convivia, da classe média para cima, com o ideal da “rainha do 
lar”; um certo inconformismo diante do comportamento sexual dos maridos dados a aventu-
ras caminhava lado a lado com a resignação diante da natureza do homem. (DE MELLO e 
NOVAIS, 1998 p. 613)

 O caminho para tornar o cigarro um produto também feminino no Brasil passou pelo pro-

cesso de glamourizar do ato de fumar, representado em texto e imagem, e que é facilmente é 

encontrado nos anúncios e cartazes da década de 1950. Havia a promessa de muito glamour, 

bom gosto e tradição, o que ao final da década de 1960 seria substituído pela individualidade e  

Figura 01: anúncio de revista. Produto: Hollywood. 
Ano de veiculação: 1953. Almanaque Abril Cultural

Figura 02: anúncio de revista Veja. Produto: Carlton. 
Ano de veiculação: 1970. Ed 108
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independência. A influência norte-americana na propaganda brasileira começa a ser exercida 

mais fortemente a partir dos anos 1950 com a chegada de mais filiais de agências por aqui. 

Segundo DE MELLO e NOVAIS, a “americanização” da publicidade brasileira tem papel fun-

damental na difusão dos padrões de consumo moderno e dos novos estilos de vida. Destrói 

rapidamente o valor da vida sóbria e sem ostentação.” (DE MELLO e NOVAIS, 1998, p. 641). 

O surgimento e a crescente expansão dos canais de televisão nos anos 1950 provocou grandes 

mudanças na sociedade brasileira que, anos mais tarde, passou a ter neste meio de comunicação 

uma extensão de sua vida e a acompanhar cada lançamento de produto nos intervalos da pro-

gramação diária.

 Uma sólida relação entre publicidade e televisão foi sendo construída e sustentada pelos 

grandes anunciantes da indústria automobilística, da indústria têxtil e de calçados, da indústria 

de eletrodomésticos, de alimentos e da indústria do tabaco. Como também aconteceu no rádio, 

a programação de TV seguia o formato do “oferecimento” e “patrocínio” como: o Repórter 

Esso71, oriundo do rádio que trazia o patrocinador no próprio nome e o seriado Alô, Doçura!72, 

uma versão brasileira do norte-americano I love Lucy73. Como afirma AUCAR: “(...) na maioria 

das vezes, as agências produziam toda a estrutura do programa e compravam os espaços na 

programação para divulgar seus anunciantes.” (AUCAR, 2016, p.199). 

 Com a evolução tecnológica do videoteipe, que chega ao Brasil em 1960, uma maior quan-

tidade de comerciais pode ser produzida, tornando os intervalos de TV cada vez mais longos e 

com comerciais de produção cada vez mais cara e sofisticada. Novos códigos imagéticos são 

inseridos, e ainda, por profissionais cada vez mais integrados ao modelo norte-americano de 

construir necessidades em seus comerciais motivados por uma variada quantidade de novos 

produtos oriundos do avanço industrial. Uma nova rede formada por meios de comunicação 

economicamente sólidos  — exceto pelo rádio que entra em queda diante migração de profis-

sionais e anunciantes para a televisão — e agências de publicidade se construiu e se manteve 

forte e lucrativa durante a segunda metade do século XX e início do século XXI. Mesmo com 

o forte abalo provocado pelo banimento da publicidade de cigarros dos meios de comunicação, 

71 Primeiro programa de radiojornalismo do Brasil, que posteriormente transferiu-se para a TV, o Repórter 
Esso seguiu a versão norte-americana prometia trazer as últimas notícias. No Brasil as notícias eram filtradas 
pela agência internacional de notícias dos EUA.
72 Série da televisão brasileira inspirada no sucesso de I love Lucy. Lançada pela TV Tupi em 1957, a série 
apostava no humor leve e descontraído de uma história de um jovem casal e suas particularidades. A empatia do 
público brasileiro, como nos EUA, também transformou a série em um sucesso de audiência. Foi relançada na 
década de 1990, pelo SBT. 
73 Série de televisão norte-americana que estreou em 1951 e se manteve no ar, com algumas pausas, até 
1960. Foi o programa mais assistido da TV norte-americana durante 4 temporadas. Seu principal patrocinador, 
a Philip Morris, exigia que os atores fumassem cigarros de suas marcas em cena. A atriz principal, Lucille Ball, 
que fumava Chesterfield, marca de outra empresa, tinha seus cigarros trocados de maço quando estava em cena.



54

lei sancionada em 1996, esta sólida rede só veio realmente a se enfraquecer com o crescimento 

da comunicação via internet, ao final da primeira década de 2000.

 As semelhanças entre os modelos de publicidade e marketing entre Brasil e EUA também 

ocorrem quando o tema é o banimento da publicidade de cigarros. O governo brasileiro e o 

norte-americano sofreram igualmente pressões da comunidade médico-científica para legislar 

contra o tabagismo e também resistiram a essas devido ao poder da indústria do tabaco. No 

entanto, as primeiras comprovações médicas da relação de causalidade entre o tabagismo e o 

câncer de pulmão tinham sido publicadas no início da década de 1950. Ou seja, o Brasil negli-

genciou durante quase vinte anos os resultados obtidos pela comunidade médico-científica em 

prol do desenvolvimento da sua indústria de tabaco. Segundo afirma BOEIRA, “A estrutura 

da indústria de tabaco, dominada por corporações transnacionais, representa um formidável 

obstáculo aos esforços para controlar o tabagismo, particularmente na América Latina e no Ca-

ribe.” (BOEIRA, 2002, p. 83) Além disso, segundo JAQUES, a transferência de investimentos 

da indústria do tabaco para países como o Brasil alavancou a indústria e foi capaz de tornar o 

país auto-suficiente na produção de fumo já na década de 1960 (JAQUES, 2010, p. 27). Ainda 

assim, houve uma certa mobilização da classe médica brasileira com a divulgação dos relatórios 

de estudos realizados no Reino Unido e EUA, o que implicou sobre a pauta dos congressistas. 

Por outro lado, estes alegavam que o movimento antitabagista era um assunto de difícil discus-

são devido aos interesses econômicos implicados na pauta. Segundo JAQUES:

Ainda na década de 1960 verificamos o encaminhamento de outros projetos de lei semelhan-
tes. Seis meses antes do projeto de Ivan Luz, Pedro Marão, Deputado Federal pelo Estado 
de São Paulo, encaminhou dois projetos de lei, um com a mesma exigência do colega de 
Pernambuco, e o outro propondo a proibição da venda de cigarro e outros manufaturados 
derivados do fumo para menores de dezoito anos. Eurico de Oliveira, eleito pelo antigo 
Estado da Guanabara, também encaminhou dois projetos sobre o tema. Em 1964 propunha 
a proibição da propaganda de derivados do fumo em qualquer meio de comunicação e, em 
1965, sugeria a instituição de um adicional para o combate ao câncer5. Até o final da década, 
outros cinco projetos relacionados ao controle de fumígenos foram encaminhados. Todos 
arquivados. (JAQUES, 2010, p. 28)

Um dos expoentes do movimento antitabagista na área médica no Brasil foi o médico pneumo-

logista José Rosemberg que, ao final da década de 1970, publicou importantes artigos que tra-

ziam o tema tabagismo para a esfera da saúde pública, denunciando o Estado como um parceiro 

da indústria do tabaco. 
 

 2 — Ser free ou light, uma questão de bom senso?

 Os artigos de José Rosemberg abriram caminho para debates que se sucederam, de novas 
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recomendações da OMS a matérias na grande imprensa. Na edição da Veja de 16 de abril 1980, 

por exemplo, a capa trazia o título: “A batalha contra o fumo” e falava em seu editorial sobre a 

omissão do Estado brasileiro em relação ao assunto (figuras 03 e 04). Nas suas páginas internas, 

a revista trazia uma série de matérias não só sobre aos malefícios do cigarro já amplamente 

comprovados pela ciência, mas também sobre a quantidade de brasileiros viciados em nicotina, 

sobre as atitudes tomadas por países como os EUA, sobre o atraso do Brasil na discussão do 

tema e sobre a luta de políticos e artistas contra o vício. Por outro lado, a mesma revista trazia, 

nas suas páginas internas dois anúncios das marcas de cigarro Advance e Minister, da Souza 

Cruz. Ou seja, um importante veículo de comunicação trouxe, ao mesmo tempo, uma matéria 

de capa que foi de encontro ao produto de um de seus maiores anunciantes, e dois anúncios de 

duas marcas estratégicas, uma de baixos teores e a outra que era pioneira na adoção do filtro 

(Minister foi o primeiro cigarro com filtro do Brasil). O primeiro cigarro de baixos teores lan-

çado no Brasil foi o Galaxy, em 1976 pela Philip Morris, no entanto a participação de mercado 

dos cigarros light só irá aumentar por volta do início da década de 1980. Segundo MORAIS, 

o Advance foi o primeiro cigarro de baixos teores, ou light, da Souza Cruz, que devido a sua 

boa receptividade no mercado, abriu caminho para o lançamento da família lights de marcas já 

existentes, como o Carlton, na versão Carlton Lights e o Minister Light. (MORAIS, 2003, p. 

72) O anúncio da marca Advance (figura 05) afirma que este faz parte da segunda geração de 

cigarros de baixos teores, sendo uma evolução garantida pela Souza Cruz, o que codifica ra-

cionalmente uma opção mais “saudável” de fumar. Como já foi visto no capítulo anterior, a in-

dústria do tabaco investiu pesadamente no Reino Unido e EUA em pesquisas sobre um cigarro 

mais “seguro”, apostando em tecnologia e na diminuição dos teores nocivos à saúde. O anúncio 

Figuras 03 e 04: Capa da revista e seu editorial / Veja de 16 de abril de 1980, edição 606.
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de Advance apenas apresenta o maço posicionado num fundo em perspectiva geométrica, numa 

suposta visão moderna, de um futuro que ainda está por chegar. Também não há apelo a emoção 

ou glamour, numa clara opção pelo racional e científico.  O segundo anúncio, da marca Minister 

(figura 06), também não há apelo ao glamour e emoção, e seu título reitera a opção individual e 

segura de escolher uma marca de cigarro como o Minister. A tão comum presença de um mode-

lo masculino fumando esta marca já não existe mais, o que poderia representar a perda simbóli-

ca dos estilos de vida da propaganda de cigarros. Isto certamente revelava um recuo estratégico 

na propaganda de Minister, que buscou se afastar dos códigos antigos ligados ao glamour e aos 

esportes. Nestes dois exemplos da revista Veja, podemos observar que a indústria do tabaco 

repetiu algumas atitudes já tomadas pelos EUA e Reino Unido, lançando cigarros com filtro, de 

baixos teores e evocando o direito a liberdade individual de escolha para quem quisesse fumar.

 O lançamento da marca Free, em 1984, pode ser considerado como o último suspiro da 

conjugação de sucesso entre publicidade, marketing, vendas e indústria tabagista. Uma marca 

que já nasce light, Free foi um produto totalmente concebido para um mercado que já acre-

ditava que existia a possibilidade de fumar de forma mais “saudável”. Free foi lançado com 

uma linguagem que acompanhava as mudanças políticas pelas quais o país passava — o fim 

da ditadura militar — e carregava em seu nome a liberdade. A função conativa tão comum nos 

Figura 05: anúncio de revista Veja / Produto: Advance 
Ano de veiculação: 1980. Ed 606

Figura 6: anúncio de revista Veja / Produto: Minister 
Ano de veiculação: 1980. Ed 606
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textos publicitários, o glamour da propaganda de cigarros, os esportes radicais, tudo isto foi  

substituído por uma mensagem mais sincera e franca, como numa conversa amistosa. A marca 

Free deixa de indicar o que os indivíduos devem fumar, seu discurso é o da livre escolha. Em 

um de seus comerciais, uma jovem entra numa casa com caixas nas mãos e diz que era seu 

primeiro apartamento. A história já começa com o apelo à conquista da independência. Em 

seguida ela confirma o direito a sua individualidade exclamando que finalmente teria um lugar 

só para ela. Com a câmera fechada em seu rosto, a jovem atriz fala para a audiência: “já sei, 

está achando apertado, antiguinho...é, a liberdade tem seu preço...Mas alguma coisa a gente tem 

em comum.” O comercial termina com o slogan: “Free, um questão de bom senso.” Com um 

detalhe importante: ela não fuma um cigarro sequer durante os trinta segundos do comercial. A 

leitura dos códigos de ter seu próprio apartamento, fazer o que deseja, ter o direito de escolher, 

ser diferente mas com algo em comum, tem como ponto comum a individualidade. Acredito 

que esta ainda seja a leitura preferida do público-alvo do produto, uma vez que a ordem cultural 

dominante do período buscava a liberdade de escolha e ainda tolerava o tabagismo. Para com-

pletar, o contexto político nacional era o de saída dos militares do poder, de volta à democracia 

e não mais de censura. Neste sentido, ROCHA e PEREIRA afirmam:
Partindo da hipótese que a publicidade pode ser pensada como parte do processo social de 
significação, observamos que as narrativas dos anúncios não são apenas representativas, 
como também ajudam a construir e elaborar os códigos culturais em cada temporalidade 
percorrida.” (ROCHA e PEREIRA, 2013, p. 63) 

A indústria do tabaco estrategicamente buscava com Free atingir o jovem, o que poderia re-

presentar a garantia de mais fumantes no futuro. “A marca alavancou as vendas de cigarro da 

Souza Cruz alcançando a liderança do seguimento de cigarros de baixos teores.” (MORAIS, 

2003, p. 72) 

 Em 1985, a marca Free começou a patrocinar um festival de música instrumental, o Free 

Jazz Festival. Os festivais de música, dança e artes, assim como o patrocínio aos carros de cor-

rida, revelavam as tentativas de manutenção da publicidade de cigarros no Brasil e em alguns 

lugares do mundo. Como vimos, no Reino Unido, durante as transmissões de corridas de Fór-

mula 1, foram registradas as últimas aparições de marcas de cigarro na televisão. O processo de 

patrocínio a festivais de música geralmente acontecem por associação de empresas a projetos 

culturais em busca de benefícios de imagem junto ao público em geral, imprensa, investidores e 

seus próprios funcionários. Ações de patrocínio musical/cultural promovidas pela Souza Cruz, 

desde a década de 1980, tiveram como alvo conquistar novos consumidores de forma indire-

ta, ou seja, sem usar publicidade tradicional nos meios de comunicação. O Free Jazz Festival 

trouxe grandes nomes da música instrumental para o Brasil, assim como o  Hollywood Rock 
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traria os grandes nomes do rock, cabendo ao Carlton Dance trazer companhias de dança ainda 

inéditas no país. Viabilizar a vinda de atrações internacionais ao Brasil na década de 1980 não 

era um processo financeiramente fácil, devido às oscilações da moeda nacional em relação ao 

dólar. Assim, o que restava de prestígio e imagem positiva das marcas de cigarro estava sendo 

assegurado, por mais alguns anos, com a prática do mecenato capaz de gerar mídia espontânea 

através da divulgação destes festivais nos meios de comunicação: a vinda ao Brasil de grandes 

nomes da música internacional no Hollywood Rock, por exemplo, gerava matérias na capa de 

jornais como a  Folha de São Paulo (figuras 07 e 08). 

 O Free Jazz Festival deixou de existir em 2003, depois de 16 edições, de 1985 a 2001, 

sendo o mais longínquo patrocinado pela Souza Cruz. Contou com a presença de nomes como 

os trompetistas norte-americanos Chet Baker (em 1985) e Dizzy Gillespie (em 1991) mas por 

exigência da lei que proibiu a indústria tabagista de patrocinar eventos culturais — a lei 10.167, 

de 2000, altera dispositivos da Lei 9.294 nos seus artigos 2 e 3, proibindo “o patrocínio de ati-

vidade cultural ou esportiva internacional aliada a propaganda fixa ou móvel em estádio, pista, 

palco ou local similar, desde que só exponha a marca, sem recomendação ao consumo” — teve 

que sair de cena. No entanto, o modelo de sucesso do Free Jazz Festival continuou a ser produ-

zido por mais seis anos sob a chancela de outro patrocinador, a operadora de telefonia móvel, 

TIM. O festival passou a ser chamado de TIM Festival, deixando um pouco de lado o jazz, e 

chegou a cidades como Curitiba, Porto Alegre, Vitória e Belo Horizonte.
 
