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ApresentAção

Cair da noite. Em uma mesa de bar, televisão ligada no 
Jornal Nacional, quatro jornalistas (entre eles, eu) discutem a 
cobertura da mídia brasileira em relação à conjuntura política 
venezuelana. Conversa vai, conversa vem, passamos a falar 
sobre os bastidores da Folha e do Estadão e descubro, por 
um de meus colegas, que a Philip Morris patrocina os cursos 
de treinamento dos dois jornais e organiza viagens com os 
participantes.

A descoberta me deixa surpresa, não quer sair da minha 
cabeça. Estávamos então no início de 2009 e eu procurava 
um tema para o meu trabalho de conclusão de curso. Mas, na 
hora, não pensei que um pequeno comentário feito em mesa 
de boteco pudesse virar livro-reportagem. Deixei os dias 
passarem.

Curiosamente, na semana seguinte, conversando com 
um amigo na faculdade sobre TCC, o assunto reapareceu. Eu 
lhe disse que buscava um tema, quando ele me sugeriu um: 
a indústria do fumo. Mais ainda, contou que tinha chegado 
a essa ideia, porque soube que a PM patrocina os cursos de 
treinamento da Folha e do Estadão. Aí não tive mais dúvida 
– foi então que surgiu o embrião deste trabalho.

Quando passei a estudar a indústria do tabaco, um mundo 
se abriu diante de mim. Confesso que meus conhecimentos 
sobre o assunto, antes de escrever este livro, se resumiam a 
ver os alertas nos maços de cigarro dizendo que “este produto 
faz mal à saúde”. Não imaginava as estratégias e os interesses 
que existem por trás de uma simples tragada. E não são 
poucas.

Isso me levou a um problema – lendo, percebi que 
as atividades da indústria do fumo abrangem inúmeras 
áreas. Governos, universidades, laboratórios de pesquisa, 
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escritórios de advocacia, agências de publicidade, mídia e 
cinema, são algumas. Há outras, e a bibliografia disponível 
sobre o assunto é extensa.

 A partir dessa constatação, resolvi fazer um recorte, 
isto é, priorizar alguns tópicos em detrimento de outros. 
Como consequência, este trabalho está longe de esgotar 
o tema. Inclusive, espero que para certos leitores ele sirva 
apenas como uma introdução, um ponto de partida, para 
futuros livros, pesquisas e reportagens. 

 Por último, e isso pode soar estranho, gostaria de 
avisar que não tive a pretensão de ser objetiva ou imparcial. 
Isso não significa que fui subjetiva a ponto de “inventar” 
uma história. De modo algum – escrevo com base em uma 
vasta referência bibliográfica, que inclui livros, filmes, 
sites, revistas, periódicos, entrevistas e relatórios. Com essa 
pesquisa em mãos, minha tarefa foi escolher palavras para 
transmitir tudo aquilo que descobri e gostaria que vocês, 
leitores, soubessem.

 E justamente porque o texto do livro é fruto dessa 
escolha, justamente porque passou pelo meu crivo, não é 
imparcial, nem objetivo, nem definitivo – é apenas uma versão, 
passível de críticas e questionamentos e, portanto, aberta ao 
debate. Isso ocorre com qualquer escrito jornalístico. Afinal, 
não se pode perder de vista que a mão de um jornalista é, 
antes, a mão de um ser humano.



1. Os documentos secretos da 
indústria do fumo



“Mais que o negócio de vender cigarros, a 
indústria tabaqueira tem por objetivo a venda 

atrativa de nicotina” 
Brown & Williamson, 1963
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“Nicotina causa dependência. Nós estamos, portanto, no 
ramo de vender nicotina, uma droga que causa dependência.”

A frase acima saiu da boca de Addison Yeaman em 1963, 
quando era presidente do conselho da fabricante de cigarros 
Brown & Williamson, uma subsidiária norte-americana 
da multinacional do tabaco British American Tobacco 
(BAT). Sua fala, proferida durante uma reunião da alta 
cúpula da empresa, virou ata assinalada como “estritamente 
confidencial” e guardada a sete chaves.

Claro, estamos na década de sessenta. Poucos se 
interessam ou se sentem instigados a pesquisar ou conhecer 
as propriedades da nicotina. Mesmo no campo médico não 
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há consenso sobre os efeitos que a substância pode provocar. 
Fumar está longe de ser um vício; é apenas um hábito 
extremamente charmoso e, além disso, um sinal de atitude, 
maturidade, autonomia e – por que não? – liberdade.

Dependência? De modo algum. O cigarro é chique, 
prazeroso, e não há nada mais sensual do que ser envolvido 
por sua fumaça.

Então voltemos a caminhar pelos corredores internos 
da Brown & Williamson. Abrimos uma porta e deparamos 
com altos executivos, reunidos em uma mesa, declarando 
ser a nicotina uma droga que vicia. Dizendo saber que estão 
no ramo de vender nicotina, mais do que de cigarros. E que 
preferem guardar essa informação ao invés de divulgá-la. Ao 
público, atestam: “Nicotina é importante para dar sabor ou 
aroma – não para a dependência”.

E agora vamos correr no tempo e nos fixar em um 
episódio ocorrido trinta anos mais tarde, em 14 de abril de 
1994. Perante o Congresso dos Estados Unidos, Thomas 
Sandefur, chefe executivo da Brown & Williamson, indagado 
sobre as propriedades da nicotina, responde: “Eu acredito que 
nicotina não causa dependência”.

