c1im:l oas companhias de tabaca brosileiras anda pesado
depois de a Ciimnca Federal
ter aprovado 0 projeto de lei
que proIbe a propaganda de cigarro em

O

r.1elio. televis3o. jomais e revistas. Seus

executivos reconhecem que. para teolar
evitar que a nova Icgisla~!o passasse,
deixnram de fauf wn clever de casa b3sica: lobby pesndo. E perfeitwnente li-

'Os numeros do cigarro

cito que as cmprcsas defendam scus intcresses junto aos politicos, desde que

respeilados ccrtos limiles. Para recuperar 0 telTeno perdido, 0 pessoal da fumaya tntyOU uma e.<;lrutcgia de emer-

genda. A Associac;iio Bmsileira da industria do Furno (Abifumo) acaba de
ltansferir SU3 serle do Rio de Janeiro
para BrasOia. A ordtm e fazer presS30
total sobre 0 Senado. par.!. oode iroi agora 0 projelo. Pam que a lei comece a vuler. e preciso que a maioria dos senadores lambem a sancione. A ideia dos fabricantes e nbrnndnr urn pouco seu lexto final, :1 fim de possibilil3r ao menos
a prom~o de eventos cullurais e esportivos. prato de resistencia no marketing cbs comp:'mhia .
Quando 0 tema ainda eSlava na CdmamA eles procuraram con"'encer os deputados :1 pennitir que ficassem de fora
OS contrntos de patroeinio ja assinados
para 0 ano que vem. como 0 cia corrida
de FOrmula I. em Sao Paulo. e 0 dos espetAculos do Free Jazz Festival. Para
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lamo. mobilizamm os pilotos Emerson
Fittipaldi e Mauricio Gugelmin. enlre
outras personalidades. Nao funcionou.
A batalha na Ciimara roi pcrdida pela industria do fumo por Ires motivos. Antes
de moos nada. a lei que veta a propaganda do cigarro virou urn ponto de nonm
para 0 ministro cia Saude, Jose Serr....
Assim como 0 congelamento do p~o
dos remedios. a IUla anlitabagista fortaIeee sua imagem de homem empenhado
com 0 bem-estar da popula~ao - e.
conseqUentemente, conta ponlos para
urn govemo sistemaucamenre acusado
de nao ter preocup~30 social. Em segundo lugar, 6 dificilimo con\'eocer os
parlamentares a conlroriar urns decisao t:io politic3Oleme com:ta. Cigarro
eslii rdacionado a doc~ gravissimas
e ninguem quer com:ro risco de ver seu
nome atrelado a isso. PoT ultimo, a ten·
dencia f mundiaL 0 cerco aD tabaco esta apcrtando nas nat;6es desenvolvidas.

AindUStria brasileira de tabaco
fatura anualmente

__

.. __ _ 8,5_..bilh6es
- _.. do ruis

_

_.
Com os impostos sobre 0 cigarro,
o govemo arrecada por ana

5,5 bilbOes do ruis
No tratamento das ~as

relacionadas ao fumo, 0
Ministeno eta SaUde gam

2 bUbOes do rnis
Os investimentos anuais das
empresas em publiddado sao do
55 mithOes do rnis

Com as cmlpanhas
antitabagistas., 0 governo gamra
ate 0 final do ana

6,5 milh6es do rnis

CERRADO

o projeto de lei contra 0
anuncio de cigarros fortalece
a cruzada antitabagista e
desafia 0 poder da industria

As restricoes no Brasil
Como

I?'

Como

hOJc

,OYism.