 

Figura 07: matéria Folha de São 
Paulo, primeiro caderno, página 1 
de 11/01/1993. 

Figura 08: matéria Folha de São 
Paulo, primeiro caderno, página 1 
de 14/01/1993. 
Texto da legenda da foto:
“Cozinheiro do Maksoud Plaza 
mostra pimentas que poderá usar 
nas refeições da banda Red Hot 
Chilli Peppers; leia na Folha 
amanhã o caderno sobre o Hol-
lywood Rock - Pág. 4-3

Figura 07 Figura 08
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 3 — A Constituição de 1988: opinião pública, imprensa e derrotas da indústria tabagista.

 

 Segundo a matéria de capa da revista Veja de 16 de abril de 1980, estimava-se que o Brasil 

era um país com 25 milhões de viciados em tabaco, ao que a mesma chamou de “epidemia do 

século”. Mais adiante, o jornal O Globo de 21 de agosto de 1987, publicava matéria sobre o 

Dia Nacional de Combate ao Fumo — criado pelo Ministério da Saúde em 1986 através da Lei 

Federal 7.488, começando a atuação Estatal de combate ao fumo — e explicava como ocorreu 

o movimento antitabagista e os procedimentos tomados nos EUA. Segundo o acervo digital 

do jornal Folha de São Paulo (acervo.folha.com.br), entre 1980 e 1988 a palavra “tabagismo” 

esteve presente em 204 de suas páginas. As matérias sobre o tema eram variadas e promoviam 

desde palestras para ajudar a largar o vício do fumo a estudos mais específicos sobre os aditivos 

químicos usados para dar aroma ao cigarro que causam câncer. Consequentemente, sofrendo 

pressões de órgãos de saúde nacionais e internacionais e da imprensa, a primeira legislação 

brasileira a combater o tabagismo foi enfim apresentada na Constituição promulgada em 5 de 

outubro de 1988. Mais precisamente, em dois capítulos, foram inseridos pontos importantes 

que vão de encontro ao tabagismo. No Capítulo II (da Seguridade Social), Seção II (da Saúde), 

o texto afirma que “a saúde é um direito de todos e é dever do Estado garantir a redução do risco 

de doenças, fiscalizando e controlando serviços de saúde.” E, no Capítulo V (da Comunicação 

Social), o texto diz que “compete à lei federal estabelecer meios legais que garantam à pessoa e 

a família a possibilidade de se defenderem da propaganda de produtos, práticas e serviços que 

possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.” Acrescentando-se a esse parágrafo, o texto 

conclui que “a propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, estará sujeita a restrições 

legais, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu 

uso.” Portanto a advertência “O Ministério da Saúde adverte: fumar é prejudicial à saúde” 

passa a ser obrigatória nas embalagens de cigarros e seus derivados (figura 09). Os anúncios de 

Figura 09: embalagem de Hollywood Lights 
com a advertência na sua lateral.
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jornais, revistas, rádio e mídia exterior também tiveram que inserir a mensagem (figuras 10 e 

11) . Já os comerciais de televisão tiveram mais tempo de adaptação passando a ter posterior-

mente a obrigatoriedade de três segundos de advertência falada e escrita. Assim a advertência 

em letras pretas num retângulo branco foi inserida somente em dezembro de 1988. 

 Diante da intensificação do cerco ao tabagismo no Brasil, graças à adesão da opinião pública 

a causa da comunidade médico-científica, a indústria do tabaco transnacional repetiu algumas 

estratégias já aplicadas anos antes nos seus países de origem. Os lançamentos de cigarros com 

baixos teores novos e de versões light de marcas já existentes foram responsáveis por manter 

a indústria e suas vendas durante toda a década de 1980. A peculiaridade mais perversa que 

chamou a atenção neste estudo foi que,  junto aos lançamentos que prometiam baixos teores, 

haviam também os lançamentos de marcas de baixo custo, ou seja, cigarros de pior qualidade 

para serem vendidos com o menor preço. O primeiro cigarro de baixo custo lançado pela Souza 

Cruz foi o Plaza, que segundo MORAIS, conquistou 20,7% do mercado e só perdeu esta lide-

rança em 1993, com o lançamento da marca Derby. (MORAIS, 2003, p.72). As marcas de baixo 

custo como Plaza e Derby  — um grande sucesso de vendas que ainda contou com a cobertura 

de campanhas publicitárias na televisão  — podem ser consideradas como uma manobra da in-

dústria para países cuja população de baixa renda representava quase a metade da população. 

Quem viveu os anos 1990 certamente lembra dos comerciais de Derby (figura 12) mostrando 

Figura 10: anúncio de revista Veja / Produto: Charm 
Ano de veiculação: 1989. Ed 1107

Figura 11 anúncio de revista Veja / Produto: Carlton 
Ano de veiculação: 1989. Ed 1107



61

belas imagens do Brasil, exaltando o orgulho de ser um cigarro com a mistura e o sabor nacio-

nais, “Derby. O sabor que conquistou o Brasil”. O lançamento de um cigarro em 1993, a preços 

a baixo da média, pode ser considerado uma estratégia perversa pois a esta altura a indústria 

conhece e reconhece os efeitos viciantes da nicotina e aproveita as últimas oportunidades de 

fazer publicidade na televisão para divulgar um cigarro de baixo custo, com o claro objetivo de 

atingir consumidores mais vulneráveis economicamente.

 Podemos dizer que o processo de banimento do tabaco da sociedade brasileira foi pautado 

por leis estatais. Desde a proibição de fumar dentro de aviões até a proibição de patrocínios a 

eventos esportivos, todas as medidas foram tomadas mediante a aplicação de leis. Assim, o ano 

de 1996 trouxe para a publicidade de cigarros e para os fumantes mais uma lei, a nº 9.294 de 

15 de julho. Pela nova legislação, a propaganda de produtos fumígenos na televisão e na rádio 

ficou restrita ao intervalo do horário de 21 horas até às 6 da manhã. No seu Art. 2, também 

tornou-se proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer derivado 

do tabaco, em recinto coletivo, privado ou público, salvo em área destinada exclusivamente a 

esse fim, devidamente isolada e com arejamento conveniente (os chamados “fumódromos”). 

Esta lei foi considerada incompleta na época por não definir bem penalidades e multas para 

quem fumasse em locais públicos e abriu debate para que cada estado brasileiro aplicasse a 

multa que desejasse. Em entrevista a Folha de São Paulo de 18 de julho de 1996, o ministro da 

justiça Nelson Jobim, comentou a nova lei dizendo que, além das multas, “o que deve haver é 

uma mudança na conduta dos fumantes”. 

 Em 1997, a indústria do tabaco mundial sofre uma das suas maiores derrotas quando as 

maiores empresas norte-americanas são condenadas a pagar 368,5 bilhões de dólares74 em in-

denizações e punições, admitindo desta forma o fato que o tabagismo vicia e provoca graves 

doenças. O pagamento desta multa ao governo as isentaria do pagamento mais indenizações por 

74 Fonte: Acervo Folha de São Paulo de 21 de julho de 1997.

Figura 12: embalagem de Derby com a foto 
da festa de Parintins no verso. Um festa que 
faz parte da cultura popular da região do 
Amazonas. Existiam também embalagens 
com imagens fotográficas das festas gaúchas 
e do reveillon do Rio de Janeiro.
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novos processos devido ao reconhecimento de sua má conduta no passado. Também foi nego-

ciado que este montante de dinheiro seria pago em parcelas e investido em um fundo de trata-

mento de viciados em tabaco. Além de pagarem esta multa, as empresas tiveram que concordar 

em abolir figuras humanas e personagens ilustrados de toda e qualquer propaganda que ainda 

era permitida fazer nos EUA. Portanto a medida significou o fim do “homem de Marlboro” e 

do personagem Joe Camel, um camelo humanizado que ilustrava as campanhas de Camel nos 

EUA. Mais ainda, por esta lei de 1997, ficaram proibidos todos os tipos de patrocínio envol-

vendo marcas cigarros e as advertências passaram a ocupar 25% da área visual dos maços. Este 

acordo marcou mais um importante passo do movimento antitabagista nos EUA e no mundo, 

ou seja, após a fase do conhecimento médico, das primeiras leis condenatórias e do tratamento 

do vício, chegou-se à sentença da punição. 

 No Brasil, as leis continuavam sendo elaboradas, porém com uma certa morosidade para 

serem efetivamente aplicadas. Enquanto nos EUA a indústria tabagista pagava uma milionária 

indenização aos cofres públicos, no Brasil a mesma se respaldava no poder político e na grande 

arrecadação de impostos para o governo federal que o setor assegurava. Em 1980, a arrecadação 

com o comércio tabagista representava cerca de 35,5 % do Imposto sobre Produtos Industria-

lizados (IPI) nacional75 e ainda hoje, a Souza Cruz declara que seu setor é o maior contribuinte 

do governo, superando as indústrias automotiva e de bebidas.76 Do outro lado, a opinião pública 

e a OMS continuavam a pressionar o governo por mudanças. Em 1999, a medida provisória  

n°1.814 permitiu ao Ministério da Saúde inserir novas advertências e o termo “pode causar” foi 

substituído pela palavra “causa”, tornando as frases mais diretas e enfáticas (figuras 09 e 10). O 

texto do parágrafo 2º diz:  “A propaganda conterá, nos meios de comunicação e em função de 

suas características, advertência, sempre que possível falada e escrita, sobre os malefícios do 

fumo, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, segundo frases esta-

belecidas pelo Ministério da Saúde, usadas sequencialmente, de forma simultânea ou rotativa.” 

Os anúncios do cigarro Free (figuras 13 e 14) mostram como a mudança no texto da advertência 

representou apenas mais uma informação na propaganda, e pouco afetava os códigos propostos 

pelo anunciante. A advertência neste caso funciona como um texto informativo obrigatório so-

bre o produto, como uma tabela de ingredientes obrigatória de um produto qualquer.
  
 

75 Dados recolhidos da revista Veja de 16 de abril de 1980.
76 Website Souza Cruz acessado em 02/01/2018. http://www.souzacruz.com.br/group/sites/SOU_
AG6LVH.nsf/vwPagesWebLive/DO9YDBCG. 
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 4 — O fim da “fumaça publicitária”

 Em dezembro de 2000 foi aprovada a lei 10.167 que altera dispositivos da Lei no 9.294 nos 

seus artigos 2 e 3, proibindo o uso de tabaco em aeronaves e veículos de transporte público e 

restringindo a propaganda comercial de produtos derivados do tabaco aos seus locais de ven-

da através apenas de pôsteres, cartazes e painéis. Tornou-se ainda proibido associar o uso do 

produto a práticas esportivas, olímpicas ou não, e sugerir seu consumo em locais ou situações 

Figuras 13 e 14: anúncio de revista Veja / Produto: Free / Ano de veiculação: 1999. 
Data da veiculação da figura 13, 24 de março / Data da veiculação da figura 14, 17 de novembro.  
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perigosas, abusivas ou ilegais. Crianças e adolescentes também não puderam mais participar 

da propaganda de tabaco, bem como as advertências tiveram que ser utilizadas de forma legí-

vel e ostensiva: sua utilização deveria ser feita de forma rotativa variando, no máximo, a cada 

5 meses. Se examinarmos as figuras 10 a 14, fica evidente que as advertências nunca foram 

utilizadas de forma ostensiva na publicidade, sendo aplicada de forma tímida e com pouca 

interferência tanto na harmonia visual do layout quanto na textual. Nos maços, a advertência 

que ocupava somente uma das faixas da lateral do mesmos,  a partir desta lei tiveram que ser 

impressas também no verso dos maços. Sobre a publicidade de cigarros, a Folha de São Paulo 

afirma em matéria de 15 de dezembro de 2000 que esse é o momento do fim da “fumaça publi-

citária”. A matéria coloca a lei como necessária, considerando que o cigarro é uma droga como 

todas as outras e como toda droga, seu consumo não deveria ser estimulado pela publicidade. 

A matéria também coloca que as campanhas antitabagistas, ou preventivas, foram ineficazes 

segundo pesquisas, o que justificaria ainda mais o banimento da publicidade de tabaco. 

 Pode-se afirmar que esta mesma lei, buscou coibir quase todas as formas de contato entre 

o consumidor e a indústria de bens de consumo contidas em qualquer manual de marketing e 

vendas. Além da publicidade nos meios de comunicação, também ficaram proibidos: a venda 

por via postal, conhecida como marketing direto ou mala direta; a distribuição de qualquer tipo 

de amostra ou brinde, importante ferramenta de marketing que permite a experimentação gra-

tuita de produtos; a propaganda por meio eletrônico, inclusive internet e a propaganda indireta 

contratada, nos programas produzidos no país, em qualquer horário, ou seja, o fim dos progra-

mas patrocinados. A nova lei apenas aliviou os patrocínios de atividades culturais e esportivas 

Figura 15: Michael Shumacher e Rubens 
Barrichello, pilotos campeão e vice em 2004 
usando o macacão com a marca Marlboro. 
A equipe Ferrari sempre teve a cor vermelha como 
uma marca registrada de seus carros. Por sinal, 
a mesma cor de Marlboro. Fonte: Getty Images

Figura 17: Michael Shumacher disputando o Grande 
Prêmio dos EUA de Fórmula 1 em 2004, onde a lei  
não permitia a exposição da marca. Entrava então
um retângulo branco. Fonte: Getty Images

Figura 16: Michael  
Shumacher disputando  

o Grande Prêmio  
do Brasil de 2004.  

A exposição das marcas 
de cigarro ainda eram  

permitidas e foram  
transmitidas para o  

resto do mundo.  
Fonte: Getty Images
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 — principalmente a Fórmula 1 — até 2003. O caso da Fórmula 1 foi emblemático para o 

mundo, pois praticamente todos os carros possuíam alguma marca de cigarro como principal 

patrocinador e, para não quebrarem financeiramente suas estruturas, tiveram mais tempo para 

substituí-los. No Brasil, este prazo se estendeu até o ano de 2005 e nas transmissões das corri-

das ficavam liberadas as imagens das marcas cigarro, como no carro do supercampeão alemão 

Michael Shumacher e do piloto brasileiro Rubens Barrichello — campeão e vice do campeonato 

de 2004 (figura 15). Dependendo do país onde acontecia a corrida, e da lei vigente do local, a 

marca aparecia ou era substituída por um retângulo branco. (figuras 16 e 17).

 A título de síntese, segue uma linha do tempo visual contendo exemplos de anúncios pu-

blicitários publicados a partir da década de 1950 no Brasil. Os anúncios foram retirados dos 

acervos da Abril (Almanaque Abril e Acervo Abril-Veja online).

1950 1960 1970
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 5 — Onde a fumaça persiste 

 Com a lei 10.167, de dezembro de 2000, a publicidade de tabaco no Brasil entra na era dos pon-

tos de venda, ou seja, passou-se a explorar a publicidade no único ponto de contato que restava com 

o público. Ainda que se pudesse explorar a propaganda em cartazes, sempre próximos aos pontos 

de venda, estes deveriam ter obrigatoriamente uma advertência que ocupasse em torno de 15% da 

área total do mesmo. Consequentemente a indústria do tabaco começou a investir mais em design 

de pontos de venda, pensando na melhor forma de expor o produto em relação ao ambiente poluído 

de padarias, supermercados, lojas de conveniência, bares e restaurantes. A indústria também passou 

a encomendar pesquisas sobre o comportamento do consumidor dentro destes lugares, a fim de 

verificar o quanto tempo permanecem dentro, o caminho que percorrem e o tempo em que esperam 

na fila de pagamento — espaço onde é permitida a fixação de displays ou expositores de cigarros. 