Seria Sandefur tão inocente a ponto de chegar à direção 
da empresa e desconhecer as declarações internas de seu 
antecessor Addison Yeaman? Provavelmente, não.

Aliás, na ata “estritamente confidencial” produzida 
em 1963, Yeaman enumera alguns “efeitos desagradáveis” 
da nicotina, entre eles o câncer de pulmão, doenças 
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cardiovasculares e enfisema pulmonar. Muito interessante 
saber que informações bem propagadas somente nos últimos 
tempos são de conhecimento da indústria há pelo menos 
cinqüenta anos.

Ainda na década de 1960, a Philip Morris (PM), outra 
multinacional do fumo e dona da marca Marlboro, produzia um 
documento que dizia ser o “efeito farmacológico” da nicotina 
a principal motivação para fumar. “O cigarro não deveria ser 
concebido como um produto, mas sim como um invólucro. O 
produto é a nicotina”, afirmava o texto. Na mesma época, sua 
posição oficial sobre o tema era resumida na seguinte frase: 
“Aqueles que definem fumar como uma dependência o fazem 
por razões ideológicas, e não científicas”.

Contrastar o discurso oficial das fabricantes de cigarro 
repetido desde 1950 com suas falas internas só foi possível 
graças à publicação do arquivo secreto dessas empresas até 
então ocultado. Este veio à tona somente na década de 1990, 
a partir de enormes disputas judiciais ocorridas nos Estados 
Unidos e pouco divulgadas no Brasil. 

Hoje, ao entrar no site brasileiro da Philip Morris, salta 
aos olhos um box com dizeres da própria empresa para que 
fumantes larguem o cigarro. A multinacional também admite 
que seus produtos causam dependência e aumentam os riscos 
de contrair câncer e outras doenças. Esse reconhecimento, 
que parece óbvio e natural, é na verdade fruto destas batalhas 
no campo jurídico contra a indústria do fumo.

As empresas tiveram que recuar diante da publicação 
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de seu arquivo secreto. Ele evidenciou décadas de imposturas 
– pois conhecer as propriedades da nicotina e não divulgá-las 
de forma correta ao público representa apenas uma gota num 
oceano de atitudes fraudulentas e antiéticas.

Manipulação dos níveis de nicotina, propagandas 
direcionada aos adolescentes, viagens pagas a jornalistas, 
utilização de mão de obra infantil na lavoura do tabaco.

A leitura destes escritos revela o grau de cinismo de uma 
indústria oligárquica e bilionária, disposta a utilizar todas as 
ferramentas, inclusive as mais escusas, para fazer prevalecer 
seus interesses e vender produtos mortíferos e viciadores em 
troca de nada além do que lucros exorbitantes

entrAnhAs expostAs

As batalhas que levariam à publicação dos documentos 
secretos da indústria do fumo começaram na década de 1990 
nos Estados Unidos e foram realizadas em diversas frentes, 
das quais a principal ocorreu no campo judicial, como foi 
dito.

É uma história que remonta a maio de 1993, quando 
Mike Lewis, promotor do estado de Mississippi, visitou 
Jackie Thompson, mãe de sua secretária, no hospital. Fumante 
inveterada, Jackie estava agora morrendo por causa do vício. 
Todas as suas poupanças haviam sido gastas no tratamento, e 
ela passou a contar com a ajuda do dinheiro público.

Intrigado com a situação, Lewis teve então uma ideia um 
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tanto desmedida para a época: iria propor ao governo estadual 
que entrasse com uma ação contra a indústria tabaqueira local 
por fraude ao sistema de saúde. Segundo ele, seria uma forma 
de a máquina pública ganhar uma indenização pelos gastos 
com tratamentos a fumantes. Decidido, levou o projeto ao seu 
amigo e então procurador-geral de Mississippi, o advogado 
Michael Moore. 

Ao receber a proposta, Moore teve que refletir. Ele sabia 
dos riscos e das dificuldades que estavam por vir pelo fato de 
enfrentar uma das indústrias mais influentes e poderosas dos 
Estados Unidos. Mas topou entrar na disputa. 

Em 23 de maio de 1994, o Mississippi entrou com 
uma ação judicial contra as empresas tabaqueiras locais. Era 
a primeira vez que um estado norte-americano tomava essa 
iniciativa – muitos consideravam Lewis e Moore dois loucos.

O empreendimento vanguardista, entretanto, acabou 
por inspirar outras autoridades e provocou um efeito 
cascata. Três meses depois, em 17 de agosto de 1994, o 
então procurador-geral de Minnesota, Hubert Humphrey 
III, resolveu fazer o mesmo. Em seguida, Flórida e Virginia 
Ocidental processariam a indústria do fumo e, em dezembro 
de 1995, Massachussetts.

Entre 1994 e 1998, estado atrás de estado entraria com 
um processo judicial contra as quatro maiores fabricantes de 
cigarros dos Estados Unidos – Philip Morris, R.J. Reynolds, 
Brown & Williamson e Lorrilard Tobacco Company. Estas, 
acuadas, se viram obrigadas a entrar em um acordo. 
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Depois de muitas propostas e discussões, em novembro 
de 1998 saiu o acordo que ficou conhecido como Master 
Settlement Agreement (MSA). Segundo suas cláusulas, a 
indústria do fumo deveria pagar a 46 estados 206 bilhões de 
dólares durante 25 anos, como forma de ressarcir os gastos 
com tratamentos a fumantes. Flórida, Minnesota, Texas e 
Mississippi não foram incluídos na resolução, pois cada um 
já havia negociado individualmente com as fabricantes de 
cigarro.

