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A Legislação de Controle do Tabagismo

� 1986: Criação do Dia Nacional de Combate ao 
Fumo, com comemorações por todo o país

� 1988: Estabelecimento de fumódromos
� 1988: Advertências nos maços se tornam 

obrigatórias
� 1990: Venda de produtos de tabaco a pessoas com 

menos de 18 anos passa a ser proibida
� 1996: Fumo em prédios públicos (hospitais, escolas, 

bibliotecas, repartições) se torna proibido 
� 1998: Proibição de fumar em qualquer prédio do 

Ministério da Saúde



A Legislação de Controle do Tabagismo

� 2000: Proibido fumar em aviões ou outros meios de transporte

� 2000: Proibidos a propaganda de produtos de tabaco em TV, 
rádios, revistas, jornais e o patrocínio de eventos culturais ou 
esportivos pela indústria

� 2001: Maços de cigarro têm que advertir sobre os perigos e inserir 
fotos sobre as doenças

� 2001: Proibidas expressões como light e soft para descrever os 
cigarros

� 2003: Implementada a Comissão Nacional para Implementação da 
Conveção Quadro para o Controle do Tabaco

� 2005: Aprovação da CQCT pelo Congresso Nacional com forte 
apoio da sociedade civil. Um lobby pesado da indústria tentou evitar 
a ratificação



Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco
CQCT

� Instrumento jurídico internacional que limitará a 
difusão mundial do tabaco e de seus derivados

� Resposta Global da OMS para coibir a epidemia do 
tabagismo – 5 milhões de mortes/ano no mundo –
200 mil no Brasil

�O Brasil ratificou o 1°Tratado Internacional de 
Saúde Pública da OMS 



Proteger as gerações presentes e futuras das 
devastadoras conseqüências sanitárias, sociais, 
ambientais e econômicas geradas pelo consumo 
e pela exposição à fumaça do tabaco

Objetivo



� 168 países assinaram
� 141 países ratificaram
� Entrou em vigor em 27/02/2005
� Brasil ratificou em 3/11/2005
� 1ª COP – Fevereiro 2006 – Genebra
� 2ª COP – Junho 2007 - Tailândia

Status Atual



� Muitas medidas já implementadas
� Preços e impostos
� Regulamentação e fiscalização da Lei 9.294 
� Atender a demanda por tratamento
� Criação de políticas agrícolas de alternativas a  

fumicultura
� Fortalecimento parcerias – Programa Nacional e  

Sociedade Civil
� Combate ao contrabando

Desdobramentos da CQCT no Brasil



Recomendações para o Brasil

� Criar um mecanismo que garanta o financiamento do Programa 
Nacional de Controle do Tabagismo em nível federal, estadual e 
municipal. 

� Inserir pacote de medidas de implementação da CQCT no Brasil 
no plano plurianual do governo.

� Apoiar o estabelecimento de convênios com organizações da 
sociedade civil organizada para garantir a sustentabilidade do 
programa.

� Não permitir a interferência da indústria do tabaco na CONICQ.

� Garantir a participação da sociedade civil organizada, sem 
vínculos com a indústria, na CONICQ.

Obrigações gerais



Em paralelo ao fortalecimento da legislação...

� Anos 90: Julgamentos nos EUA forçaram as empresas de 
tabaco a abrir seus arquivos internos e expôr seus 
documentos 

� Documentos Internos: mostram que a indústria tentou 
antecipar o reforço de legislações de controle do tabagismo, 
em todo o mundo, e tomou várias ações. 

A  indústria começou a usar outra abordagem de marketing: o Marketing 
Relacionado a Causas 

Para chegar à Responsabilidade Social foi um pulo!