A preocupação com o ponto de venda sempre esteve presente na indústria de cigarros, como já foi 

mencionado, mas a novo contexto da publicidade no ponto de venda nunca estivera tão restrito em 

Figura 18: Fotos de pontos de venda de cigarros da Souza Cruz tiradas em 2001 pela agência DPZ - Rio. 
—  Na primeira foto observamos 3 cartazes de parede próximos ao cardápio de um bar. São iguais. Há foto do produto 

e ao fundo vemos uma foto de um deserto cuja areia esta marcada pela sugestiva passagem de motos. 
—  Na segunda foto, vemos uma loja de conveniência com o cartaz/expositor de Lucky Strike.  

Neste cartaz ainda há a foto de um homem fumando com o texto em inglês: “Flavour. Click here”. 
—  Na terceira foto vemos um cartaz de Free aplicado junto a um relógio de bar. O relógio seria um presente ao dono do bar. 
—  Na quarta e última foto temos um expositor adaptado a banca de jornal com um cartaz de Free no qual há presença 

humana sem que haja consumo.



68

termos de linguagem e códigos visuais em confrontamento direto com a advertência.

  A importância do ponto de venda para a continuidade de uma relação com seu consumidor 

passou a ser crucial para a indústria tabagista. Até o banimento da publicidade nos meios de comu-

nicação, o ponto de venda (conhecido também como PDV) de cigarros cumpria sua função mais 

básica, de ser fator fundamental no momento de escolha entre uma marca e outra. Como afirmam 

JANJAR e RODRIGUES: 

A comunicação no ponto de venda é fator fundamental no momento da escolha do consumi-
dor que decide o que quer, na maioria das vezes, dentro da loja. Diante da potencialidade a 
qual os pontos de venda se apresentam, como grandes influenciadores na tomada de decisão 
do consumidor, em um contexto mais amplo, faz-se válido entender quais as soluções que 
as empresas vêm adotando hoje para diferir-se das práticas tradicionais de comunicação no 
PDV. (JANJAR e RODRIGUES, 2011, p. 772). 

A solução encontrada pelas empresas do tabaco, foi tentar criar um ponto de venda no qual 

fosse possível experimentar a marca de cigarros e todo o seu conceito. Também foram lan-

çadas versões de marcas que já estavam no mercado com novos sabores, a fim de estimular 

novas experiências. Por exemplo, inspirado nos sabores de cafés, Carlton lançou a versão de 

seu cigarro sabor menta e crema; Hollywood lançou três novas versões baseadas em viagens 

de aventura e experimentação de novos sabores — o sabor da Austrália, o sabor da Turquia, o 

sabor da América. Cada versão de uma marca buscava atingir o público usando pontos de venda 

e as experiências que podiam ser realizadas ali. Para isso, as marcas se utilizavam do histórico 

produzido quando ainda podiam fazer publicidade nos grandes meios de comunicação, nas 

quais Hollywood procurava ainda os antigos códigos de aventura e esportes radicais e Carlton 

se posicionava como o cigarro da sofisticação e do prazer.

 Para os pontos de venda, Hollywood tematizou quiosques de praias do Rio de Janeiro — 

quase todos são pontos de venda de cigarros  —  com a sua versão australiana. Nesta proposta 

estava agregado a experimentação cigarros, sanduíches e bebidas, ou seja,  o sabor da Austrália 

estaria presente no quiosque. Outra proposta foi a de colocar narguilés — um tipo de cachimbo 

oriental de origem persa utilizado para fumar tabaco aromatizado — nos bares, que também 

eram pontos de venda de cigarro, promovendo o sabor Hollywood Turkish Blend, o sabor da 

Turquia. Já a marca Carlton, que sempre procurou um público mais sofisticado, promoveu 

festas gratuitas em boates apenas para fumantes maiores de 18 anos, com o objetivo de pro-

mover o lançamento dos novos sabores e cadastrar seus consumidores. Além disto, Carlton 

também patrocinou alguns espaços dentro de eventos, como a cafeteria da Casa Cor de 2003, o  

chamado espaço Fumoir. A marca Free fez a sua parte também, inspirada no sucesso do Free Jazz,  

ao patrocinar um evento multimídia no Parque Laje — local que abriga a Escola de Artes Vi-

suais do Rio de Janeiro — criando uma área de novos artistas chamada Free Zone. A indústria 
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do tabaco se mobilizou assim para o desenvolvimento e criação de novos pontos de venda. 

Entretanto, em 2004, o uso de marcas de cigarro em eventos foi proibida e restrita apenas ao 

cartaz do expositor.

 Em 2001 entrou em vigor a medida provisória que alterou o artigo 3 da lei de 1996 ane-

xando à advertência escrita uma imagem ou figura que ilustraria o texto. Estas deveriam ser 

anexadas aos maços, ocupando totalmente a face posterior e nas referidas propagandas do pro-

duto. Imagens que mostravam os danos causados pelo tabagismo começaram a circular nas 

mãos dos fumantes. Acreditando na maior eficácia que as imagens poderiam trazer ao alerta 

textual, o governo brasileiro importou esta campanha de prevenção que já havia sido realizada 

em países como Canadá e Suécia, e passou a utilizar imagens semelhantes no Brasil. Além das 

imagens, a medida provisória também proibiu o uso de palavras como “light” e “suave” para 

descrever marcas de cigarro. No entanto, o que chamou a atenção de fumantes e não fumantes 

foi a adoção de imagens fotográficas não muito agradáveis de bebês mortos, pernas amputadas, 

ratos e baratas em contraste a publicidade e propaganda. Ao mesmo tempo que haviam também 

ilustrações de cigarros inclinados para baixo, numa analogia à impotência sexual masculina, 

que contrastavam também com o tom da fotografias mais ameaçadoras. A resolução tomada 

pelo governo representou alguns avanços nas políticas antitabagistas, na medida em que as 

campanhas publicitárias de saúde traziam pouco ou nenhum resultado verificado em pesquisas. 

Na avaliação das imagens que foram anexadas aos maços e aos cartazes de ponto de venda, po-

demos considerar que o efeito delas no fumante deve ser considerado, uma vez que eram muito 

realistas e ao mesmo tempo chocantes. Numa avaliação posterior, comprovou-se que em dez 

anos de imagens e campanhas antitabagistas, houve uma redução de cerca de 20% do número 

de fumantes no Brasil77.
77 Matéria do site Último Segundo de 01/02/12: http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/modelo-mundial-

Figura 19: Espaço Fumoir de Carlton na Casa Cor 
de Belo Horizonte de 2003 / Projeto: ZOR DESIGN
Fonte: ernanimovies.com.br

Figura 20: Espaço Fumoir de Carlton na Casa Cor 
de São Paulo de 2003 / Projeto: Rosenbaum
Fonte: rosembaumdesign.worpress.com
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 Em 2011, dez anos depois da inserção das imagens nas advertência a Lei 12.546 fechou ain-

da mais o cerco aos fumantes e dirigiu-se também aos não fumantes. A partir desta lei se tornou 

proibido o uso de qualquer produto fumígeno derivado ou não do tabaco, em recinto coletivo 

fechado, privado ou público. A alegação para o afastamento do fumante do convívio social está 

associado a pesquisas sobre os efeitos da fumaça ambiental do tabaco que atingiria o fumante 

passivo. Sobre as embalagens, a nova lei obrigou que as advertências deveriam ser inseridas na 

parte posterior e em uma das laterais das embalagens ocupando 100% destas. Ainda sobre as 

embalagens, foi imposto que a partir de 1º de Janeiro de 2016, a advertência passaria também 

a ocupar 30% da face frontal (inferior) das embalagens de produtos fumígenos. Esta última 

obrigatoriedade da lei mais tarde se concretizou e foi alvo de uma ação contrária da Souza Cruz. 

Como argumento, a empresa afirmava que a sociedade já está ciente dos riscos do tabagismo 

e que a advertência na face frontal é desnecessária78. Por enquanto, as embalagens continuam 

com a advertência também na parte frontal. Esta lei de 2011, que foi chamada de Lei Antifu-

mo, provavelmente foi consequência da participação brasileira na Convenção-Quadro para o 

Controle do Tabaco, um tratado internacional de saúde pública liderado pela OMS, em 2003, 

que elaborou uma série de medidas a serem tomadas para diminuir o tabagismo no mundo. Esta 

medidas incluíam o aumento de impostos para produtos do tabaco, o controle da publicidade 

em embalagens de cigarro, a educação e conscientização da população sobre os riscos de fumar 

e o controle da exposição à fumaça de tabaco em lugares fechados. Como JAQUES afirma:

Apesar de não haver a participação direta de indústrias ligadas a produção de cigarros na 
aprovação do tratado no Brasil, a Souza Cruz emitiu sua preocupação com a situação evo-
cando o princípio do livre arbítrio como um direito fundamental do indivíduo em documento 
enviado a Comissão do Senado (JAQUES, 2010, p.66 in SOUZA CRUZ, 2002b). 

O comprometimento do Brasil com a Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco também 

foi alvo de críticas da associações produtoras de fumo, com destaque para a AFRUBA79, “que 

indicavam a presença de 2,2 milhões de pessoas ligadas a cadeia de produção de fumo entre 

2001 e 2002, gerando um pouco mais de 1,5 milhão de empregos diretos e indiretos.”(JAQUES, 

2010, p.54 in IGLESIAS, 2006, p. 23). O argumento da associação dos fumicultores representa 

o medo que a redução da demanda por tabaco poderia causar aos agricultores que dependam 

financeiramente do fumo. Fazia parte do tratado o comprometimento do governo de incentivar 

programas de substituição de plantio de fumo, como foi feito nos EUA na década de 1980, po-

rém a distância entre propostas de governo e a execução destas no Brasil era enorme. Segundo 

advertencia-em-macos-de-cigarro-completa-10-anos/n1597608180586.html
78 Matéria do jornal O Estado de São Paulo de 03/05/17: http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,souza-
cruz-quer-tirar-advertencia-de-cigarros,70001761121
79 Associação dos Fumicultores do Brasil (AFUBRA).
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dados da agência de notícias Lupa80, responsável pela revisão e checagem de dados emitidos 

pela imprensa mundial, hoje o Brasil é o segundo maior produtor de folha de tabaco do mun-

do, só perdendo para a China, cabendo a Índia o terceiro lugar. Entre 2011 e 2012, segundo a 

AFRUBA, foram colhidas aproximadamente 737 mil toneladas de folhas de fumo de todos os 

tipos no Brasil. A produção concentra-se nos estados do sul do Brasil e representa fonte de ren-

da para mais de 186 mil famílias da região.

 A Lei Antifumo levantou também o debate sobre a exclusão do fumante do convívio social, 

sobre o ato de fumar como um traço desviante, exclusão social, banimento, policiamento mé-

dico e vigilância. Para o professor Luiz Antônio Castro-Santos, a noção de ‘fumante passivo” 

como razão para a proibição de fumar em lugares públicos não possui nenhuma base científica 

comprovada, tanto que os textos que geralmente são inseridos nas advertências ao tabaco afir-

mam que “não há nível seguro de exposição para o fumante passivo.” (CASTRO-SANTOS, 

2010, p. 9). Nesta afirmação há uma interrogação e um certo alarme falso contra a exposição 

à fumaça ambiental. Certamente que a fumaça incomoda, irrita e causa constrangimentos em 

uma série de pessoas e a exclusão dos fumantes é tratada como uma solução capaz de reduzir o 

tabagismo no Brasil. No entanto, realmente o que esta em jogo são os limites entre o coletivo 

e o privado, até onde os direitos coletivos podem avançar sem deixar os direitos privados sem 

espaço algum. Pois se existe liberdade individual e hoje em dia é impossível para uma ampla 

parcela da população não saber os malefícios do tabagismo, por que caberia ao governo restrin-

gir espaços para o consumo de tabaco? Seria legal o governo restringir uma liberdade individual 

em prol dos direitos coletivos? Um bom exemplo disto está na ingestão de bebidas alcoólicas 

juntamente com direção. Ao ingerir bebidas alcoólicas o indivíduo perde seus reflexos mais 

rápidos o que prejudica o ato de dirigir e consequentemente pode causar um acidente grave. 

A diferença está na alteração de comportamento que a bebida causa, e o quanto isso atinge o 

coletivo. E a Lei Antifumo também nos leva a pensar as contrapartidas desta negação ao fumo. 

Todas as angústias da juventude podem estar sendo “despejadas” em outras válvulas de escape 

como a bebida alcoólica e a comida. Onde estaria a famosa geração saúde que cresceu sabendo 

os males do cigarro, da bebida alcoólica, da comida artificial tipo “fast food”, e que pratica es-

portes como nunca antes se viu? Provavelmente apenas num comercial de Gatorade, ou de uma 

marca de tênis qualquer. Como observa BIRMAN em entrevista ao Jornal O Globo: 

Numa pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde e publicada em junho de 2010, 
destaca-se efetivamente que os brasileiros bebem mais que outrora, em contras-
te com a queda significativa dos fumantes na população brasileira. Ao lado disso,  
evidencia-se na mesma pesquisa o incremento da obesidade. Não preciso evocar aqui o au-

80 http://piaui.folha.uol.com.br/lupa/
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mento ostensivo do consumo de drogas estimulantes, que já é de conhecimento geral. (BIR-
MAN, 2010, p.27 in O Globo, 1o Caderno, edição de 22 de junho de 2010, p. 12.) 

Na minha experiência de vida, evidenciada pelo convívio com amigos de longa data, moradores 

de bairros de classe média do Rio de Janeiro e de outras grandes cidades do Brasil, observo que 

o uso de remédios ansiolíticos se transformou em algo habitual — todos vendidos mediante 

receita médica. Há, portanto, evidências claras de que o deslocamento de um vício a outro está 

acontecendo e quem não pode arcar com os custos de remédios caros usa drogas baratas, como 

o crack por exemplo, e consome cada vez mais bebidas alcoólicas.

 Continuamente, novas medidas foram sendo tomadas aumentando cada vez mais o cerco 

ao tabagismo e todas as suas formas de comunicação que restaram. Em 2012 foram proibidos 

os cigarros com sabor no Brasil, que eram considerados a porta de entrada do tabagismo para 

os jovens de menos de 18 anos e a ANVISA chegou a preparar um projeto que proibia o uso de 

logotipos nos maços de cigarro — seguindo o projeto já implantado na Austrália havia reduzido  

em 4,9% o consumo de cigarros em 12 meses81. No entanto, como já foi citado, os logotipos fo-

ram mantidos e apenas as advertências passaram a ocupar 30% da parte frontal do maços. Para 

a publicidade, se mantiveram os pontos de venda, com a obrigação de estarem posicionados 

afastados de produtos infantis. O conteúdo textual só pode ser descritivo, sem adjetivações e 

as imagens devem ser o mais reais possíveis, o que exclui a foto dos maços e cigarros, fotos de 

pessoas e uso de reproduções de maços em 3D (imagens fiés ao produto criadas no computa-

dor) e os cartazes de ponto de venda tem um buraco no formato do maço para a sua colocação 

naquele local.
 