Mas o MSA não previa somente esta indenização. A 
indústria do fumo também teve que restringir suas atividades 
de marketing direcionadas aos adolescentes, o seu lobby no 
governo, foi obrigada a extinguir três instituições vinculadas 
a ela (o Tobacco Institute, o Center for Indoor Air Research 
e o Council for Tobacco Research) e a criar uma fundação 
ligada à educação.

Foi também de acordo com as cláusulas desse enorme 
processo judicial, provocado a partir da intuição de um 
desconhecido promotor de Mississippi, que a indústria cedeu 
não milhares, mas milhões de seus documentos mantidos até 
então secretamente em seus arquivos confidenciais.

deserções espetAculAres

Indícios sobre tais escritos já existiam graças às 
denúncias, feitas também na década de 1990, de dois 
personagens: o bioquímico Jeffrey Wigand, ex-vice-
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presidente de pesquisa e desenvolvimento da Brown & 
Williamson, e Merrell Williams, ex-funcionário da mesma 
empresa.

O primeiro tornou-se símbolo da luta antitabágica após 
ter decidido abrir a boca e contar boas verdades sobre os 
bastidores da indústria do fumo à Justiça dos Estados Unidos. 
Claro que não foi um processo fácil. Wigand sofreu ameaças 
de morte e teve que se separar de sua família. Trocou um 
salário de 300 mil dólares por ano para tornar-se professor de 
química e japonês, numa escola de Louisville, no estado de 
Kentucky.

Seu relato – que até virou filme de Hollywood, O 
Informante (The Insider, 1999) – começa em janeiro de 1989, 
quando foi contratado como cientista pela B&W e passou a 
investigar maneiras de produzir um cigarro menos nocivo à 
saúde.

À época, a nova direção da empresa, sob o comando 
de Thomas Sandefur, não estava interessada em levar adiante 
tais estudos e resolveu, em 1993, demitir Wigand. Humilhado 
e desiludido, o bioquímico fechou-se em sua casa, mas não ia 
demorar a ser descoberto por Lowell Bergman, um jornalista 
da rede estadunidense de televisão CBS.

Bergman tinha recebido alguns documentos referentes 
a atividades da Philip Morris e ofereceu 12 mil dólares para 
que Wigand os decifrasse. O bioquímico havia assinado um 
acordo de confidencialidade com a B&W e conhecia os riscos 
que poderia sofrer por ultrapassar os limites estabelecidos com 
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a indústria do fumo, mas concordou em ajudar o jornalista.
Os dois, então, tornaram-se amigos e Wigand não só 

decifrou os textos como decidiu conceder uma entrevista à 
CBS a fim de revelar o que sabia. Em suas declarações, ele 
negou todo o discurso construído pela indústria do fumo e 
contou que os altos executivos da B&W não só estavam cientes 
de que nicotina é uma droga e vicia, como manipulavam os 
níveis da substância para aumentar a dependência. Adicionar 
produtos químicos aos cigarros para manter o fumante viciado 
também era atividade usual da empresa, segundo ele.

Suas denúncias eram bombásticas – pela primeira vez, 
um alto executivo da indústria decidia agir de maneira ética e 
revelar tais verdades.

Antes de sua entrevista ir ao ar em rede nacional, 
Wigand quis testemunhar na Justiça, no processo movido 
por Mississippi contra a indústria do fumo. Seu discurso, 
reiterado diante dos tribunais em 29 de novembro de 1995, 
ganhou assim legitimidade. 

Mas havia outro obstáculo. A direção da CBS, por 
questões políticas, não queria transmitir sua entrevista, e 
foi preciso o Wall Street Journal publicar uma reportagem 
sobre o testemunho de Wigand na Justiça para que a 
emissora finalmente mudasse de posição. Foi somente em 
4 de fevereiro de 1996 que os cidadãos norte-americanos 
souberam as verdades sobre a indústria do fumo saídas da 
boca do bioquímico.

Tudo havia sido dito e não havia mais volta. Wigand fez 
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sua escolha, assumiu suas responsabilidades e hoje mantém 
uma fundação, a Tobacco Free Kids, que atua no combate à 
publicidade de cigarros voltada às crianças.

Merrell Williams foi quem deu outro golpe à indústria. 
Sua epopéia teve início em 1988, quando conseguiu um 
emprego no escritório de advocacia Wyatt, Tarrant & Combs, 
com sede também em Louisville.

A Brown & Williamson havia contratado a firma para 
levar adiante um projeto de revisão de cerca de oito milhões 
de documentos internos. Williams foi escalado para passar o 
dia em um depósito organizando milhares de papéis referentes 
a trinta anos de atividades da fabricante de cigarros, que 
tomou o cuidado de colocar um vigia à porta do local, onde 
só autorizados podiam entrar.