ApropopnclJ do CigillfO ol i _ om jonIiis,
outdoors. No ridio. no
tetovisao, OS anUncios sO sio pormitidos entre 9 horas do noito. 6 do _
Os lllUncios Rio padem modar 0 funo a sens.J(Oes de berrt-esW. mt'Ihorii N
vida ..,ual 011 pntico do osportos oIimpicos

__

---------_. ._._--_._._-_._-_._- --Os s10pns nio podem uw mbos no • •tivo, como "Ftme"
.. . -- - _. ---_. ._.AptJblkidado est! 'etado om _
aos_os
- -- -_. - -,._, ._--_. 011 YOiculos dostinados
. -_._-"

--

Jodi propilmdi e ~Iigem de ciprro deve cooter a advertenriJ do Mrlisterio
do SaUdo sabr. os .... do ciprro

Como pode flcar

ALDl'JIIfA
\em restT~o.. apublicidade_
A proibisOo do
em Iocais
pUblkos 0 determinodo pelo
prefeitura ~~_ado_c~
_

n.no

CAIWl4
Propqanda proibida om radio,
televisao. cinema e outdoors.
Pennitida ipen;lS em jormis e

revistas detinados ao pUblko
...mo_ Veto .. furno OilS oscolas

-ESTADOSlJIlI)05
-.- --- --------_. __.
Venda proibida iI me'OOfes de 16

Proibida a publicidide em tados os meios de c~ A propapKb sO sera
pennitida em cartaus, dentro dos locais de vend!. de cigarros

-----_.
------_._--- ---Adistribui\OO do amostras gratis e brindes om escolas.1ocais pUblkos sera ,elida
__ .,_..__. •.. _."._ ·

ela fora

_ _.._.H

__

_

..

•.__

_.
o patrocfnio de eventos culn.-ais e esportivos e apropaganda. fila ou movel
em estidios ou locais de cornpetk6es esportivas flG1trl proibidos

anos. Publicidade proibida em radio_
televisao e outdoors. liberada em

pmis e revistiS, com ildvertenciil.
Ateas reserViidiS para (tmantes em
_~beIK~.~os ~~c~_ _~ .
I1IUNDIA
y.!'~~~t~~.~.P.U~!~~~....

As primeiras resrri~Oes fl. propaganda surgiram nos Eslados Unidos. em
1969, quando roi "clada nn mfdia elelrOnica. 0 primeiro pars a bani~la complclamente foi Do Noruega. cm 1975. Em
seguida, viernm Outros 26 pafses, como
Finllindia, ova Zelftndia e Fran~a. EsIIi provado que a medida. aLiada 41.0 cerceamenlo nos rumantes e hs campanhas
de pre\'en~30. ajuda a redulir drastica·
menlc 0 consumo. Enlre os norueguc~
SCS, houve uma queda de quase 30%
nas \'cndas desde que foi decretado 0
(im dos amincios. a FinUindia. esse
niimero chega 3 praticamente 40%. Se
a lei passar em sua \'ersao integra.! pelo
Senado.o Brasil seni a pioneiro no Terceiro Mundo a ooolar uma atilude 150
radical. As enlidades que funcionam
sob 0 guarda-ehuva do Conselho Nacional de AUlo-Regulamen~aoPublicittiria (Conar), entre elas agcncias de
publicid3de. anunciantes e mfdia. argu~
mentam que a Consliruilj30 brnsileira
aUloriza restri~Oes a CCl10S produtos,
como cigarros. bebidas e mcdicamenlOS, mas n30 0 banimento completo da

publicidade. No jogo de pressOcs e contrapressOes estabelecido em lomo do
assunto, levou II melhor 0 minislCO J~
Serra. As companhias produloras nile
esperavam que a govemo chegasse 41.0
ponto de proper e aprovllr a proibiljilo
total da propaganda. Achavom que BmsfJia j<i riOOa ido suficientemente lange
em 1996. 41.0 restringir os comcrciais no
nidio e na Ielevis!o 41.0 hortirio natumo
e 30 eSlabcleccr a obrigatoriedade da
advertencia sabre os ptrigos do produ10 nos ma~os e nas PCIja5 pubLicilanas.
Enima-se que. no BrnsiJ. ex iSlam
31 milh6es de fumanles. 0 cigarro os
lorna mais propensos a di\'ersos Lipas
de cancer e afec~ cardio~spinlt6
rias. De acordo com 0 Inslitulo Nacional do cancer. aita brasileiros morrem
por hora em cansequ€ncia do fumo. 0
problema cxtrapola 0 ambito individual
porque 0 grosso da conta recai sobre a
Uniao. 0 Ministr!rio da SaUde gasl3 2
bilMes de reais par ano com 0 tralamento de enfennidades relacionadas ao
cigano. Tambr!m e grande 0 fndice de
aposentadorias precoces em decol"r!n-