Marketing Relacionado a Causa

� Meio eficiente de inserir o consumidor no universo da 
publicidade 
� As empresas passam a ser reconhecidas como boas cidadãs, 
amigáveis, engajadas culturalmente, patrióticas e ecologicamente 
corretas
� Quebra o padrão tradicional de compra e venda
� Ao adotar uma causa, o consumidor dá à marca uma melhor 
imagem  
� É um meio de dar às marcas uma oportunidade de se mover 
para um grau mais alto na escala de necessidades do 
consumidor
� A Souza Cruz passou a investir em programas ditos sociais 
desde 2000, adotando o Marketing Social de acordo com seus 
interesses corporativos



A Indústria do Tabaco: 
A maior fraude da história contemporânea

Documentos secretos divulgados - 1998         

• Tabagismo e saúde
• Nicotina e dependência
• Marketing para crianças e adolescentes
• Propaganda
• Tabagismo passivo
• Mercados emergentes
• Mulheres como alvo



Documentos internos revelam

• “Nicotina causa dependência. Nós estamos, portanto, 
no ramo de vender nicotina, uma droga que causa 
dependência.”

Addison Yeaman, da Brown and Williamson B&W, 1963 

• “A BAT deveria aprender a se ver mais  como uma 
companhia de droga do que como uma  companhia 
de tabaco”

Memorando escrito por  cientistas da BAT, 1980

• “… fumar é um hábito de dependência… nicotina é…
uma droga de excelente qualidade ”

Sir Charles Ellis, da  British American Tobacco, 1962 



Já publicamente...

� Nicotina é importante para dar sabor ou aroma – não 
para a dependência 

� Em 1994, durante uma audiência no Congresso 
Americano,   sete  altos executivo de escritórios de 
companhias de tabaco americanas testemunharam 
que a nicotina não causa dependência.

� "Nós não ocultamos antes, nem ocultamos agora, 
nem nunca  ocultaremos… nós não temos nenhuma 
pesquisa interna que prove que fumar … é adicitivo”

Martin Broughton, Diretor da  BAT, 1996



Como Expandir os Negócios: Os Jovens

“Um cigarro para o iniciante é um ato simbólico. Eu não sou mais a 
criança da minha mãe, eu sou forte, eu sou um aventureiro, eu 
não sou quadrado... A medida em que a força do simbolismo 
psicológico diminui, o efeito farmacológico assume o papel de 
manter o hábito”

Um rascunho de relatório do Quadro de Diretores da Phillip Morris

“Problemas que a indústria do tabaco enfrenta atualmente, que 
inclui aumento dos programas para evitar que os jovens e os não 
fumantes adotem  a prática de fumar”

Um memorando confidencial da B&W, 1973



22/05/2006 - Souza Cruz 
patrocina Seminário de 
Responsabilidade Social da FGV

27/05/2006 - Dia da Mata 
Atlântica: Souza Cruz reforça 
seu compromisso com a 
preservação



Hoje o Discurso Mudou: o Site da Souza Cruz

“Souza Cruz é uma Empresa responsável”
“Reconhece que fabrica um produto cujo consumo envolve riscos”
“Fornece produtos de qualidade a adultos que,  livre e  
conscientemente escolheram fumar”
“Apóia programas para prevenir e reduzir o ato de fumar entre 
crianças e adolescentes”

“PRODUTOS PARA 
MAIORES DE 18 

ANOS”



Como Expandir os Negócios: Os Jovens

“Eles representam o negócio de cigarros amanhã. À
medida que o grupo etário de 14 a 24 anos amadurece, 
ele  se tornará a parte chave do volume total  de 
cigarros, no mínimo pelos próximos 25 anos”

J. W. Hind, R.J. Reynolds Tobacco, memorando interno, 1975

“Adolescentes são a única forma de reposição de 
consumidores [alguns morrem, outros deixam de fumar] 
... Se os adolescentes não começarem a fumar, a indústria 
entra em declínio, da mesma forma que uma população 
que não dá à luz deixará de existir”

Documento interno da RJ Reynolds, 1984



As iniciativas para o público jovem

Giram em torno de 3 temas:
1. Marketing responsável
2. Só adultos devem fumar
3. Reduzir o acesso aos cigarros

A campanha de Relações Públicas é excelente: 
� Decisão de fumar é para adultos ‘informados’
� Fica bem com a mídia e com políticos
� Deixa os críticos desorientados
� Porta de diálogo com o governo
� Problema incontornável para os reguladores
� E – o melhor – NÃO funciona!!!