Em pouco tempo ele perceberia que estava mexendo 
com textos explosivos, que contradiziam todo o discurso 
montado pela indústria do fumo desde os anos 1950. Estavam 
lá as provas de que as multinacionais sabiam que nicotina é 
droga, vicia e aumenta os riscos de contrair câncer e outras 
doenças. Diante dessa situação, sua primeira atitude foi 
começar a sair para o horário de almoço com documentos 
escondidos sob a camisa. Ao cabo de três anos, quatro mil 
páginas haviam sido reunidas. 

Muitos destinos tiveram estes papéis. Eles foram 
usados como ameaça de processo contra as duas empresas 
– Williams tinha sido submetido a uma cirurgia de coração 
e responsabilizava as condições de trabalho e o fato de ser 
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fumante por seus problemas cardíacos – e foram também 
levados à Michael Moore, o procurador-geral de Mississippi 
que movia uma ação contra a indústria do fumo.

A essa altura, Williams estava desesperado – a B&W 
passou a ameaçá-lo após ter descoberto que seus documentos 
haviam sido furtados por ele – e se via num beco sem saída. 
Em 12 de maio de 1994, decidiu enviar, sob pseudônimo de 
“Mr. Butts”, os documentos a Stanton A. Glantz, professor da 
Universidade da Califórnia em São Francisco (UCSF) e ativo 
militante antifumo.

Glantz também não demorou a perceber a importância 
dos textos e repassou cópias ao Subcomitê de Saúde do 
Congresso norte-americano e à biblioteca da UCSF, que 
montou um arquivo e o abriu ao público. Os meios de 
comunicação – como New York Times, The Washington Post 
e USA Today – entraram na briga e publicaram reportagens 
com os documentos.

A Brown & Williamson quis processar os jornais e a 
universidade, alegando interferência na sua privacidade, já 
que os textos eram confidenciais. A empresa também não 
hesitou em enviar investigadores à biblioteca para vigiar e 
fotografar as pessoas que liam seus documentos internos.

Dessa vez, no entanto, a indústria do fumo não sairia 
vitoriosa. Em 29 de junho de 1994, a Suprema Corte da 
Califórnia anulou as cláusulas de confidencialidade dos 
documentos, reconheceu que eram de interesse coletivo e 
decidiu que deveriam ser de domínio público.



23

recorte necessário

E foi assim que milhões de documentos secretos da 
indústria do fumo foram abertos a qualquer cidadão do mundo, 
graças a processos judiciais de estados norte-americanos e a 
deserções de ex-funcionários das empresas.

Com a publicação de seu arquivo confidencial, que 
expunha décadas de mentiras, as multinacionais do tabaco 
“resolveram” mudar de opinião sobre seus produtos. Voltaram 
atrás e admitiram que cigarro causa dependência e faz mal à 
saúde. Uma informação que tinham desde os idos de 1950, 
mas que a “falta de interesse” as levou a não divulgá-la.

Hoje, o arquivo secreto da indústria do fumo é acessível 
a qualquer pessoa, pois pode ser encontrado na internet. O 
banco de dados mais conhecido, o Legacy tobacco documents 
library (LTDL), mantido pela UCSF, possui nada menos que 
10 milhões de documentos, ou 53 milhões de páginas. Na 
medida em que são divulgados e analisados, mais textos são 
acrescentados a esses gigantes repositórios.

Os textos da LTDL dizem respeito às cinco maiores 
empresas de tabaco dos Estados Unidos – Philip Morris, 
R.J. Reynolds, Brown & Williamson (subsidiária da inglesa 
British American Tobacco), Lorillard Tobacco Company e 
Liggett & Myers Group – e de duas instituições vinculadas à 
indústria e hoje extintas – o Tobacco Institute e o Council for 
Tobacco Research.
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Este vasto arquivo se apresenta em múltiplos formatos 
– são memorandos, relatórios, cartas, cópias de atas e de 
pronunciamentos e textos de técnicos, cientistas, consultores, 
altos executivos, assessores e advogados – e versa sobre 
os mais variados temas, desde pesquisas sobre a nicotina a 
estratégias de marketing para crianças.

Impossível um único trabalho abrangê-lo em sua 
totalidade, por isso este livro faz um recorte e busca abordar 
pontos específicos dos documentos secretos, voltados ao 
Brasil, à América Latina e ao campo da comunicação (mídia, 
cinema e publicidade).

O Brasil é mencionado em milhares de textos, embora 
sua divulgação aqui seja mínima. Inclusive, em 1998, quando 
foi anunciado o MSA, a participação da mídia brasileira na 
propagação das denúncias que ocorriam nos Estados Unidos 
foi praticamente nula.

Uma situação estranha, dado que o país não tem 
papel coadjuvante nessa história. Pelo contrário, é o maior 
exportador de fumo do mundo e o segundo maior produtor 
– atrás apenas da China, onde o consumo interno é enorme. 
Além disso, as terras brasileiras foram escolhidas pela Brown 
& Williamson como o melhor local para cultivar o Y1, uma 
planta de tabaco geneticamente modificada que produzia 
o dobro de nicotina em comparação com a planta comum. 
Outra denúncia que a nossa imprensa não teve interesse em 
noticiar.