_.._..__.

~

total a publicidade
..Veto
.__ _ _._---_ __

- .._.,
-

IIlGI.ATERRA
Proibidos os anoodos em televisio,
radio e cinema.liberados em
outdoors, com iidvertencia. Vetada

~ ~~?,.ini~ .~! !"~!~.~.~~~~_

ITAuA

.yeto I~~~.~ ~i~~~~_.._

WAG
Sent restri¢es apublicidade, mas
com alertas sabre os males do
ciprro OilS embalagens. Vend..
proibidis paril menores e are~

para funantes em louis pUblicos
-.JE(;A

Veto total apubUc:idade. Foi 0

primeiro pais da mn:to a banir

tode e qualquer antincio de cigarro.
em 1975. Desde enm, a ConsOOIO
do tabaco caiu quase lO%
NOYAmAIlDIA
Veto totol a ~idado

cia de doen~as causadas pela nicOlina.
Nilo 56 0 govemo bra5ileiro que se
prcocupa com 0 dado economico. Urn
levantamenlO do Banco Mundial apon·
ta que, ao redor do planeta, 0 cigarro
ocasiolla pcrdas de 200 bilh0e5 de d6la·
res anualmente.
AJem de fazerpressao em Brasnia. a
industria do tabaco lan~ou uma ofensiva
na mfdia. Um comercial veiculado nacionalmente afirma que a lei que proibe
a propaganda de cigarros e urn alentado
~ Jiberdade de expresslio e lira do con5umidor seu direito de escolha. Como
resposla, 0 Ministerio da Saude adolou
urn estilo importado dos EsUldos Unidos, onde recentemente foi alardeada
aos quatro VCnlOS a foto do fumanlc
Bryan Curtis em seu leito de marte, vf·
tima de cancer de pulmao. 0 Ministerio
fez. veicular na lelevisao um filme em
que 0 jomalista Jose Carlos Gomes. fumante por 46 anos. aparece contando
sua experiencia com 0 cigarro. "Achava
elegantc. channoso. sedulor". diz ele.
anles que a camara a focalize em urna
cadeirJ de rodas. com as pemas ampu·
tadas. Gomes sofre de rromboongefle
obJilernnte, uma das doem;as vasculares
mais associadas ~ nicOlina. Uma VOl. em
off entio afirma: "Par causa do vfdo do
cigarro, Jose Carlos perdeu as duns per·
nas e os movimentos dos bralt0s", Ao final. 0 doenle emenda: "Essa propaganda 0 dgarro nao faz·'.
Os execUlivos do tabaeo esUio preo-

e
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eupados porque em poucos setOTeS a pro-paganda e tao a alma do neg6cio como na
induslria do furno. Cigarro nOO artigo de
primeirn necessidade, nao e item de conforto. n§o e goStoso como chocolate e.
para ser viavel economicamente. precisa set consumido numa escala gigantesca. Nos Estados Unidos, 5% dos fumantes abandonam
vido todo ano.
Para manter 0 faturamento no pafs, a
industria tem de arregimentar 5000
novos fumantes por dia. E isso esbl ca·
dOl vet mais dificil, des<le que come(fOu
D crm:ndn antilabagista e 0 cignrrD pas~