 6 — A voz do publicitário 

 É provável que o encanto percebido pela audiência que viu anúncios em jornais, ouviu os 

comerciais de rádio, aplaudiu as estrelas do cinema e por fim assistiu aos comerciais de TV, 

esteve igualmente presente naqueles que trabalhavam para indústria do tabaco. Principalmente 

nos profissionais que planejavam, criavam e produziam as campanhas. Como afirma ROCHA: 

É pela publicidade que se transforma o domínio da produção  — onde os produtos são indife-
renciados, múltiplos seriados e anônimos — no domínio do consumo — onde o produto tem 
nome, nobreza, mistério e vida. Nessa linha de anulação dos opostos, a publicidade rompe 
o cotidiano e impõe o olhar para uma outra realidade de imagens que podem ser o fundo do 
mar, a beira da praia, a casa de luxo, a querida família, o passeio a cavalo, etc.,etc. Nesta outra 
realidade, o cotidiano se transforma e o produto se faz vivo, se faz sensação, emoção, mágica. 
(ROCHA, 1995, p. 61)

 As campanhas publicitárias de cigarro não só contavam com um grande espaço na televisão, 

jornais e revistas mas buscavam sempre os melhores parceiros de produção e pesquisa com o 

81 Folha de São Paulo, 10 de dezembro de 2014, Caderno Saúde + Ciência. 
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claro objetivo de competir por espaço no mercado do tabaco. Muitos diretores do cinema brasi-

leiro atual começaram na publicidade dirigindo comerciais para a indústria tabagista e contando 

com orçamentos robustos que pouco eram vistos em outras áreas do audiovisual. Chamavam 

especialmente atenção a qualidade das imagens, a beleza dos modelos, atores e figurinos, a va-

riedade de locações de filmagem, que extrapolavam os limites nacionais e as trilhas sonoras, que 

muitas vezes antecipavam alguma música que seria sucesso nas rádios. As grandes produções 

da indústria tabagista fizeram parte de uma importante fase de crescimento da publicidade no 

Brasil, de meados da década de 1970 e início da década seguinte, que MARCONDES chamou 

de décadas de ouro: “No final dos anos 1970 e parte dos anos 1980, a propaganda experimentará 

sua fase de ouro, do ponto de vista da imaginação e da originalidade. Vai destacar-se na cena 

internacional para, anos depois, ser considerada como uma das três mais criativas do mundo.” 

(MARCONDES, 2002, p.48) O contexto era de muita imaginação movida a altos investimentos 

em publicidade, que anos mais tarde sofreria o baque do banimento do segmento do tabaco.

 No início da década de 1980, o segmento de cigarros de baixo teor — inaugurado especial-

mente após a divulgação das pesquisas que comprovavam a ligação entre câncer de pulmão e 

tabagismo — tornou-se alvo da indústria tabagista no Brasil e acirrou a concorrência entre Sou-

za Cruz e Philip Morris. A liderança deste segmento era de Galaxy, o cigarro de baixos teores 

ou light da Philip Morris. Os cigarros deste segmento eram apresentados pela publicidade como 

Figura 21: Anúncio revista Veja / Produto: Minister
Ano de veiculação: 1970 Ed: 113.  

Figura 22: Anúncio revista Veja / Produto: Hollywood 
Ano de veiculação: 1970 Ed: 112. 
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mais modernos e menos agressivos aos pulmões dos fumantes, pois a indústria acreditava que a 

ingestão de menos nicotina e alcatrão tornaria a combustão mais “segura”. Segundo entrevista82 

com o ex-diretor de criação da agência responsável pelo lançamento de Free, — a quem irei 

chamar de “diretor de Free” para resguardar o seu anonimato — a Souza Cruz estava tentando 

obter a liderança deste segmento há algum tempo, lançando versões light de suas tradicionais 

marcas como Minister e Hollywood e até mesmo uma nova marca, o Advance. O insucesso das 

versões light de Minister e Hollywood na disputa pelo mercado pode ser avaliada pela ausência 

de alguma “racionalidade” nas narrativas de ambas, já que a promessa dos baixos teores partia 

de um princípio científico, que fumar menos alcatrão e nicotina seria mais “seguro” para o fu-

mante. Sobre anúncios de bebidas e seus valores bem próximos aos do tabaco, ROCHA diz:

A questão que permanece é a forma pela qual este mundo, sem sombra de dúvida “mágico-
-totêmico”, tem lugar na nossa sociedade. Como, diante de nossos olhos, em todo e cada 
anúncio as bebidas “falam”, fazem “amor”, procuram ser nossas “amigas”, nos oferecem 
iates, casas luxuosas, ambientes fantásticos, paisagens, obras de arte, carros e roupas numa 
sucursal de paraíso permanentemente prometido? Como a “racionalidade”, tão identificada 
como elemento fundamental em nossa sociedade, convive com esse mundo “mágico”? E 
nada mais mágico que o anúncio publicitário. (ROCHA, 1995, p. 128)

 As campanhas de Minister e Hollywood da década anterior ao surgimento dos cigarros de  

baixos teores no Brasil consistiam exatamente em narrativas pertencentes a esse mundo “má-

gico” descrito por ROCHA para anúncios em geral. Como mostram os anúncios de revista das 

figuras 21 e 22, carros, mulheres e iates ilustravam a narrativa destas marcas juntamente com 

textos que exaltavam o status, a posição social dominante, o sucesso. Estes valores sociais dis-

tintivos e obviamente dissociados da realidade do fumante comum que neste momento tomava 

consciência dos malefícios do tabagismo e que provavelmente não estaria disposto a aceitar 

uma proposta mais “racional” de versões light destas marcas consagradas. Consequentemente, 

outra marca, dissociada da narrativa “mágica” da publicidade tradicional de cigarros e bebidas, 

teve que ser lançada. O entrevistado foi enfático ao afirmar que, para a indústria, o surgimento 

do segmento de cigarros light não estava atrelado ao processo de banimento do tabaco e de 

sua publicidade — já acontecendo há mais de uma década em outros países e principalmente 

na casa dos donos da BAT, Inglaterra e EUA — mas sim à ideia de que fumar menos alcatrão 

e menos nicotina seria menos prejudicial à saúde83. Essa afirmação poderia ser considerada 

como uma verdade que os profissionais envolvidos preferiam acreditar, pois logo em seguida 

ele também afirmou que não era permitido utilizar palavras como “saudável” e suas derivações 

nos textos publicitários de Free. Portanto, o lançamento de Free trouxe o código de liberdade já 

82 Entrevista concedida em 11 de janeiro de 2018, no Rio de Janeiro, RJ.
83 Entrevista concedida em 11 de janeiro de 2018, no Rio de Janeiro, RJ.



75

no próprio nome e justificou a alternativa de fumar de forma mais leve e segura com o slogan 

“Menos alcatrão. Menos nicotina. Free. Questão de bom senso”. 

 O espectador que assistia ao comercial de Free era convidado a mudar sua forma de fumar, 

sem imposição, sem um discurso imperativo para a compra. Na sua narrativa também não ha-

via glamour, signos de riqueza ou de masculinidade e nem o apelo ao esporte tão presentes na 

publicidade de marcas que a antecederam. Os atores que protagonizavam os filmes publicitá-

rios eram desconhecidos do grande público e não eram bonitos nem sedutores. E mesmo que o 

diretor de Free não considere que o processo de banimento da publicidade tenha sido a maior 

influência para a narrativa criada para a marca, podemos dizer que a indústria começou a pensar 

em outra chave fornecendo também a opção de não fumar. Ao falar sobre comportamento nos 

comerciais de tabaco, o mesmo entrevistado ainda acrescenta: “Agora, os comercias de Free 

tinham uma coisa que você não deve ter reparado, nem todo mundo fumava...” E justifica logo 

em seguida: “A proposta não era ser uma campanha impositiva, era muito mais valores de 

comportamento da marca do que forçar a venda de cigarro...”84 O processo de fumar passou a 

apresentar mais o componente da razão e menos o da emoção ou da magia que colocava o  in-

divíduo no lugar do personagem apenas por portar um cigarro de determinada marca nas mãos. 

Ou como afirma ROCHA, “assim, os anúncios publicitários podem ser tomados como mitos, 

como narrativas de modelos ideais do cotidiano, como uma ideologia do estilo de vida das clas-

ses dominantes.” (ROCHA, 1995, p. 144) Desta forma, podemos considerar que publicidade 

quando é bem feita, domina muito bem a produção de sentidos para que seus produtos atraiam 

consumidores e principalmente se encaixem com o seu tempo e sua sociedade. Segundo o en-

trevistado, o sucesso de vendas da marca suplantou a concorrente e transformou o segmento de 

baixo teor numa rentável alternativa para a indústria tabagista.  

 O processo de banimento da publicidade de cigarros foi responsável pela desmitificação da 

narrativa dos anúncios e comerciais da indústria tabagista. Como vimos com a campanha de 

Free, os valores simbólicos tiveram que ser modificados para que a leitura da audiência tivesse 

algum sentido no contexto da época. No início da década de 1980, no Brasil, já havia muita 

ressonância das pesquisas médicas em jornais e revistas de grande circulação nacional. No en-

tanto, ao final da década de 1990, com o fim da publicidade de tabaco, a narrativa das marcas 

de cigarro teve que se adaptar a um novo formato, menos midiático e pouco valorizado pelos 

publicitários: o ponto de venda. Assim, segundo o mesmo diretor de Free, essa restrição foi uma 

grande desilusão para ele e para muitos que já trabalhavam com a indústria do tabaco há mais 

84 Entrevista concedida em 11 de janeiro de 2018, no Rio de Janeiro, RJ.
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tempo. “Era todo mundo se enganando, né! Achando que tava conseguindo fazer campanha...”85 

De fato, para uma indústria que contou com a mídia de massa durante tantos anos, a restrição a 

um cartaz de ponto de venda acabou se tornando um grande desafio para a comunicação. Pois 

além do pouco espaço para o desenvolvimento da narrativa publicitária, o cartaz não é uma 

mídia de massa com poder de penetração e manipulação. Neste mesmo depoimento afirmava: 

“Eu me lembro o que a gente fazia, a gente rodava os pontos de venda pra ver como tava indo, 

mas aí eles mesmo foram se desencantando com eles mesmos e descobrindo que a realidade era 

dura. Então, o único material de propaganda que se tinha ficou sendo o maço de cigarro e eles 

começaram a mexer muito nos maços e aí vieram as imagens e foi desencantando mesmo...”86 

 Em meio a tanto desencanto do profissionais da indústria em geral e com leis que restrin-

giam cada vez mais a criação de uma campanha de cigarro para o ponto de venda, ainda pode-

mos dizer que os cartazes de cigarro e suas embalagens se destacam visualmente pelo design 

gráfico. Para entender mais sobre o trabalho do profissional que ainda hoje cria para marcas 

de cigarro, foram colhidos depoimentos de dois diretores de arte87 — que assim serão chama-

dos para resguardar anonimato — com mais de 20 anos de carreira dedicados ao atendimento 

dos mais diversos clientes e algumas marcas de cigarro. Diretores de arte são aqueles que na 

agência de publicidade são responsáveis pela parte artística da criação de campanhas como: 

cores, fotos, tipos de letra, ilustrações, etc. Hoje, esses dois diretores de arte entrevistados são 

responsáveis pela criação de campanhas de ponto de venda para marcas de cigarro como Kent, 

Dunhill, Lucky Strike e do próximo lançamento da Souza Cruz, a marca Rothmans. O mais 

curioso e interessante foi que quando eu solicitei que citassem a melhor campanha já criada 

por eles, ambos responderam que foram campanhas para marcas de cigarro. Um deles afirmou 

ter feito sua melhor campanha da carreira para uma versão da marca Free, a Free Nano, em 

2010. O outro diretor de arte também citou uma campanha que envolveu a criação de novas 

embalagens para Free, que ela não se lembrava de quando era, mas que já constavam as ad-

vertências fotográficas. Ou seja, mesmo com as advertências fotográficas, com as restrições de 

conteúdo e textos, os dois publicitários entrevistados mostraram satisfação com a qualidade de 

seu trabalho. E ainda destacaram entre os mais diversos clientes que já haviam trabalhado, duas 

campanhas de cigarro como as melhores das suas carreiras. Um publicitário da área de criação 

de uma agência geralmente não escolhe clientes, mas acaba se encaixando em alguma marca 

e trabalhando bastante para a mesma. Só que ao longo de uma carreira de mais de 20 anos, os 

85 Entrevista concedida em 11 de janeiro de 2018, no Rio de Janeiro, RJ.
86 Entrevista concedida em 11 de janeiro de 2018, no Rio de Janeiro, RJ.
87 Entrevistas concedidas em 10 de dezembro de 2017, em São Paulo, SP.
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profissionais de criação acabam criando para diversos segmentos da indústria, que podem ser 

petroleiras até laboratórios farmacêuticos, passando por carros e varejo de supermercados. Já 

as análises e julgamentos de trabalhos em publicidade são basicamente feitos sob os critérios 

de ideias criativas —  que dependem do meio de comunicação utilizado como suporte — e 

técnicas usadas para a composição visual da peça em questão, como ilustração, design gráfi-

co, tipografia, fotos, animação, filmagem etc. Por isso, nos principais prêmios de publicidade 

e propaganda, existem vencedores que não apresentam ideias novas, mas sim uma produção, 

uma linguagem visual inovadora. Acredito que nesta categoria estaria encaixada essa nova pu-

blicidade de cigarro, buscando uma linguagem visual inovadora de acordo com seu meio de 

comunicação disponível, que é o ponto de venda. 

 Outro publicitário selecionado para a entrevista foi um representante da área de atendimento 

e planejamento da agência de publicidade, trata-se do profissional que tem contato diário com 

o cliente e não se envolve diretamente com a criação de campanhas publicitárias. Nesta entre-

vista88, ficou nítido o orgulho do entrevistado pelo trabalho desenvolvido para a indústria do 

tabaco, que mesmo com o banimento buscou se aperfeiçoar no ponto de venda e a criar novas 

alternativas de sobrevivência. Ele comenta sobre o início do trabalho em ponto de venda: “En-

tão, a galera tava muito mais focada em fazer acontecer do que choramingar a perda da mídia, 

isso você não via... A coisa rolou de uma forma muito tranquila até...Pelo contrário, a gente 

ganhou um outro universo que talvez não atuasse antes...” 89 Mas, mesmo com o entusiasmo do 

entrevistado não se pode negar que havia uma perda significativa para a comunicação, que no 

seu modelo clássico de estudo, emissor/mensagem/receptor, apresentava graves problemas com 

a mensagem e sua recepção. A partir do momento em que há um extremo controle do conteúdo 

que é produzido, a mensagem é prejudicada e a recepção da mesma junto a uma advertência 

não completaria o ciclo virtuoso da comunicação. A teoria de Marshall McLuhan, que em 1964 

afirmou que “o meio é a mensagem”, pode ser aplicada ao momento da publicidade de cigarros 

pós banimento, pois teve que se adequar ao ponto de venda com o objetivo de ter ainda alguma 

mensagem decodificada. 

 Em 2002, o quadro se modificou mais com a entrada das advertências fotográficas, que a 

priori causaram um misto de repúdio e piada dentro das agências de propaganda — os ques-

tionamentos relativos a qualidade das imagens e a adequação das mesmas. Sobre estas o entre-

vistado relatou como eram colocadas nos pontos de venda de cigarros instalados em eventos 

espalhados pelo país: “Agora você tinha os eventos de rodeio por exemplo e o que eles faziam 

88 Entrevista concedida em 14 de janeiro de 2018, no Rio de Janeiro, RJ.
89 Entrevista concedida em 14 de janeiro de 2018, no Rio de Janeiro, RJ.
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eram pontos de venda. Ali tinha um CNPJ de um ponto de venda local e eles só ambientavam 

internamente aquele ponto de venda com comunicação de cigarro, porque ali era totalmente 

permitido. Só que obviamente tinha toda uma temática ligada ao universo da comunicação 

do cigarro pra poder ter alguma relação, mas com advertência do tamanho proporcional... 

Se você internamente botasse um pack ou um painel tinha lá uma perna com uma gangrena 

gigante.”90 Ou seja, mesmo que as marcas de cigarro instalassem um ponto de venda próprio e 

regularizado, onde houvesse algum tipo de comunicação de cigarro e mesmo que fosse na parte 

interna do mesmo, a advertência deveria estar presente.