Na área da comunicação, os documentos secretos 
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evidenciaram muitas estratégias usadas pela indústria do 
tabaco. Jornalistas pagos para participarem de encontros 
e visitarem as sedes e fábricas das empresas; somas 
monstruosas gastas em publicidade voltada aos jovens, a partir 
da associação entre fumo e liberdade; astros de Hollywood 
patrocinados para aparecer nas telas de cinema em cenas 
sensuais com um cigarro entre os lábios – são apenas algumas 
das táticas mencionadas neste trabalho. 

evidênciAs inconvenientes

Os documentos secretos da indústria do fumo revelaram 
descobertas impressionantes. Ficou patente, por exemplo, que 
as pesquisas internas das tabaqueiras sobre as propriedades da 
nicotina foram mais avançadas que as da comunidade médica 
e científica. Uma prova contundente se situa na remota década 
de 1950, sessenta anos atrás.

Em outubro de 1953, foi publicada nos Estados Unidos 
uma pesquisa que seria reconhecida como o “marco histórico” 
da literatura científica sobre os malefícios do cigarro. O autor, 
Ernst Wynder (1922-1999), era um judeu alemão que se 
instalou em St. Louis, no Missouri, em 1938, para fugir da 
perseguição nazista durante a Segunda Guerra Mundial. 

Desde o início de seus estudos em medicina, Wynder 
se interessou pelos efeitos do tabaco no corpo humano, e 
resolveu se aprofundar no tema numa época em que ninguém 
questionava o rotineiro “hábito” de fumar.
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*Para citar dois exemplos, em 1761 o médico britânico John 
Hill associou tumores no nariz ao consumo de tabaco em pó. Em 
1859, o clínico francês M. Buisson examinou 68 pacientes com 
câncer nos lábios e descobriu que 66 fumavam cachimbo. Fonte: 
Carvalho, Mario Cesar. O Cigarro. São Paulo: Publifolha, 2001. 
p. 15.

Em seu experimento mais famoso, Wynder pincelou 
durante dois anos as costas depiladas de 86 ratos com alcatrão 
extraído dos cigarros Lucky Strike. Toda semana, cada animal 
recebia o equivalente à quantidade da substância encontrada 
em um maço de cigarros, ou seja, 40 gramas.

O resultado da pesquisa foi surpreendente. Ao fim 
do prazo estabelecido, 24 ratinhos morreram e, dos 62 que 
sobraram, 58% tinham desenvolvido tumores cancerígenos. 
Nos 20 meses seguintes, 90% dos pequenos animais haviam 
perecido.

Vínculos entre cigarro e câncer já tinham sido feitos, 
e isto desde o século XVII*. Mas nenhuma voz havia sido 
tão incisiva quanto a de Wynder – era a primeira vez que um 
experimento de laboratório bem fundamentado comprovava 
cientificamente tal ligação.

A reação aos resultados do estudo, divulgado em 
diversos jornais norte-americanos, não passou despercebida: 
entre 1953 e 1954, o consumo per capita de cigarros caiu 
10% nos Estados Unidos. As fabricantes de cigarro ficaram 
de cabelos em pé e, para buscar minimizar a repercussão 
do experimento de Wynder, contrataram uma das maiores 
empresas de relações públicas dos EUA, a Hill & Knowlton, 
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a fim de elaborar uma estratégia.
Em 4 de janeiro de 1954 veio a resposta da indústria 

tabaqueira. Era um anúncio, também publicado nos principais 
jornais norte-americanos, sob o título de “Uma declaração 
franca aos fumantes” (A Frank Statement to Cigarette 
Smokers). O texto dizia que os resultados de “experimentos 
recentes” vinculando cigarro e câncer de pulmão não eram 
“conclusivos”, pois pesquisas médicas “indicam muitas 
causas possíveis” da doença e “não existem provas de que o 
cigarro é uma destas causas”. 

“Nós acreditamos que os nossos produtos não fazem 
mal à saúde”, alegaram as fabricantes de cigarro e, para 
provar que estavam do lado daqueles cujo objetivo é proteger 
a saúde pública, anunciaram a criação de um Comitê de 
Pesquisas da Indústria do Tabaco, que seria financiado pelas 
próprias empresas.

Curiosamente, em 2 de fevereiro de 1953, ou seja, oito 
meses antes da divulgação da pesquisa de Wynder, circulou 
entre os corredores internos e privados da R.J. Reynolds um 
relatório assinado pelo químico Claude Teague, pesquisador 
da empresa, sobre câncer.

Em 29 páginas bem estruturadas com tabelas, gráficos 
e desenhos, ele confirmava os vínculos existentes entre 
câncer de pulmão e substâncias presentes nos cigarros. Suas 
constatações não deixavam espaço para dúvidas. “O uso 
prolongado e excessivo de tabaco, especialmente de cigarros, 
parece ser um importante fator para a incidência de câncer de 
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pulmão”, garantia. Na contramão, alegava que a ocorrência 
da doença em não fumantes era um fenômeno raro.

Surpreendentes também eram as estatísticas do texto. O 
relatório dizia que “96% dos pacientes com câncer de pulmão 
fumam ou fumaram durante mais de 20 anos” e que “94% dos 
pacientes homens com câncer de pulmão fumam cigarro”.