e

°

sou a ser malvisto do ponto de vista social, perdendo aquela aura de glamour
que adquiriu na decada de 40, quando
Hollywood apresentava estrelas como
Rila Hayworth e Humphrey Bogart
dando suas baforadas, No Brasil, antcs
da adoyao das restri~s na propaganda, queimavam·S(: 182 bilhOes de ci·
garros anualmente. Esse numero baixou para 175 bilh5es no ano passado.
A unica forma de compensar uma di·
minuiltiio ainda mais acentuada do
consumo 6 aumentar 0 pre'):o dos ma~os. elevando-o a pntamares proximos

dos cabrados no PJimeiro
Mundo. 0 Marlboro, que
por aqui custa 0 equivaJeotc a 80 centavos de
d6lar. sai nn IngJarcrra
por quase aito vezes essa
quanlin. No eotanto. 0
padroo financeiro dos
brasileiros nao pennite
que se en~a 0 praduto em demasia.
Muita gente se pergunta por que nao se
proibe logo de uma vez a
venda do cigarro. ja que
se trata de algo tao noci·
vo a saude e oneroso. "E
no mfnimo curioso que
cigaITo passa ser fahneado, e n:to anunciado", resume 0 vice-presidente
dn Associa~lio Brasileira
das Agencias de Publicidade, Dalton Pastore. Ai
reside 0 paradoxa per\'erso do tabaco.
Cigarro faz mal ~ saude. mas bern l
«anomia como urn todo. Ele movimenta a earla ano 300 bilhOes de d6lares no mundo. 0 Ministerio da Saude
dcsembolsa 2 bilhOes de renis com vItimas do tabagismo. mas 0 govemo arrecada 5.5 bilhOes de reais em impos(OS cobrados da induslria. Sabram 3,5
bilMes Iimpos para os cofres puMicos.
neg6cio tomou-se lucrativo demais.
Epor isso que as companhias americanas podem despender uma fl1bu 13 com
indeniza~5es em processos movidos
por pessoas prejudicadas peJo vIeio.

o

Depois de tenrar esconder provas dos
efeitos nefaslos da nicollna 00 organisrna humano. elns se conformaram em
pagar ped~gio para conlinuar exisl.indo. Em 1998. os fa-bricantes fecharam
urn acordo com 46 Estados americanos, pelo qual se comprometem a dar
206 bilhOes de d61ares ate 2025. 0 dinheiro sed usado para arear com as
custos m~dicos dos dependenles de ni·
cOlina e evitad que. durante esse tempo. a~Oes sejam mavidas contra a ind6stria nesses Estados.
Proibir purn e simplesmenle 0 cigaITo nao senll umn decisiio inteligenle.

para usar 0 slogan de uma mnrca brasi·
leim. porque as pessoas nao deixariam
de fumar por causa disso. 0 mais prov3vel e que se desse 0 que aconleceu
nos Estados Unidos na d6cada de 20.
quando 0 governo proibiu a venda de
bebidas alc06licas. no epis6dio conhecido como n lei seca. Criou-se urn mer·
cado negro que favoreceu 0 crime organizado e resultou no numenlO do
consumo. No caso do labaco, imagine
o quadro: a proibi~ao no planeta Mew·
ria 1.1 bilhao de fumanles. que queimam 5 uilhOes de cigarros por nno. Para atender a esse mercado fenomenal,
colocado de uma hora
para outra nn ilegalidn.
dc. trafic3ntes colom·
bianos abandonariam 0
modesto comercio da
cocaina. A fim de delelos. os go\'emos nilo s6
tcriam de gaslar muilo
mais dinheiro do que
despendem atualmente
com a narcou,ifico c0mo teriam de arear com
os custos dos lrata.men·
tos de genie combalidn
pela nicotina. Sem. e
c1nro, pode:r comar com
os imposlos cabrados
da industria legal. Por
suas propo~Oes e impLieatrOes, 0 tnbaco trans-formou-se num beco
scm saida.
•
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