 As imagens das advertências vinham sempre acompanhadas pelo seu texto correspondente, 

e deveriam ser aplicadas em rodízio. A  ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é a 

responsável pelo conteúdo tanto textual quanto fotográfico das advertências, bem como fiscali-

zam sua aplicação e aplicam multas quando necessário.  Segundo o publicitário do atendimento 

entrevistado, as multas aplicadas pela ANVISA eram altas e fiscalização era severa. “Existia 

uma fórmula que foi fornecida pela ANVISA e a advertência tinha que ter a proporção do tama-

nho da peça. Eles faziam checagem e se tivesse uma imagem fora do padrão...Por que a fisca-

lização da ANVISA não é brincadeira e a multa é paga à vista. Depois você pode recorrer mas 

primeiro você paga depois você conversa. Se não me engano na época era 100 mil reais por 

autuação, se no ponto de venda tem três irregularidades, são 300 mil de prejuízo. Então a preo-

cupação envolvia bolso também.”91 Ainda sobre o fato de as advertências fotográficas apresen-

tarem imagens indesejáveis ao olhar e prejudicarem a comunicação, o entrevistado acredita que 

o consumidor é capaz de filtrar o que ele vê e eliminar do seu campo visual aquela mensagem 

ruim. Mesmo com este desvio do consumidor, ele acredita que as advertências educam e cons-

tituíram a melhor campanha antitabagista já feita pelo governo, o que gradualmente diminuiu o 

tabagismo no Brasil. Segundo dados do Governo Federal, entre 2010 e 2015 o índice de pessoas 

que consomem cigarros diminuiu 20,5%, sendo que em 2013, 15% dos maiores de 18 anos se 

declararam usuários de produtos derivados de tabaco.92 Quando o cigarro faz sua propaganda 

atualmente, ele faz muito mais a sua antipropaganda, pois os seus malefícios acabam tão ou 

mais decodificados pela audiência que os benefícios. Como disse o mesmo entrevistado,“no 

caso do cigarro não, ele é exposto a cada mensagem do mal que o cigarro faz. Então quando 

você comunica o produto, você comunica também o malefício dele, você educa. Eu acho que 

deveria sim ser incentivada a comunicação para fazer com que o produto acabe sendo menos 

90 Entrevista concedida em 14 de janeiro de 2018, no Rio de Janeiro, RJ.
91 Entrevista concedida em 14 de janeiro de 2018, no Rio de Janeiro, RJ.
92 www.brasil.gov acessado em 25/01/2018.
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consumido na real... O cigarro é obrigado a comunicar seu benefício e seu malefício, a comu-

nicação ela acaba sendo mais justa, mais real.”93 

  O fato é que a publicidade de cigarros pós banimento se tornou tão controlada que nenhum 

dos profissionais entrevistados se mostrou reticente, ou desconfortável com o fato de trabalha-

rem ou terem trabalhado para a indústria a indústria do tabaco. Mesmo o diretor de Free — de-

clarou-se fumante na juventude e ex-fumante quando criou a campanha de Free — que partici-

pou mais ativamente do mercado na década de 1970, não demonstrou nenhum constrangimento 

de ter contribuído para a indústria tabagista. Na sua entrevista, ao ser perguntado se recusaria 

clientes da indústria do tabaco, ele afirmou: “Vou fazer um comentário como publicitário. Acho 

que de todos os clientes que eu tive, nenhum deu tanta liberdade, investiu tanto dinheiro em 

propaganda, pra fazer algo de extrema qualidade... E eles eram extremamente éticos em rela-

ção ao que eles estavam vendendo, nas campanhas que eles faziam eles eram bastante éticos... 

Só que isso não muda o fato de que era cigarro, e também tinha muita gente na Souza Cruz que 

não fumava...”94 Na contramão da opinião pública e de uma certa tirania da OMS e do governo 

federal, foram bastante elogiosos e até mesmo orgulhosos de terem trabalhado para empresas 

que buscavam o melhor trabalho e os melhores resultados. O publicitário do atendimento diz:  

“Então assim pra mim foi uma experiência incrível trabalhar com cigarro, tanto pelo aprendi-

zado quanto pela possibilidade de explorar outras áreas do mix de marketing que antes eu não 

trabalhava. Era muito mais focado em anúncio, comercial, o ponto de venda era tratado como 

uma extensão de linha, não como base de uma campanha, de lançamento de um produto.”95  

Este mesmo publicitário explica a razão de não se considerar culpado por trabalhar com tabaco: 

“Se ele é um produto legal e tem talvez uma das maiores e rígidas legislações com relação a 

sua produção e consumo, é porque ele é um produto mais nocivo à saúde existente, isso não 

tem discussão. Mas seu acho que por ser legal, o consumidor tem o direito de ser informado 

sobre o produto, benefícios e malefícios...”96  E ainda vai mais além, defendendo que o um 

produto como o cigarro hoje em dia é muito transparente com seu consumidor e compara com 

outros produtos. “Então, dentro desse contexto, no meu ponto de vista é um produto que talvez 

tivesse menos problema em comunicar que todos, porque os outros tem os malefícios ocultos, 

escondidos debaixo do tapete...”97 Já o discurso do publicitário, diretor de arte que trabalha 

com marcas de cigarro, aponta para resumo do sentimento de quem trabalha para a indústria do 

93 Entrevista concedida em 14 de janeiro de 2018, no Rio de Janeiro, RJ.
94 Entrevista concedida em 11 de janeiro de 2018, no Rio de Janeiro, RJ.
95 Entrevista concedida em 14 de janeiro de 2018, no Rio de Janeiro, RJ.
96 Entrevista concedida em 14 de janeiro de 2018, no Rio de Janeiro, RJ.
97 Entrevista concedida em 14 de janeiro de 2018, no Rio de Janeiro, RJ.
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tabaco: “Sabão em pó que polui pra caramba, indústria de roupas que explora mão de obra 

escrava...Não dá pra ficar culpado, ou então para e vai fazer outra coisa... Eu não sinto assim 

que meu trabalho... Vai passar um cara desavisado numa padaria, “Uau! Vou fumar!”... “É 

lindo esse negócio, vou fumar!” Só acho que o cara vai considerar em vez de comprar X ele vai 

comprar Y...Mas o trabalho que era heavy metal, “Ah, fumar é legal” era no cinema, na época 

de televisão onde se vendia o glamour... Agora você só lembra pro cara que uma marca existe 

no ponto de venda...”98 Perante o controle estabelecido, seria possível pensar que trabalhar com 

cigarros se tornou, com o passar dos anos, mais transparente que vender sanduíche natural na 

praia? 

98 Entrevista concedida em 10 de dezembro de 2017, em São Paulo, SP.
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Considerações Finais

 As disputas entre a indústria tabagista, governos e organizações de saúde ainda persistem 

nos dias de hoje, mesmo que em menor intensidade. Algumas notícias mais recentes como o 

anúncio publicado pela Philip Morris International99, no qual a empresa afirma que está tentan-

do parar de fabricar cigarros em 2018, pode ser um indício do final destas disputas. Por outro 

lado essa atitude surpreende pois é a primeira vez que, desde a invenção da máquina de fazer 

cigarros no início do século XIX nos EUA, uma grande empresa afirma querer abandonar o seu 

grande negócio. Convém lembrar que o cigarro foi capaz de atingir escalas muito mais amplas 

de mercado por ser um produto essencialmente capitalista, ou seja, de produção barata e em 

escala industrial, de consumo prático e rápido. 

 Todo o processo de banimento do tabagismo foi pautado nas descobertas médico/cientí-

ficas. No entanto, as evidências de graves doenças causadas pela intensa exposição à fumaça 

dos cigarros provavelmente não seriam tão relevantes se a indústria não tivesse alcançado o  

tamanho que atingiu e ter certamente causado graves problemas a seus consumidores. A indús-

tria tabagista que dominou o mercado brasileiro se estruturou primeiramente no Reino Unido, 

que contava com as plantações de fumo do sul dos EUA, das suas colônias da América Central 

e com os charutos de Cuba. A partir do desenvolvimento da indústria marcado pelo vetor do 

cigarro, os EUA também entram na disputa por mercados e da união destes dois países surgem 

empresas mais fortes que avançam para as Américas, Ásia e Oceania. O Brasil foi uma con-

quista importante, tanto pela sua industrialização tardia — que ocorreu ao mesmo tempo em 

que a condenação ao tabaco se iniciou nos EUA e Reino Unido — quanto pelas suas condições 

naturais propícias para grandes plantações de fumo. Deve-se observar que, por muitos anos, as 

folhas de fumo fizeram parte de brasões da república e da capital, Rio de Janeiro, considerando-se 

sua importância para a agricultura brasileira. 

 Como vimos nos dois primeiros capítulos, as estratégias da indústria perante a condenação 

e banimento do tabaco no EUA e Reino Unido foram quase que na sua totalidade repetidas no 

Brasil. A introdução dos cigarros com filtro, o lançamento de cigarros de baixo teor, as mudan-

ças na narrativa publicitária. O atraso brasileiro na tomada de medidas contrárias ao fumo con-

tribuiu para que a indústria ainda obtivesse lucros expressivos com cigarros de baixo teor, como 

99 Anúncio publicado nos jornais britânicos Daily Mirror, The Sun e The Times, no dia primeiro de janeiro 
de 2018. Título em inglês: “Our New Year’s resolution. We are trying to give up cigarettes.” Fonte anúncio: 
https://www.campaignlive.co.uk/article/were-trying-give-cigarettes-says-philip-morris-ad/145352. O conteúdo 
do texto aponta para que a Philip Morris pare de vender cigarros no Reino Unido em 2018 e os substititua por 
cigarros eletrônicos e tabaco aquecido, uma nova tecnologia que segundo o site da empresa é capaz de liberar 
nicotina e sabor sem combustão. Fonte: https://www.pmi.com/science-and-innovation/heated-tobacco-products
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o citado exemplo de Free, e também foi capaz de preparar melhor a mesma para o banimento 

total da publicidade de tabaco. Nos depoimentos fornecidos pelos publicitários ficou evidente 

que o banimento foi sentido, mas de forma alguma a indústria deixou de investir, pesquisar, ino-

var e trazer novas possibilidades para um produto já bastante condenado. Um dos depoimentos 

trouxe a seguinte afirmação sobre o segmento de mercado do tabaco:“Então foi um segmento 

privilegiado por ter sido obrigado a experimentar todo o outro lado do mix de marketing, que 

antes não era experimentado, porque não precisava... Comprava GRP, botava filmes milioná-

rios no ar e a coisa fluía normal... Quarta capa de Veja, Playboy e a coisa ia embora... Então 

virou um trabalho muito mais árduo e mais artesanal, porém ele abriu um outro horizonte que 

eles não atuavam tão bem antes.”100 A ausência dos meios de comunicação foi capaz de trans-

formar a indústria e a publicidade. Apesar do cigarro ser um produto condenado, no espaço 

onde era possível atuar, ainda havia criatividade. Enquanto houve espaços para eventos e festas 

a indústria esteve presente, e enquanto houve espaços nos esportes, também. 

 Proponho aqui alguns questionamentos que vão de encontro a proibição de eventos com 

patrocínio de marcas de cigarro. Como já foi mencionado, a publicidade de tabaco nos meios 

de comunicação de massa teve seu fim no início dos anos 2000 e entrou na era dos pontos de 

venda e das advertências fotográficas. Em 2003, as marcas de cigarro ficaram proibidas de pa-

trocinar eventos culturais e esportivos. A associação de marcas de cigarro a eventos esportivos 

atualmente não seria recomendável para ambas as partes, mas acredito que os eventos culturais, 

principalmente os que acontecem em ambientes abertos, certamente não descartariam a ajuda 

da indústria do tabaco. Considerando-se que a indústria tabagista opera de forma legal no Bra-

sil, que o cigarro apresenta sua contra-indicação através de advertências escritas e fotográficas 

cobrindo o verso e parte da frente de seus próprios maços e, que a publicidade nos meios de 

comunicação já não existe há mais de 15 anos, por que proibir o patrocínio a eventos e projetos 

culturais? Ainda mais porque projetos culturais (gratuitos ou não) sofrem todos os anos no Bra-

sil para renovar seus patrocínios e manter equipes. Citando apenas alguns exemplos, em 2017 

a Quasar Companhia de Dança de Goiânia, de 28 anos, paralisou suas atividades por não ter 

conseguido renovar seu patrocínio101 e o evento literário da Flip vem diminuindo de tamanho 

devido à restrições orçamentárias que vem ameaçando a realização do festival todos os anos.102 

 Considerando toda a dificuldade que o setor cultural enfrentou e ainda enfrenta no Brasil, 

100 Entrevista concedida em 14 de janeiro de 2018, no Rio de Janeiro, RJ.
101 Matéria da Veja SP de 1 de Junho de 2017. Fonte: https://vejasp.abril.com.br/cultura-lazer/patrocinio-
quasardanca-paraliza/
102 Matéria Folha de São Paulo de 31/07/2017. Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/
ilustrada/2017/07/1905801-festa-acerta-em-curadoria-diversa-mas-peca-em-debates-sem-entrosamento.shtml
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uma proposta de patrocínio especial para a indústria tabagista deveria ser considerada. Uma 

ideia seria permitir que a indústria tabagista patrocinasse apenas eventos gratuitos e que só pu-

desse expor sua marca em pontos de venda internos do evento, sob as mesmas leis que regem 

os demais pontos de venda do país. Na minha opinião, existe um certo excesso de restrições 

que impedem um melhor aproveitamento do potencial econômico de uma indústria que opera 

legalmente no Brasil e que sofre grande vigilância do governo, de organizações médicas e dela 

própria. 

 A propaganda de tabaco como é feita hoje em dia nos pontos de venda subtrai basicamente 

todas as ferramentas contidas numa simples peça publicitária. Figuras de linguagem textuais, 

imagens fotográficas de pessoas consumindo o produto ou não e reproduções do próprio pro-

duto foram proibidas na propaganda. As advertências fotográficas e textuais cada vez parecem 

ficar maiores e informam  com bastante contundência os malefícios do cigarro. Em países como 

a Austrália a advertência fotográfica já ocupa também a parte frontal dos maços. No entanto, 

mesmo com o quadro totalmente contrário a publicidade de cigarro, os depoimentos revelaram 

que os publicitários envolvidos no processo atual não consideram que trabalhar para a indústria 

tabagista seja um problema. No primeiro dia deste ano (2018), a Philip Morris publicou nos 

principais jornais do Reino Unido um anúncio prometendo abandonar o cigarro (figura 01), mas 

não totalmente o mercado do tabaco. A promessa da empresa foi de produzir apenas cigarros 

eletrônicos e fumo aquecido, ou seja, se voltar para novos produtos e parar de vender cigarro. 

Promessa esta, segundo o anúncio, válida para o Reino Unido. Os publicitários entrevistados, 

quando perguntados sobre este anúncio apontaram dois possíveis caminhos para indústria do 

tabaco. O primeiro publicitário a responder desdenhou grande parte do anúncio, acreditando 

que a empresa citada irá apenas deixar de vender cigarros no Reino Unido e se concentrar na 

Ásia, seu maior mercado consumidor atual. O outro publicitário confirmou que pesquisas sobre 

formas de fumar que evitam a combustão já estavam sendo feitas e que o cigarro eletrônico 

— não tem combustão e sim a evaporação — é resultado disto. No entanto, sem a publicidade 

como as pessoas irão começar a adotar esta nova forma de fumar? Fica a questão.
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Anúncio publicado dia 01/01/2018 em jornais como The Times, The Sun e Daily Mirror
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e Propaganda na PUC - Rio. Trabalhou em grandes agências de publicidade do Rio de Janeiro 

e hoje está em São Paulo trabalhando na Geometry Global com as marcas de cigarro da Souza 

Cruz como Kent, Dunhill, Lucky Strike e Rothmans.

Entrevista concedida em 11 de janeiro de 2018, no Rio de Janeiro, RJ.

O entrevistado foi redator, diretor de criação, vice presidente de criação, vice presidente de 

criação para América Latina na Ogilvy & Mather, onde foi um dos responsáveis pelo lança-

mento da marca Free (1983 - 2001). Depois foi diretor de criação na DPZ-Rio (2002 a 2006) 

onde trabalhou novamente para Souza Cruz, só que para marca Hollywood. Hoje tem uma 

empresa própria que trabalha por demanda e presta consultorias de comunicação.
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Entrevista concedida em 14 de janeiro de 2018, no Rio de Janeiro, RJ.

O entrevistado foi atendimento, diretor de atendimento e planejamento. Passou pela McCann 

Erickson e DPZ-Rio, onde foi um dos responsáveis pela conta de Hollywood (de 2001 a 

2012). Hoje é dono de uma agência de comunicação e publicidade no Rio de Janeiro.



92

Anexos - Entrevistas

Entrevista concedida em 10 de dezembro de 2017, em São Paulo, SP.