São números enormes que ficaram guardados entre os 
documentos confidenciais da R.J. Reynolds, pois, mesmo 
ciente de todos os efeitos cancerígenos do tabaco, a indústria 
nunca optou por dar o braço a torcer. Não apenas negou e 
desqualificou as pesquisas médicas sobre o assunto, mas 
realizou todos os lobbies possíveis para estabelecer o oposto 
do que diziam estes estudos. Para fazer com que fumar não 
fosse somente um hábito socialmente aceitável, mas inclusive 
desejável. Fumar na década de 1950 era concebido como uma 
atitude glamourosa e sofisticada. Wynder foi execrado e ficou 
isolado em seu trabalho.

controvérsiA eficAz

A mesma estratégia, de dizer que os resultados de 
pesquisas feitas sob condições científicas rigorosas e bem 
fundamentadas eram “controversos”, foi utilizada durante 
décadas e de forma bastante eficaz para resguardar os 
interesses da indústria do fumo. O ano de 1953 marcou apenas 
o início da batalha, pois após o estudo de Wynder começaram 
a surgir muitos outros, alguns de significativa magnitude, 
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que também sofreram neutralizações por parte das grandes 
corporações.

Em 1962, o Royal College of Physicians, uma renomada 
instituição britânica fundada em 1518, realizou um estudo no 
qual reconhecia o cigarro como a principal causa de câncer 
no pulmão nas pessoas. Mas, além de constatar o fato, as 
autoridades inglesas prescreveram medidas que até hoje são 
consideradas fundamentais para controlar o uso do tabaco:

. Restrição ao fumo em lugares públicos

. Limitação da publicidade

. Adoção de políticas para desencorajar os jovens a 
fumar
. Substituição do cigarro por charuto ou cachimbo
. Aumento dos impostos
. Medidas para estampar nos maços os níveis de 
monóxido de carbono, nicotina e alcatrão

O governo norte-americano decidiu pegar carona na 
onda antitabágica e publicou outro relatório, em 1964, que 
dizia o mesmo – o tabaco é causa prevalente dos casos de 
câncer de pulmão. 

Havia, entretanto, algumas diferenças importantes 
entre este relatório e o estudo britânico de 1962. O órgão 
responsável pelo primeiro foi o Departamento de Saúde 
dos Estados Unidos, e os encarregados do projeto haviam 
analisado 30 mil textos científicos sobre o fumo, que serviram 
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como base para a elaboração desse documento oficial, de 387 
páginas. 

Além disso, era a primeira vez que um órgão oficial 
do governo norte-americano reconhecia os vínculos entre 
fumo e câncer. O relatório, portanto, abriu as portas para a 
implementação de uma série de políticas públicas direcionadas 
ao controle do uso do tabaco nos Estados Unidos. Outros 
países entrariam na disputa anos mais tarde.

Apesar desses avanços, a indústria do fumo não 
precisou se preocupar tanto com a repercussão do estudo. 
As multinacionais voltaram a dizer que suas conclusões 
eram “controversas”, mas o clima da época estava mais 
para as “fumaças” – tanto de cigarro quanto de maconha. 
Era a contracultura que chegava às mentes dos jovens norte-
americanos.

peso pesAdo

Os documentos secretos também mostram que a 
indústria do fumo sabia que a nicotina é uma droga tão letal 
quanto cocaína. “A nicotina tem a propriedade de uma droga 
de abuso”, diz um relatório da Philip Morris, de 1996.

Não por acaso, desde 1992 a dependência ao tabaco é 
qualificada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como 
distúrbio mental e de comportamento decorrente do uso de 
substâncias psicoativas – a classificação consta no capítulo 
V da 10ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças 
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(CID-10, F17.2).
O termo “desordem mental” não é exagerado quando 

o assunto é nicotina. Ela é uma droga psicoestimulante com 
um processo farmacológico de dependência semelhante ao da 
cocaína e ao da heroína. Isso significa que, na medida em que 
a consome, a pessoa vai adquirindo tolerância e é obrigada a 
sempre aumentar as doses da droga a fim de obter os níveis 
iniciais de euforia e prazer.

A nicotina, no entanto, tem uma vantagem em relação 
às suas homólogas: é a única substância psicoativa que chega 
ao cérebro em menos de 10 segundos após ser tragada – a 
estimativa é entre 7 e 10 segundos. Nenhuma outra droga 
consegue tal proeza. Por isso, a sua capacidade de tornar 
o consumidor um dependente químico em pouco tempo é 
muito forte. A nicotina está longe de ser um vício leve, como 
propaga o senso comum. Pelo contrário, ela é mais letal que 
a maconha e causa uma dependência tão profunda quanto à 
da heroína.

Fumar é tão prazeroso graças à ação dessa substância 
no cérebro. Ao ser tragada, ela chega rapidamente dos 
pulmões ao sangue e ao sistema nervoso, onde ocupa o lugar 
de um neurotransmissor chamado acetilcolina, responsável 
pela comunicação entre os neurônios. A nicotina, quando se 
encaixa nos receptores de acetilcolina, estimula a produção de 
dopamina, um neurotransmissor ligado à sensação de prazer.

Quem fuma um maço por dia experimenta 200 vezes 
essa euforia em menos de 24 horas, se cada cigarro for 



32

*Os sintomas variam de acordo com a pessoa. Dependendo 
do caso, o fumante pode sentir tristeza, distúrbios no sono e 
na digestão, suores, sede, dores de cabeça, irritabilidade e até 
tonturas.

consumido em dez tragadas. Um recorde que nenhuma outra 
droga alcança.