As estratégias são mais sofisticadas



Campanha “Fume com Moderação”

APROVEITE EM EXCESSO. FUME COM MODERAÇÃO
� Ninguém tem o direito de fazer suas escolhas por 
você. È isso que chamam de liberdade, o ideal mais 
importante na vida de qualquer um. 
�Free sempre acreditou nisso, respeitando os mais 
diversos estilos, opiniões, atitudes. Cada um na sua. 
� Então seja livre para fazer o que quiser: cante, ame, 
dance, crie, apaixone-se, sonhe, aproveite tudo em 
excesso. 
�E se você decidiu fumar, por que não com 
moderação? A decisão é sua. Só não deixe de ser 
quem você é, seja você quem for.
� Uma questão de ser Free.



Diálogos Universitários



Criado em 2005, pela Souza Cruz, o projeto “Diálogos Universitários” é realizado em parceria 
com empresas juniores das universidades e visa a contribuir para complementar a formação 
dos universitários, desenvolver o empreendedorismo e o espírito de trabalho em equipe dos 

jovens e fortalecer a cultura de democracia através do diálogo e da participação.

Desde então, o “Diálogos Universitários” já promoveu uma rodada de cinco debates com a 
participação de mais de 4 mil jovens. Entre os palestrantes especialmente escolhidos 
pelos estudantes, o nadador Gustavo Borges, o empresário Roberto Justus, 
Bernardinho do vôlei e os jornalistas Paulo Henrique Amorim e Zeca Camargo. 

Souza Cruz comemora um ano com “diálogos 
universitários”
25/08/2006 



Diálogos Universitários



Diálogos Universitários

A palestra foi maravilhosa, um sucesso!!! Parabéns
a Souza Cruz por esse evento e também a Empresa
Júnior PUC-Rio.

Maravilhoso!

PRISCILA CHERMONT, Rio de Janeiro, RJ -
31/10/2006

Adorei o evento. Ano passado estive na
palestra do Roberto Justus. Parabéns à
Souza Cruz e à empresa Junior da PUC 
por esse grande projeto. Paula

Excelente

PAULA DE FREITAS, Rio de Janeiro, RJ 
- 31/10/2006



Mostra PUC-Rio - 22 a 25 de agosto
“Os Direitos do Trabalhador e a Promoção da Cidadania”



Compra de Legitimidade no Mundo Empresarial

Anúncio na Revista do 
CEBDS

FGV

Busca os parceiros 
certos...



As Mulheres no Alvo

• “...As mulheres apresentam uma probabilidade de aumentar na 
percentagem total. As mulheres estão adotando papeis mais 
dominantes na sociedade; elas têm  aumentado o poder de 
consumo; elas vivem mais do que os homens. E de acordo 
com o que  recente  relatório oficial  mostrou , elas  parecem 
ser menos influenciadas por campanhas  contra o tabagismo 
do que  os homens. Tudo isso faz das mulheres um alvo de 
primeira. Dessa forma, apesar da hesitação anterior, nós 
podemos agora ver um ataque mais definido sobre esse 
importante segmento de mercado representado por fumantes 
do sexo feminino” (Tobacco Reporter, 1982) 







Responsabilidade Social Empresarial

A Nova Face da Indústria do Tabaco

“Responsabilidade Social 
Empresarial está ligada à
maneira de gerenciar e não ao 
produto em si. Eu não conheço 
uma definição de 
Responsabilidade Social que 
trabalhe prioritariamente sobre 
o produto”
José Roberto Cosmo, gerente 
de planejamento em assuntos 
corporativos da Souza Cruz.



Indústria  Condenada por Fraude, Conluio, Enganação

“Finalmente, uma palavra precisa ser dita sobre o papel 
de advogados nos 50 anos de história de enganação 
aos fumantes, fumantes em potencial e público 
americano sobre os malefícios do fumo e do fumo 
passivo e sobre o poder de viciar da nicotina. Em todos 
os estágios, advogados cumpriram um papel central na 
criação e perpetuação do negócio e na implementação 
de seus esquemas fraudulentos... Que capítulo triste e 
perturbador na história de uma profissão honorável e 
que muitas vezes exige muita coragem”

17 de agosto de 2006 – juíza Kessler
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