O entrevistado é Diretor de Arte desde 1991. Formado em Comunicação Social - Publicidade 

e Propaganda na PUC - Rio. Trabalhou em grandes agências de publicidade do Rio de Janeiro 

e hoje está em São Paulo trabalhando na Geometry Global com as marcas de cigarro da Souza 

Cruz como Kent, Dunhill, Lucky Strike e Rothmans. Trabalha com publicidade de cigarro há 

18 anos, sempre com as advertências.

Como você começou na publicidade? Quais foram seus primeiros clientes? Sempre 

trabalhou em agências de publicidade? Quais? Comecei na faculdade, fiz um estágio numa 

agência pequena e acabei virando sócio. Isso foi no início dos anos 1990. Clientes maiores eu 

só tive na Salles... Rio Sul, Coca-Cola.

Qual foi a primeira marca de cigarro que você trabalhou? Hollywood, no início dos anos 

2000.

Então quando você começou já tinham as advertências... Já tinham as advertências, mas 

eram mais simpáticas... Tarjas brancas com letras pretas, ou a traja era preta, não me lembro 

como começou...Mas aí começou o banimento de mídia, televisão, rádio, outdoor... Aí a gente 

começou para pegar o ponto de venda de Hollywood.

 

E você sempre trabalhou em agência de publicidade? Trabalhei em estúdio de ilustração 

pra crianças também. Eu me formei em Publicidade na PUC-Rio.

Quais eram os principais desafios de criar para marcas de cigarro quando  

você começou? E como é esse desafio hoje em dia? É diferente porque hoje você prati-

camente não pode comunicar nada... E aí tem características que você não pode escrever... 

O cliente bem que gostaria de fazer uma mágica que as pessoas batam o olho e entendam... 

Como praticamente você não pode escrever mais nada..

Você não pode mais escrever nada? Quando você comunica o preço aí você consegue es-

crever alguma coisa, uma coisa técnica... Tipo: “novo filtro não sei o que...” Não pode nunca 
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falar, “muito mais legal”...

Só especificações técnicas? Isso! Só especificações técnicas.

E visualmente? Visualmente também não pode comunicar um monte de coisas...Nem a foto 

da embalagem pode mais, geralmente eles usam o próprio pack. Para usar foto você tem que 

ter o preço também. Com uma tabela de preço você pode botar a foto do pack... Quando você 

vai na padaria o que tá exposto é um mock up... Não pode ampliar o pack, fazer um 3D lindo. 

Pessoas também não? Não pode humano, nada. 

O atendimento hoje em dia. Ele sabe de todas essas regras? Como isso é atualizado? 

A atualização das regras vem do cliente, do departamento jurídico... Do tipo: agora é proibido 

fazer isso, agora é proibido fazer aquilo... Eles analisam todos os layouts...

Semana passada, a Philip Morris publicou um anúncio na Inglaterra se comprometendo 

a parar de fabricar cigarros em 2018. Você acredita que este seja o caminho da Souza 

Cruz no Brasil? Não vi mas fiquei sabendo, acho muito difícil a Philip Morris cumprir isso...

Só se eles estão apostando tudo no cigarro eletrônico, não sei...O cigarro eletrônico ainda é 

proibido no Brasil...

Qual campanha de cigarro você considera a sua melhor criação? Eu gostava de uma que 

eu fiz de Free Nano, que eu fiz em 2010, 11, mais ou menos...

Então você não considera que as restrições tenham limitado a criação.. É, de fato são 

limitadores sim, mas basicamente a gente já começou nesta fase.. Muito mais eu que já entrei 

com o banimento de mídia.

É um desafio ou desanima? Mas você diminuiu as cartas na manga, pra jogar..

E ainda existe muita pressão por novas ideias? Mesmo não existindo muitas cartas na 

manga?  Sempre tem muita pressão, mesmo com todas as restrições. Tem muito trabalho que 

vai e vem do cliente... A Souza Cruz continua exigindo o melhor, continua sendo bem exigente. 

Você assistiu ao seriado Mad Men? Eu assisti. 
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Você lembra do episódio em que ele publica um anúncio no jornal dizendo que não vai 

mais aceitar contas de cigarro na agência dele, após a perda da conta de Lucky Strike? 

Isso é um fato real que aconteceu com algumas agências no EUA que passaram a recusar 

contas de cigarro. O que você acha disto? Você que não fuma e trabalha com cigarro há 

anos...  Pra gente é um trabalho como outro qualquer.. Mais diretamente eu não gostaria de 

trabalhar com propaganda de venda de armas, sei lá, de drogas... Cigarro é igual bebidas, a 

questão é o critério... Os dois são ruins.

Acredito que seja o grande dilema da publicidade, trabalhar com produtos que você não 

acredita tanto... Basicamente é a história da nossa vida na publicidade... Sabão em pó que 

polui pra caramba, indústria de roupas que explora mão de obra escrava...Não dá pra ficar  

culpado, ou então para e vai fazer outra coisa... Eu não sinto assim que meu trabalho... Vai 

passar um cara desavisado numa padaria, “Uau! Vou fumar!”... “É lindo esse negócio, vou fu-

mar!” Só acho que o cara vai considerar em vez de comprar X ele vai comprar Y...Mas o tra-

balho que era heavy metal, “Ah, fumar é legal” era no cinema, na época de televisão onde se 

vendia o glamour... Agora você só lembra pro cara que uma marca existe no ponto de venda...

Agora saindo um pouco da publicidade. As leis elas foram transformando o fumante 

num ser marginalizado perante a sociedade. Ele basicamente não pode mais fumar em 

lugar algum. Qual a sua posição em relação a isso, você considera essas leis atuais muito 

severas? De jeito nenhum! Acho que faltava um limite, as pessoas não tinham respeito com 

quem não era fumante, o que era muito desagradável... Acho que se o cara quer fumar ou não, 

problema dele... Acho que hoje em dia todo mundo sabe que faz mal...Mas, quando o cara 

fuma e isso perturba alguém que tá perto acho que tá errado... Tem mais é que fumar lá fora, 

na rua... Vai pra chuva...

Muito obrigada pela entrevista.
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Entrevista concedida em 10 de dezembro de 2017, em São Paulo, SP.

A entrevistada é Diretora de Arte desde 1984. Formada em Desenho Industrial - Comunicação 

Visual pela Faculdade da Cidade do RJ. Trabalhou em grandes agências de publicidade 

do Rio de Janeiro e hoje está em São Paulo trabalhando na Geometry Global com as marcas 

de cigarro da Souza Cruz como Kent, Dunhill, Lucky Strike e Rothmans. Trabalha com publi-

cidade de cigarro desde 1985, ano em que começou a sua carreira como diretora de arte.

Como você começou na publicidade? Quais foram seus primeiros clientes? Sempre 

trabalhou em agências de publicidade? Quais? Eu comecei na Artplan, na época do Rock 

in Rio... Eles estavam criando a marca do Rock in Rio, isso deve ter sido 1985, 84. Depois eu 

fui para a MPM e tinha a Souza Cruz. Tinha Hollywood, tinha Ritz. Me lembro muito de Ritz, 

acho que tinha Minister também...Ritz também era da Souza Cruz...

E como era na época? Podia se fazer tudo, não tinha advertência? Não havia advertên-

cia.. Trabalhei pra Ritz, principalmente. Me lembro que no dia que minha avó morreu eu tava 

fazendo um layout no papel manteiga, pintando vários “errezinhos” de Ritz. Acho que era 

um cigarro mais sofisticado que Minister. Depois trabalhei na Contemporânea, que não tinha 

contas de cigarro (a agência não tinha nada contra clientes do tabaco) e depois fui pra DPZ. 

Na DPZ voltei a trabalhar com cigarro, com Hollywood principalmente. 

E você sempre trabalhou em agência de publicidade? Sim, sempre. Minha formação é em 

desenho industrial, na Faculdade da Cidade, mas eu sempre trabalhei em agências de publici-

dade como diretora de arte.

No início, como era a colocação das advertências no ponto de venda? Tinha algum tama-

nho para as advertências... Tinha um cálculo para determinar o tamanho que era complica-

do... Lembro que tinha até raiz quadrada no cálculo. Fizeram um Excel para acertar o tamanho 

final. Você colocava largura por altura da peça e dava o corpo da fonte tem que ser tal... 

A regra então não era uma coisa muito seguida, ou não? Não! Tinha critério...Tinha a fis-

calização da ANVISA e depois vieram as imagens do terror.
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Como você digere as notícias sobre o banimento da publicidade e as novas leis anti-

tabagistas? As notícias abalam, mas você vai adequando...Tipo: agora não pode mais usar 

pessoas aí a gente começa a trabalhar outros tipos de layout...Agora não pode mais ter título, 

agora não pode mais ter um pack lindão em 3d... Você vai adequando... 

É um desafio ou desanima? Sempre é um desafio, né! 

Qual campanha de cigarro você considera a sua melhor criação? Um das que eu gosto 

mais que eu fiz foram as embalagens novas de Free, também na era das advertências...

E ainda existe muita pressão por novas ideias? Mesmo não existindo muitas cartas na 

manga? Sim! A Souza Cruz ainda tem um preocupação maior com a advertência que a Philip 

Morris, eles são bem sérios em relação a isso.

Você assistiu ao seriado Mad Men? Toda a série, não. 

Você lembra do episódio em que ele publica um anúncio no jornal dizendo que não vai 

mais aceitar contas de cigarro na agência dele, após a perda da conta de Lucky Strike? 

Isso é um fato real que aconteceu com algumas agências no EUA que passaram a recusar 

contas de cigarro. O que você acha disto? Você que não fuma e trabalha com cigarro há 

anos...  Ele passou a recusar depois que perdeu, né! Acho meio hipócrita...

Sempre teve aquela história, bebida você pode matar outras pessoas, o cigarro você se mata 

sozinho, aos poucos... 

Acredito que seja o grande dilema da publicidade, trabalhar com produtos que você não 

acredita tanto... Agora que todo mundo já tá viciado...Acho até que muita criança fumava...

Antigamente acho que tinha mais criança, jovem fumando que hoje em dia...Ainda bem!

Agora saindo um pouco da publicidade. As leis elas foram transformando o fumante 

num ser marginalizado perante a sociedade. Ele basicamente não pode mais fumar em 

lugar algum. Qual a sua posição em relação a isso, você considera essas leis atuais mui-

to severas? Acho ótimo! Quando eu trabalhei na Contemporânea por 4 ou 5 anos com duas 

pessoas ao meu lado fumando o dia inteiro e eu não fumava... Achava isso péssimo... 

O cigarro tinha um papel também das pessoas estarem sozinhas e fumarem um cigarro, era 
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como um amigo... Hoje em dia acho que o celular cumpre muito esse papel, as pessoas no 

lugar de acender um cigarro vão pro celular... Faz companhia, sabe. A pessoa as vezes ficava 

sem graça de ficar sozinha num lugar e acendia um cigarro... Na faculdade e tudo mais e o 

celular hoje em dia cumpre esse papel...Do tipo: eu não tô sozinha, tô ocupada aqui... Acho 

que o celular vicia também...

Muito obrigada pela entrevista.
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Entrevista concedida em 11 de janeiro de 2018, no Rio de Janeiro, RJ.

O entrevistado foi redator, diretor de criação, vice presidente de criação, vice presidente de 

criação para América Latina na Ogilvy & Mather, onde foi um dos responsáveis pelo lança-

mento da marca Free (1983 - 2001). Depois foi diretor de criação na DPZ-Rio (2002 a 2006) 

e trabalhou para Coca-Cola, Petrobras e Souza Cruz, só que para marca Hollywood. Hoje tem 

uma empresa própria que trabalha por demanda e presta consultorias de comunicação.

Como você começou na publicidade? Quais foram seus primeiros clientes? Vou te dar um 

resumo do meu currículo. Eu comecei na, por incrível que pareça, eu comecei na Standard 

como estagiário... Ainda não era Ogilvy... Depois eu fui trabalhar na Denison e até que eu vol-

tei para a Standard, que já era Ogilvy. E na Ogilvy que começa a minha história com cigarro... 

Não! Antes de ir pra Ogilvy, eu fui pra Thompson e lá eu já trabalhei com cigarro...Me lembro 

que trabalhei com Hilton, com Minister e com Continental.... 

Sempre Souza Cruz? Sempre Souza Cruz.

Isso mais ou menos em que ano? Olha, comecei em propaganda em 1970 e quando eu che-

guei na Ogilvy, que é a parte de cigarro que realmente interessa, isso já era quase no começo 

de 1980, um pouco antes...E logo que eu entrei pra lá, na época, não tinha cigarro...Ai eles 

pegaram a conta de um cigarro chamado Mont Blanc e logo em seguida apareceu um outro 

cigarro que a gente anunciou também chamado Advance. Era uma tentativa da Souza Cruz 

de combater Galaxy, que era um grande sucesso na linha de cigarros de baixo teor da Philip 

Morris. E aí eles lançaram um cigarro chamado Advance, que eles investiram bastante nisso 

pra ver se eles conseguiam sucesso com um cigarro de baixo teor, mas não fez...O cigarro que 

veio a fazer sucesso surgiu de um projeto que eles chamaram na época de “Projeto Sabiá”. Era 

pra um cigarro de baixo teor, com uma diferença de preço inclusive, porque eles conseguiram 

fazer um cigarro de baixo teor com um preço menor que o de Galaxy, no caso foi Free.

Você acha que os lançamentos de cigarro de baixo teor já eram uma preocupação com 

o processo de banimento? Não, não era não. Havia uma preocupação com a saúde, pois eles 

estavam achando que fumar menos alcatrão e menos nicotina fazia menos mal...Esse era o 

princípio da coisa...Eles achavam que seria uma contribuição deles, não havia uma caça às 

bruxas na época não...A única coisa que eles tinham que fazer era no encerramento do co-
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mercial inserir uma tarja azul e branca que falava dos malefícios do cigarro, igual ao “beba 

com moderação”. E aí esse projeto chegou lá em 1981 mais ou menos e veio com uma lista 

de nomes de possíveis marcas de cigarro da Souza Cruz que pudessem ser.. Entre os nomes 

listados tinha Free, o nome perfeito para o cigarro que a gente queria lançar, mas se fosse hoje 

em dia não iam deixar de jeito nenhum, só que na época rolou... Nós fizemos um comercial 

de lançamento que era um campanha baseada na convivência das diferenças que a gente vive, 

diferença de opinião, diferença de gosto...Em cima da convivência: eu gosto disso, você gosta 

daquilo, mas pelo menos a gente tem alguma coisa em comum, que era Free. O slogan de 

Free era: menos alcatrão, menos nicotina, uma questão de bom senso. Nós resolvemos fazer o 

lançamento dessa campanha como um anti campanha de cigarro, não tinha glamour, não tinha 

nada e escolhemos um ator que na época era meio trapalhão, que tinha uma cara de quem 

não devia estar ali, que era o Daniel Dantas. No comercial, ele dizia que queria falar com as 

pessoas que reduzir alcatrão e nicotina.. Queria falar com você que fuma Galaxy, a história 

era mais ou menos essa. Mas o comercial foi o maior sucesso e o resultado disso foi que a 

gente teve que produzir um comercial mais rápido...Porque, o que aconteceu... Esse comercial 

foi produzido para um mercado piloto, que acho que era Curitiba, mas começou a fazer tanto 

sucesso por lá que isso mexeu com a Philip Morris... Que resolveu processar a Souza Cruz di-

zendo que Free era uma cópia de Galaxy... Eles ficaram nessa briga jurídica, até que o gerente 

de marketing da Souza Cruz, que na época era o Flavio de Andrade resolveu lançar o Free 

nacionalmente pois ele sabia que tinha um sucesso nas mãos... Mas Free não tinha campanha, 

tinha um comercial apenas de lançamento... Aí tivemos que fazer um comercial correndo de 

pós lançamento que tinha o Daniel Dantas e a Inez Viana...Eles diziam no comercial das pes-

soas que mudaram pra Free, mas se você ainda não é uma dessas pessoas, um dia o bom senso 

prevalece...O comercial foi um sucesso também mas deixou aberto o caminho para o que seria 

de fato uma campanha de Free e nasceu a campanha que falava eu gosto disso, você gosta 

daquilo, tinha uma que dançava, uma atriz chamada Cristina Prochaska...Todos os atores que 

fizeram comerciais de Free fizeram sucesso depois...Teve essa campanha e depois a gente quis 

ir mais longe que isso e no início dos anos 1990 a gente entrou com uma campanha que era 

um pouco diferente, ninguém mais falava eu gosto disso, você daquilo...A gente simplesmen-

te botava uma pessoa fazendo aquilo que ela realmente gostava de fazer, que ela acreditava 

e essa campanha levou Free até sair do ar. É importante também falar que na época em que 

Free foi lançado, apareceram pra nós as irmãs Gardenberg (Monique e Sylvia, da Dueto Pro-

duções) com uma proposta de um festival de jazz... E nós achamos que tinha tudo a ver com 
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a marca, então nasceu o Free Jazz. Logo no primeiro ano de Free a gente já teve o primeiro 

Free Jazz, na época acho que era só no Rio de Janeiro, no Hotel Nacional...E aconteceu um 

fenômeno no hotel que era muito engraçado, porque as pessoas iam pra lá não só para ver os 

músicos mas para circular, ver e ser visto...E quando o Free Jazz evoluiu e foi pro Museu de 

Arte Moderna eles criaram o Free Jazz Village... Assim, você podia ir lá, circular no Village 

sem pagar ingresso pra show, só conviver com as pessoas diferentes, bem no espírito de Free. 