A partir do momento em que a pessoa se torna viciada 
em nicotina, ela vai buscar essas sensações de prazer assim 
que começar a sentir os sintomas da abstinência – inquietação, 
ansiedade e dificuldade de concentração são apenas alguns*. 
Basta uma tragada para ingerir novas doses da droga e fazer 
desaparecer todo esse desagradável mal-estar.

“Não é o cigarro que acalma, mas a falta de nicotina que 
enerva”, garante Mario Albanese, presidente da Associação 
de Defesa da Saúde do Fumante (Adesf) e ativo militante 
antifumo. “Nossa ideia é situar o cigarro como um vício. O 
fumante deve ter a humildade de reconhecer-se um adicto, um 
dependente químico, um viciado, ou como ele quiser chamar. 
Desde que entenda que depende da nicotina para promover a 
sua vida, pois um fumante regular sai a cada meia hora para 
fumar”, diz.

A indústria do fumo sabe disso e tampouco guarda 
ilusões sobre a substância que comercializa. Em 1996, o 
cientista Victor DeNoble, da Philip Morris, escreveu um 
relatório – depois publicado com os documentos secretos – 
sobre os resultados de experimentos em camundongos que 
receberam nicotina diretamente no coração.



33

O texto esclarece que a substância “tem propriedade 
de droga de adição. Estes (os resultados) são completamente 
contraditórios com a posição da indústria de que a nicotina 
está nos cigarros para dar sabor. Nós sabemos que eles (os 
camundongos) pressionavam a alavanca devido aos efeitos 
da droga nos cérebros dos animais. Nós também sabemos, a 
partir de estudos, que se a droga fosse cocaína ou morfina ou 
álcool os camundongos continuariam a pressionar a alavanca. 
Nós encontramos o mesmo com a nicotina”.

Agora não surpreende saber por que a BAT diz em um 
documento confidencial de 1980 que deveria aprender a se 
ver mais como uma “companhia de droga” do que de tabaco, 
pois, além de viciar, a nicotina é capaz de desenvolver 50 
doenças diferentes no organismo humano.

Entre as propriedades da substância está a vaso-
constrição, ou seja, a nicotina diminui o diâmetro dos 
vasos sangüíneos e aumenta sua pressão, por conseqüência. 
Por isso, fumar faz crescer os riscos de contrair qualquer 
doença ligada ao sistema cardiovascular. Quando passamos 
ao sistema respiratório, o quadro fica desastroso. Hoje, no 
mundo, 90% dos casos de câncer de pulmão foram causados 
pelo tabagismo. 

Pesquisas médicas também vincularam a introdução de 
nicotina no organismo humano a muitas outras enfermidades, 
algumas genéricas, outras específicas ao sexo feminino ou 
masculino:

• Infarto do miocárdio
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• Aneurisma
• Acidentes vasculares cerebrais (AVC )
• Hipertensão
• Bronquite
• Sinusite
• Enfisema pulmonar
• Diabetes
• Úlcera
• Câncer (pulmão, boca, faringe, laringe, esôfago,
estômago, pâncreas, bexiga, rim, útero, mama, próstata,
intestino, reto)
• Menopausa precoce
• Alterações hormonais
• Osteoporose
• Infertilidade e impotência
• Morte súbita infantil

Por tudo isso, a nicotina é a droga que mais mata no 
mundo. São 5,4 milhões de pessoas por ano – isso significa 
que a cada seis segundos morre uma pessoa por causa do 
tabaco. No Brasil, o cigarro mata 200 mil pessoas no mesmo 
período, segundo as últimas estatísticas do Instituto Nacional 
do Câncer (Inca). Ou seja, todo ano o cigarro, e apenas ele, 
tem o poder de diminuir a população brasileira em 1%. É, 
sem dúvida, a maior causa de mortes evitáveis, e isso em 
qualquer parte do planeta.

A nicotina mata mais do que a soma das mortes 
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provocadas pelo vírus da Aids, pelos acidentes de trânsito, 
pelo consumo de álcool, cocaína e heroína e pelo suicídio. No 
século XX, ela matou mais do que todas as guerras somadas 
– foram 100 milhões de vítimas, segundo a Organização 
Mundial de Saúde, e as projeções para o século XXI são 
assombrosas – 1 bilhão de pessoas, de acordo com a OMS.

O cigarro também é responsável pelo maior caso de 
pandemia da história – são 1,2 bilhão de fumantes no mundo 
(no Brasil, são 40 milhões). Nenhuma outra droga alcança 
números tão expressivos.

Mas as grandes corporações do fumo não parecem se 
preocupar com esses dados. Pelo contrário, a indústria não 
só está interessada em manter essa situação como busca 
manipular os níveis de nicotina nos cigarros para tornar o 
fumante mais viciado.

Essa talvez seja uma das descobertas mais chocantes 
revelada pelos documentos secretos, e depois confirmada 
pelo testemunho de Jeffrey Wigand.

tAbAco hipernicotinAdo em terrAs 
brAsileirAs

O pioneiro dessa empreitada foi James Chaplin, diretor 
do Laboratório de Pesquisa em Tabaco do Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês). 
Em 1976, ao estudar formas de produzir um cigarro com 
menos alcatrão e, portanto, menos nocivo à saúde, Chaplin 
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descobriu que era impossível diminuir os níveis dessa 
substância sem diminuir os níveis de nicotina nos cigarros. 
A solução, segundo ele, seria então aumentar os teores de 
nicotina na planta do tabaco, e manter os de alcatrão. Sua ideia 
foi tão bem aceita pela indústria do fumo que em 1986 ele 
sairia do USDA para trabalhar para a Brown & Williamson.