E depois mudou o formato, que só tinha um palco...Mas enfim, eles produziram paralelamente 

ao festival, o Free Jazz Drops, com clipes de artistas nacionais falando sobre as atrações do 

festival e o Roberto Berliner mandou uma equipe pra filmar o festival de jazz de New Orleans 

que tinha 15 palcos diferentes acontecendo ao mesmo tempo. E aí nasceu a ideia de aumen-

tar o festival, a gente chamou a Monique Gardenberg pra conversar...Olha aqui, nós vamos 

fazer um Free Jazz com cada um com seu estilo, mas com alguma coisa em comum...Com 3 

a 4 palcos com estilos de música diferentes.. Aí o Free Jazz foi assim até acabar, se não me 

engano em 2003. E a campanha de Free virou “cada um na sua com alguma coisa em co-

mum” abraçou artistas diferentes, multimídia, era um discurso libertário... E a marca Free não 

só liderou o segmento de baixo teor mas fez o segmento crescer e suplantou de longe Galaxy. 

Por que a Souza Cruz já tinha tentado antes de lançar Free com o Advance, as versões light 

de Hollywood, versão light de Minister e não tinha dado certo... E quando veio Free foi esse 

sucesso daí..Tanto que o Flavio de Andrade de gerente de marketing acabou virando presiden-

te da Souza Cruz. 

Na época do lançamento de Free quem era o presidente? Não lembro o nome, mas era 

um gringo...Era difícil ter presidente brasileiro, sempre um inglesinho lá... Também era tipo 

rainha da Inglaterra, não apitava muito...Quem trabalhava mais era o vice presidente.

E a relação com a Souza Cruz? Todo o processo de banimento, com a entrada das adver-

tências. Como isso refletia no trabalho da agência? A Souza Cruz fez uma coisa quando 

acabou a mídia, que ninguém esperava... Com as agências que ela tinha contrato, que eram a 

Ogilvy, a DPZ e não me lembro se tinha mais uma não...Mas enfim, ela manteve o relaciona-

mento como era e estabeleceu um fee pra compensar a perda com mídia. 

E com relação ao conteúdo do trabalho? Quando começou a ter um controle maior, al-

guma restrição? Olha isso desde que eu faço Free já existia, não podia ter nenhum jovem com 

menos de 21 anos... E não era só 21 anos, era 21 anos aparente... Por exemplo, eu tive o caso do 
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Rodrigo Santoro... O Walter Salles, todo mundo queria fazer Free ...e o Waltinho Salles Junior 

queria de qualquer maneira colocar o Rodrigo Santoro, que era uma grande revelação de ator...

Todo bonitão, usava o cabelinho nos ombros, então ele queria fazer um comercial de Free com 

ele, mas o Rodrigo Santoro tinha cara de garotão e era.. Tinha menos de 21 anos e então ele teve 

que procurar outro... Então pra Free tinha essa restrição, de resto não tinha nada... Agora, os co-

mercias de Free tinham uma coisa que você não deve ter reparado... Nem todo mundo fumava...

Isso era proposital? Sim, era. A proposta não era ser uma campanha impositiva, era muito 

mais valores de comportamento da marca do que forçar a venda de cigarro...Eventualmente 

se fumava, e falava sobre cigarro, mas não tinha essa preocupação de vender e a gente não era 

cobrado por isso. A evolução da campanha de Free foi assim: ela saiu do lançamento de pro-

duto pra uma campanha de escolhas... Que era, eu sou assim, você é assim e depois virou uma 

campanha de comportamento, de ser quem você realmente é sem se importar... A convivência 

das diferenças..

Quando vocês pensaram e criaram pra Free tinha alguma relação com o momento 

político, pedidos de Diretas Já? Teve um pouco sim, porque na verdade você tava defen-

dendo a liberdade de escolha, que era um consenso, pra votar... E uma das coisas que mais o 

Flavio de Andrade gostava na campanha era isso, uma proposta meio libertária, falando aber-

tamente de liberdade de escolha...Você ter a possibilidade de fazer a escolha que você quiser...

Exatamente na época que Free foi lançado o que mais se queria era votar...

Você assistiu ao seriado Mad Men? Não. Bom vou explicar: num dos episódios o protago-

nista perde a conta de Lucky Strike, que era a conta que dava mais dinheiro pra agência 

e a partir disso ele publica um anúncio no jornal dizendo que a agência não aceitaria 

mais clientes ligados ao tabaco. Explicava no anúncio que o cigarro além de matar seus 

consumidores, vicia, então por isso ele não precisa de boa propaganda. Isso foi um mo-

vimento real, que de fato aconteceu nos EUA por volta do final dos ano 1960. O que você 

acha dessa atitude? Vou fazer um comentário como publicitário. Acho que de todos os clien-

tes que eu tive, nenhum deu tanta liberdade, investiu tanto dinheiro em propaganda, pra fazer 

algo de extrema qualidade... E eles eram extremamente éticos em relação ao que eles estavam 

vendendo, nas campanhas que eles faziam eles eram bastante éticos... Só que isso não muda o 

fato de que era cigarro, e também tinha muita gente na Souza Cruz que não fumava...
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Você fumava? Olha, eu cheguei a fumar, mas quando eu lancei Free não fumava mais não, 

já tinha parado de fumar... Eu nunca experimentei Free.... Mas eu vou dizer uma outra coisa 

também, o cigarro ajudou muito a alavancar a minha carreira... Porque trabalhei com muitas 

marcas de cigarro na Ogilvy... Por exemplo, eu ganhei uma concorrência mundial de John 

Player Special e eu também ganhei uma concorrência de Lucky Strike pra fazer campanha nos 

EUA. Nós levamos pra essa concorrência um comercial pronto dirigido pelo Andrucha  

Waddington, que nessa época era assistente do Walter Salles e colocamos a Letícia Spiller 

neste comercial.

Foi pro ar nos EUA? Não, foi só um demo pra ganhar a concorrência mesmo. Depois eu tive 

que apresentar a campanha inteira pra mulher presidente da Ogilvy da época, lá em Miami. 

Coisa de seriado americano mesmo, uma sala gigante e eu me sentindo pequenininho... Mas 

tava lá. Mas voltando ao que a gente aprendeu com eles foi isso, fazer sempre o melhor pos-

sível... Não tinha medida, tudo tinha qualidade... Eu me lembro os comerciais de Hollywood, 

era uma superprodução, eles viajavam pelo mundo...Filmavam na neve, filmavam no Havaí... 

Free já não tinha um orçamento tão grande quanto Hollywood, mas foram as duas marcas que 

mais investiram em propaganda... No caso de Free, eles investiram muito em mídia numa de-

terminada época, pois havia uma batalha grande contra a Philip Morris e fizeram Free crescer 

pra caramba... Free custava um pouco mais que um Continental, mas não tinha a qualidade de 

um Galaxy... E eles ficaram a vida inteira processando a Souza Cruz por causa de Free...

E você pegou o período da transição, em que não se podia mais fazer publicidade no 

meios de comunicação. Como foi esse depois? Continuar criando pra cigarro sem ter as 

grandes mídias...

Nessa época a gente ainda tinha a liberdade de fazer ponto de venda. Era todo mundo se enga-

nando, né! Achando que tava conseguindo fazer campanha...Tinha umas coisas do tipo... Con-

tratavam uns caras boa pinta pra se inserir no meio da garotada, pra dizer que era o bacana e 

dar cigarro pra todo mundo...Bem tipo traficante mesmo... E eu me lembro que a gente fazia a 

gente rodava os pontos de venda pra ver como tava indo, mas aí eles mesmo foram se desen-

cantando com eles mesmos e descobrindo que a realidade era dura. Então, o único material de 

propaganda que se tinha ficou sendo o maço de cigarro e eles começaram a mexer muito nos 

maços e aí vieram as imagens e foi desencantando mesmo...
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E ainda se tentou alguma alternativa ao ponto de venda? Tematizar os mesmos? Fazer 

festas? Chegou-se a fazer algo a respeito mas logo acabou, não podia, não podia nenhum 

evento... Havia alguma aposta de que com o banimento da mídia os eventos seriam liberados 

e tiveram até algumas ideias além do Free Jazz... Eu me lembro que a gente fez um evento 

chamado Free Zone, no Parque Laje, que era um evento multimídia com música, poesia, artes 

plásticas, tudo ao mesmo tempo... Foi muito bem, mas logo em seguida veio a guilhotina e 

acabou, não teve mais nada pra fazer...

E no momento atual? Como você vê a propaganda de cigarros? Mais desafiante ou uma 

desilusão? Acho que é mais uma tentativa de tentar sobreviver neste universo que outra coisa 

qualquer.. Se você vê o espaço que o cigarro ocupa hoje no supermercado...É um armário 

trancado, que você tem que chamar o cara pra abrir pra te vender um maço... É a anti propa-

ganda, anti tudo, nem visualmente você não encontra nada....Acredito que o grande negócio 

pro Brasil hoje é exportar tabaco...Ainda se planta muito tabaco no Sul do Brasil e a Souza 

Cruz mantém isso com critério internacional de qualidade... Se eu não me engano, o Brasil 

deve ser ainda um dos maiores exportadores de tabaco do mundo...A qualidade do tabaco do 

Brasil foi melhorando... Aqui tem o amarelinho, um tipo de tabaco brasileiro que acabou sen-

do consumido mais por aqui mesmo. De produção mais barata e foi a base de vários cigarros 

brasileiros como o Continental, Minister, Hollywood... E tinha uma ideia dentro da Souza 

Cruz para mudar para tabacos mais sofisticados como o Virgina e Burley, mas de outro lado 

uns não queriam porque acreditavam que o amarelinho deveria ser mantido por ser o gosto 

do brasileiro. Sabe qual o segredo do baixo teor de Free? É o mesmo segredo do baixo teor 

de Galaxy. O papel do cigarro é mais poroso e tem uns furinhos estratégicos no filtro pra que 

você puxe mais ar na tragada...Aquela coisa que você pega as folhas mais tenras do tabaco e 

usa a parte que tem menos teor, aquelas da ponta...Isso não existia muito não... O segredo tava 

mesmo no filtro e no papel.

Semana passada (dia 03/01/18) a Philip Morris publicou na Inglaterra um anúncio se 

comprometendo a parar de fabricar cigarro em 2018. 

Mas vão fabricar o que?

A promessa é investir em novos produtos como cigarros eletrônicos...

Isso aonde? Na Inglaterra, né?

Quem assina o anúncio é a Philip Morris Internacional, mas o anúncio só foi publicado 
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em jornais ingleses... Você sabe que o mercado que interessa a eles não é a Inglaterra...Sabe 

onde as companhias do tabaco vendem mais cigarro? Na Ásia e na África. Então ali eles não 

mexem, continuam matando todo mundo...Na China se fuma muito, Japão, Coréia... Se você 

tirar uma foto de um japonês ele provavelmente estará com um cigarro na boca... Outra coisa, 

esse papo de cigarro eletrônico, isso é uma balela, porque faz mal também...Eles não vão sair 

do negócio, não acredito.

Saindo da publicidade, falando da lei antifumo que praticamente exclui o fumante do con-

vívio social, o que você acha disso? Excessivo? Olha, antes de isso tudo começar eu já proibia 

o cigarro dentro do meu carro...Eu fumava mas nunca dentro do meu carro... Nunca gostei do 

cheiro que ficava...Agora, você imagina trabalhar num ambiente com todo mundo fedendo a 

cigarro... Depois que você para de fumar, você consegue distinguir os cheiros. As pessoas que 

fumavam exalavam cigarro, elas suavam cigarro... E o ambiente todo com aqueles cinzeiros em 

cima da mesa era horrível... Eu acho que essa lei é benéfica, não é ruim não... Agora, hoje em 

dia tem bares com uma área ao ar livre pra quem quiser fumar...Acho que é saída...

Voltando um pouco ao dia a dia do trabalho na agência. Com relação as notícias de 

banimento que chegavam, como isso refletia no trabalho? Essa pressão contra o cigarro 

na verdade era muito demagógica... A pressão dos políticos, era pra aparecer bem na foto...

Dizer que foi ele que acabou com o cigarro...Na verdade, no final foi o Serra que acabou com 

a propaganda cigarro... A Souza Cruz também fazia muito lobby no congresso....Na verdade, 

a pressão era muito grande, tinha ONGs, etc... Eu fui parar num processo uma vez...O últi-

mo comercial de Free era sobre um artista multimídia que dizia que não queria passar pela 

vida sem nenhum arranhão, que ele queria deixar a marca dele, o trabalho artístico dele... Aí, 

alguém denunciou esse comercial e eu fui parar em Brasília num inquérito... Fui ser interroga-

do, com escrivão do lado e tudo...Falavam sobre propaganda subliminar, porque no comercial 

apareciam umas espirais e eles achavam que aquilo era pra hipnotizar as pessoas e motivá-

-las a fumar cigarros...Uma imbecilidade total...O advogado da Souza Cruz me orientou a não 

falar nada... Quando acabou o interrogatório, o escrivão me entregou o que ele havia escrito 

para que eu assinasse...Eu disse que aquilo tava muito ruim e reescrevi meu depoimento e 

assinei... Nunca deu em nada isso.

Agora um pouco de história da propaganda. Como foi sua formação pra entrar no 
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mercado na década de 1970? Olha, eu vim de design. Eu não era pra ser redator, era pra ser 

diretor de arte.. Mas o diretor de criação que me deu a primeira oportunidade disse que eu 

deveria tentar redação, que era menos trabalho que ser diretor de arte... Aí virei redator...Mas 

a formação das pessoas, como não tinha formação específica de comunicação vinha muita 

gente de jornalismo, muito advogado, gente que sabia escrever... Na parte de arte era sempre 

alguém que tinha jeito pra desenho, os layouts eram feitos à mão...Eu estudei na ESDI, tinha 

muita gente de belas artes também... Eu trabalhei com um diretor de arte que trabalhava com 

cavalete, fazia layout com carvão...

Muito obrigada pela entrevista.
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Entrevista concedida em 14 de janeiro de 2018, no Rio de Janeiro, RJ.

O entrevistado foi atendimento, diretor de atendimento e planejamento. Passou pela McCann 

Erickson e DPZ-Rio, onde foi um dos responsáveis pela conta de Hollywood (de 2001 a 

2012). Hoje é dono de uma agência de comunicação e publicidade no Rio de Janeiro.

 

Como você começou na publicidade? Quais foram seus primeiros clientes? Eu comecei 

na McCann em 1996 atendendo a conta de Gillette e Ministério da Educação. Com Gillette eu 

atendia Parker, que era a linha de desodorantes, personal care... Aí depois, com 6 meses de 

agência eu comecei a atender Camel.

 

Como começa a sua história com cigarro? Na McCann em 1997 com Camel e nessa época 

as restrições não eram tão pesadas, tanto que o personagem de Camel era um cartoon, o Joe 

Camel...Que foi proibido logo depois porque tinha um apelo infantil... Qualquer  imagem, 

qualquer referência que levasse algum tipo de apelo adolescente ou infantil era proibido na 

comunicação de cigarro. Acho que até 2000 você podia fazer o uso dessas imagens... Na 

verdade até 2000 no Brasil podia muita coisa, tipo patrocínio esportivo... Hollywood nos anos 

1970, 1980 patrocinava torneios de tênis, depois a comunicação ficou toda baseada em espor-

tes radicais... Na verdade muitos atletas fumavam... Depois da McCann com Camel eu voltei 

a trabalhar com cigarros em 2001 na DPZ, com a conta de Hollywood.

Camel era da Souza Cruz? Não! Camel era uma concessão que a Souza Cruz tinha no Brasil. 

Camel era da Japan Tobacco International, o nome era JTI, eles eram donos de Camel...Ela 

uma marca alugada pela Souza Cruz, como uma estratégia pra combater Marlboro que era o 

oponente mais forte. Camel tinha um apelo jovem muito forte fora do Brasil, era uma marca 

que tinha força e Lucky Strike tava surgindo ainda no Brasil, começou no final da década de 

1980...

Como era a relação da agência com a Souza Cruz, havia muita cobrança por resultados 

mesmo diante do banimento? Foi o melhor cliente que eu atendi na história profissional. 

Disparado, exigentes, mas confiavam muito no trabalho da agência... Isso falando da DPZ, 

que era uma agência que tinha uma entrega criativa muito acima da média de lugares que tra-

balhei antes e das agências que atendiam a Souza Cruz... Eles eram muito bem equipados em 

termos de pesquisa e informação... Tudo era pesquisado, então as campanhas eram avaliadas 
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por pesquisa ao longo do trabalho não só por eles mas pelo consumidor...Então era tudo muito 

profissional, muito fluido e o tempo que eles levavam para liberar as campanhas era bem cal-

culado... Os briefings era antecipados, quando eram grandes campanhas e elas levavam alguns 

meses pra irem pra rua... O processo de produção era muito bem feito com as melhores produ-

toras de imagem. Os custos eram sempre muito justos, o cliente nunca questionou um orça-

mento sequer ao longo de 11 anos que eu trabalhei com eles, então era um grau de confiança 

muito alto, então, o que eu posso dizer é que era muito bom de trabalhar com eles. A Souza 

Cruz ainda é um dos melhores empregadores que tem, a  maior parte dos clientes que eu tive 

de lá cresceu muito lá dentro e nem mora mais no Brasil. Estão espalhados pelo mundo, em 

Londres...A Souza Cruz tem umas coisas assim, você faz uma previdência privada sua e você 

paga tipo dois mil por mês, eles vão lá e te dão mais 2 mil.. Vira quatro... O quanto você in-

veste, eles dobram... Tem auxílio pra medicamento...O plano médico é bizarro de bom... Eles 

são muito cuidadosos com os funcionários...

Agora você acha que eles são cuidadosos assim para atrair gente pra trabalhar com um 

produto como o tabaco? Talvez sim, mas pelo que eu sei eles sempre foram muito cuidado-

sos... Mas ao longo do tempo a gente sabe que as grandes empresas foram reduzindo muito 

os benefícios ao empregado e eles mantiveram... Então pode ser...Porque existe muita gente 

que ainda tem um pouco de rejeição a trabalhar lá por conta do produto que é fabricado, mas 

assim, é um produto legal... Mas quem trabalhou com eles via muito essa preocupação de não 

usar palavras imperativas quando fosse vender o produto, como “compre”, quando eu comecei 

a trabalhar com cigarro já tinha essa preocupação de não serem incisivos nessa venda... Serem 

muito mais de explicar o produto, baseada no sensorial, pra não parecer que eles estavam que-

rendo induzir as pessoas ao consumo.

E a relação com a Souza Cruz? Todo o processo de banimento, com a entrada das adver-

tências. Como isso refletia no seu trabalho na agência? Não, no meu caso de forma algu-

ma. Quando eu entrei na DPZ já não podia mais fazer propaganda na TV, mas também com 

Camel eu não senti essa mudança de relacionamento... Quando eu entrei na DPZ a coisa já era 

um fato e quem tava do outro lado também já não tinha aquela dor de perder a TV... Então a 

galera tava muito mais focada em fazer acontecer do que choramingar a perda da mídia, isso 

você não via... A coisa rolou de uma forma muito tranquila até...Pelo contrário, a gente ga-

nhou um outro universo que talvez não se atuasse antes...No meu caso, de atuar em ponto de 
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venda, em ações, em eventos, ativação de marca... Então foi um segmento privilegiado por ter 

sido obrigado a experimentar todo o outro lado do mix de marketing, que antes não era expe-

rimentado, porque não precisava... Comprava GRP, botava filmes milionários no ar e a coisa 

fluía normal... Quarta capa de Veja, Playboy e a coisa ia embora... Então virou um trabalho 

muito mais árduo e mais artesanal porém ele abriu um outro horizonte que eles não atuavam 

tão bem antes.

E o controle? Como você acha que afetou o conteúdo da propaganda de cigarros?

Eu acho que não o conteúdo, mas a absorção da mensagem. O trabalho de pensamento e con-

ceituação ficou talvez mais embasado do que antes. Então você tinha o mesmo nível de tra-

balho, de densidade, de pesquisa pra poder desenvolver aquela campanha... Só que absorção 

dela do outro lado era mais complexa, porque você contar com um cartaz de ponto de venda 

pra contar uma história completa é muito mais difícil...E as pessoas nem viam...

Fora as imagens das advertências... Na real, eu acho que as pessoas naturalmente elas evi-

tam olhar e ao evitar olhar elas passam a não olhar, elas se policiam a olhar até aquele mo-

mento. É o que eu acho, a gente tem esse poder de fazer um filtro cerebral e visual... Tanto é 

que a advertência ficava do lado esquerdo, mas se ela ficasse do outro lado não havia muita 

mudança, porque você meio que elimina do visual... Ninguém fica virando o maço do aves-

so pra olhar a advertência por exemplo, a pessoa põe o maço de frente, põe numa cigarreira, 

enfim o cara faz o que quiser...Você cria mecanismos pra evitar, mas com certeza, isso é 

um fato, a existência das advertências e a educação, as campanhas antitabagistas, isso tudo 

gerou como efeito a redução do consumo de cigarro.

E surgiram várias ideias pra tampar as imagens do maço... Então, não podia tampar...

Criou-se na época o sleeve para o maço mas ele não podia tampar. Eram de acetato, tinham 

uma visibilidade, você podia virar e eliminava um pedaço da imagem do terror, mas isso 

depois foi proibido. A ideia era criar uma proteção pro maço, que no caso específico de 

Hollywood que não tinham embalagem box. Então a ideia era criar uma experiência box sem 

ter o box. Depois vieram os sleeves de papel na sequência com a advertência replicada no 

verso do maço... 

E os eventos? Festa? Como eram feitos? A Souza Cruz era muito preocupada com isso. O que 
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acontecia: a festa era gratuita, então pra você entrar na festa tinha que preencher um cadastro. Se 

cadastrava num site híbrido, não era com marca e você tinha entre as perguntas a pergunta fuma 

ou não... Se você fosse fumante, você seria convidado para a festa, caso não você não seria... 

E tinha outra coisa, havia um preocupação na época se você aceitaria receber ou ser impacta-

do com comunicação relacionada ao cigarro, sem falar de marca alguma. Ao ser convidada, a 

pessoa, ou melhor, o fumante preenchia um cadastro maior pra checar se a pessoa era maior de 

idade, havia uma preocupação jurídica absurda pra esse tipo de evento acontecer.

E por que acabou esse tipo de evento? Por que eles não podem mais ser proativos, acionar 

as pessoas. Não havia um site da marca ou do evento. Era uma festa de um promotor de fes-

tas, nunca era uma coisa própria. Esse promotor tinha uma rede de relacionamento e mandava 

o questionário, pra depois convidar para a festa. Agora você tinha os eventos de rodeio por 

exemplo e o que eles faziam eram pontos de venda. Ali tinha um CNPJ de um ponto de venda 

local e eles só ambientavam internamente aquele ponto de venda com a comunicação de ci-

garro, porque ali era totalmente permitido. Só que obviamente tinha toda uma temática ligada 

ao universo da comunicação do cigarro pra poder ter alguma relação, mas com advertência 

do tamanho proporcional... Se você internamente botasse um pack ou um painel tinha lá uma 

perna com gangrena gigante. Existia uma fórmula que foi fornecida pela ANVISA e a adver-

tência tinha que ter a proporção do tamanho da peça. Eles faziam checagem e se tivesse uma 

imagem fora do padrão...Por que a fiscalização da ANVISA não é brincadeira e a multa é paga 

à vista. Depois você pode recorrer mas primeiro você paga depois você conversa. Se não me 

engano na época era 100 mil reais por autuação, se no ponto de venda tem três irregularida-

des, são 300 mil de prejuízo. Então a preocupação envolvia bolso também.

E o que você acha das imagens das advertências, elas ajudam ao fumante para de fumar?

Eu acho que elas educam, elas passam a mensagem. Mas a partir do momento que você é um 

consumidor diário de cigarro, você passa, sabe que ela existe, mas você não fica olhando ela 

constantemente. Você cria um mecanismo pra eliminar do seu campo visual aquela mensa-

gem... Mas ela já foi passada.

Você assistiu ao seriado Mad Men? Num dos episódios o protagonista perde a conta de 

Lucky Strike, que era a conta que dava mais dinheiro pra agência e a partir disso ele 

publica um anúncio no jornal dizendo que a agência não aceitaria mais clientes ligados 
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ao tabaco. Explicava no anúncio que o cigarro além de matar seus consumidores, vicia, 

então por isso ele não precisa de boa propaganda. Isso foi um movimento real, que de 

fato aconteceu nos EUA por volta do final dos ano 1960. O que você acha dessa atitude? 

Lembro sim, ele perde a conta e fica p... e faz o anúncio. Eu acho o seguinte, é um produto 

legalizado, primeiro ponto. Se você for pensar friamente quantos produtos legalizados que 

existem hoje que fazem mal a saúde. Então assim é simples. Se ele é um produto legal e tem 

talvez uma das maiores e rígidas legislações com relação a sua produção e consumo, é porque 

ele é um produto mais nocivo à saúde existente, isso não tem discussão. Mas seu acho que por 

ser legal, o consumidor tem o direito de ser informado sobre o produto, benefícios e malefí-

cios... Que não são aplicados a outros produtos que fazem mal à saúde como refrigerantes, 

bebida alcoólica, como comidas com gordura saturada, açúcar, etc. Então, dentro desse con-

texto, no meu ponto de vista é um produto que talvez tivesse menos problema em comunicar 

que todos, porque os outros tem os malefícios ocultos, escondidos debaixo do tapete... No 

caso do cigarro não, ele é exposto a cada mensagem do mal que o cigarro faz. Então quando 

você comunica o produto, você comunica também o malefício dele, você educa. Eu acho que 

deveria sim ser incentivada a comunicação para fazer com que o produto acabe sendo menos 

consumido na real... O cigarro é obrigado a comunicar seu benefício e seu malefício, a comu-

nicação ela acaba sendo mais justa, mais real.

Mas você não acha que por ser um produto tão marginalizado, com tanta antipropagan-

da ele não acaba atraindo os mais jovens que tem o comportamento mais rebelde?

Isso não acontece não. Pelo que eu sei, a cada ano o número absoluto de fumantes... Vou 

explicar melhor, há uma redução proporcional em relação a população. Vamos supor que em 

1995, 40% da população fumasse, a gente devia ter ali 180 milhões. Hoje a gente tem 220 mi-

lhões e tem um número proporcional menor, ou seja você vem reduzindo proporcionalmente 

o consumo de cigarro. Isso é obviamente fruto da educação que veio muito via comunicação 

dos malefícios do produto, via a comunicação do produto que a gente fazia. Então você tem 

uma conscientização

Você fumava? Fumei até 2004, e continuei atendendo a Souza Cruz até 2011. Nunca foi uma 

questão. Nenhum dos gerentes de marketing que eu trabalhei fumava. Isso mostra que a empre-

sa Souza Cruz não incentiva seus funcionários ao consumo nem mesmo dentro do seu staff de 

marketing. 
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E no momento atual? Como você vê a propaganda de cigarros? Mais desafiante ou 

uma desilusão? Pra área de design ainda é muito legal...Tirando o produto que é uma b...Um 

negócio que faz mal, é um bom terreno pro design, por é só o que dá pra fazer... Hoje em dia 

é só design, a comunicação entra muito pequena... O que dá o brilho ao trabalho é a embala-

gem, o display e alguma coisa de visual que se coloca de pano de fundo pro pack, mas é um 

campo fértil pra caramba pro design, ainda é muito fértil.

Mas quando há a ausência de título? É basicamente usar informações descritivas, mas isso 

é ruim pra criatividade de um redator, mas pro designer isso é muito legal. Também os estudos 

mostram que mais de 80% das decisões de compra são tomadas no ponto de venda. A gente se 

vê fazendo isso às vezes, até por preço ou por querer experimentar alguma coisa que a gente 

vê na hora e é impactado pela embalagem, ou por uma nova versão. Então assim pra mim foi 

uma experiência incrível trabalhar com cigarro, tanto pelo aprendizado quanto pela possibili-

dade de explorar outras áreas do mix de marketing que antes eu não trabalhava. Era muito mais 

focado em anúncio, comercial, o ponto de venda era tratado como uma extensão de linha, não 

como base de uma campanha, de lançamento de um produto. A gente tinha um grande cuidado 

com isso, me lembro uma campanha de Hollywood chamada “Tabacos do Mundo” que a gente 

pulou de 10% do mercado, caindo pra 9%, pra 20% em dois anos só no ponto de venda. É uma 

loucura, você contando ninguém acredita... O ponto de venda tem um poder absurdo.

No início desse ano, (dia 03/01/18) a Philip Morris publicou na Inglaterra um anúncio se 

comprometendo a parar de fabricar cigarro em 2018. Qual sua opinião sobre essa desisão?

Eu nem vi essa notícia mas uma coisa que a indústria, inclusive a Souza Cruz não fez isso na 

época... Mas o que a indústria deveria pensar é que o malefício do cigarro tá na combustão dele... 

O que a gente lê, essas quatro mil e nem sei quantas substâncias nocivas à saúde...Ela é muito mais 

ligada a combustão do produto, na fumaça que você ingere a substância nociva, do que do produto 

em si que apagado é inofensivo. E o tabaco tem outras formas de consumo, você tem tabaco de 

mascar, você tem o e-cigarette, que não é queimado e sim evaporado. As substâncias são evapora-

das quase que numa inalação. Então você tem outras formas de consumo de tabaco. Mas se existir 

esse caminho, eles vão caminhar para a fabricação de produtos onde não exista a combustão. Mas 

no Brasil é proibido o cigarro eletrônico, que eu acho uma ignorância total.

Segundo as minhas pesquisas deve ser por conta da nicotina que é a causadora da de-
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pendência e está presente também no cigarro eletrônico... É eu sei... Mas por exemplo no 

meu caso eu percebi que na verdade eu tinha o hábito. O que eu tinha era o hábito, não chegou 

a ser um vício, era mais uma chupeta de adulto do que outra coisa. Você precisar de algo no 

seu dedo, quase que um cacoete...

Você acha que o celular está substituindo esse cacoete? O celular é isso, tranquilamente. No 

meu caso era isso. Podem ter pessoas que ficaram quimicamente dependentes, mas eu acho que 

não dá pra generalizar. Talvez a nicotina não vicie a todos, no meu caso não foi um vício.

Muito obrigada pela entrevista.