Mas enquanto pesquisador do governo norte-
americano, Chaplin buscou durante anos em laboratórios 
a mutação genética ideal para os seus objetivos. Depois de 
muitas tentativas e milhões de dólares gastos, ele chegou 
a cinco fórmulas, que foram plantadas em uma fazenda da 
B&W em Wilson, no estado da Carolina do Norte. Apenas 
duas cresceram de forma satisfatória, e foram batizadas de 
Y1 e Y2. Em 1983, a Brown & Williamson resolveu repassar 
estas sementes transgênicas à DNA Plant Technology, 
uma companhia especializada em biotecnologia, para que 
aprimorasse as mutações.

A companhia chegou, então, a uma fórmula ideal para 
as sementes Y1. Estas continham 6,5% de nicotina, o dobro 
dos níveis da substância encontrados na planta comum, que 
variam entre 3% e 3,5%. O aroma e os teores de alcatrão, 
tanto do tabaco normal quanto do Y1, são iguais, embora a 
planta transgênica tenha a vantagem de ser mais palatável, o 
que favorece o seu consumo. Entretanto, sua capacidade de 
tornar o fumante mais viciado é maior e ela aumenta os riscos 
de contrair todas as doenças relacionadas ao uso de tabaco. 
Mas isso nunca foi obstáculo para a indústria do fumo.
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Os pesquisadores da DNA Plant Technology também 
tomaram o cuidado de gerar um gameta masculino estéril, 
para tornar a difusão do Y1 mais difícil, já que é preciso ter 
as sementes e o pólen para cultivá-lo.

A B&W conseguiu chegar à fórmula, mas não podia 
plantá-la nos Estados Unidos devido a um acordo entre 
as tabaqueiras, o governo e os agricultores, que proibia 
plantações de tabaco com menos de 2% ou mais de 4% de 
nicotina. Segundo as cláusulas do acordo, estes teores não 
eram vantajosos comercialmente. 

A solução foi então exportar ao terceiro mundo, o que 
no fundo gerava benefícios enormes para a B&W – pelos 
custos e pelo fato de que ficaria quase impossível para a 
concorrência obter as sementes.

Só que exportar sementes ou pólen de tabaco, à época, 
também era atividade proibida nos Estados Unidos. O USDA 
até podia conceder uma permissão, se a quantidade fosse 
menor que meio grama e o uso fosse experimental. Não era o 
caso do Y1, mas isto não pareceu ser grande empecilho para 
a B&W. 

No mesmo ano de 1983, de forma clandestina, a 
empresa mandou Y1 para Brasil, Honduras, Chile, Venezuela, 
Nigéria, Paquistão e Zimbábue. O Canadá também recebeu 
sementes, mas as argilosas terras brasileiras se mostrariam 
melhores e logo o país tornou-se o principal produtor da 
planta transgênica. Os agricultores do Rio Grande do Sul que 
cultivavam sementes de Y1 diziam que a planta crescia muito 
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rapidamente e que seu tamanho era fora do comum – não 
demorou para ser apelidada de “fumo louco”.

Sementes de Y2 também foram enviadas, mas seu 
cultivo foi abandonado em 1987, pois eram menos resistentes 
à chuva e ao vento e tinham menos nicotina.

Entre 1990 e 1994, a Souza Cruz Overseas – empresa 
responsável pela transação ilegal – remeteu centenas de 
toneladas de tabaco geneticamente modificado aos Estados 
Unidos e, em fevereiro de 1993, a B&W começou a vender 
cigarros produzidos com tabaco Y1. Foram treze as marcas 
americanas escolhidas*. 

Satisfeita com o sucesso de suas pesquisas e 
comercializações, mas preocupada com uma provável 
difusão do Y1 entre os agricultores, a Brown & Williamson 
quis patentear a planta. 

A primeira tentativa ocorreu nos Estados Unidos em 
1990, mas o governo norte-americano negou o pedido, pois 
a lei permitia a concessão de patentes somente para espécies 
alteradas por recombinação do DNA – técnica que não havia 
sido usada no caso do Y1. Mas a B&W não desistiu, e entrou 
com mais três pedidos nos EUA. Todos fracassaram. 

As tentativas passaram então para o Brasil, onde as 
demandas também foram recusadas, pois a lei não permitia 
patentes para plantas transgênicas importadas. Acuada, a 

Lucky Strike, Prime, Summit, Raleigh King Size, Raleigh 100s, 
Raleigh XLP, Raleigh Lights, Pall Mall King Size, Privat Stok, 
Richland King Size, Richland Lights, Viceroy King Size e 
Viceroy Lights Size.
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empresa desistiu da iniciativa.
No início da década de 1990, a Food and Drugs 

Administration (FDA), órgão governamental de controle de 
alimentos e drogas, descobriu que a B&W comercializava 
cigarros com níveis de nicotina adulterados e abriu um 
inquérito para investigar a variação de tabaco geneticamente 
modificado. 

O caso foi parar no Congresso dos Estados Unidos, 
onde, questionado se sua empresa manipulava os níveis de 
nicotina nos cigarros, o mesmo Thomas Sandefur respondeu: 
“No Sir”.

Como se vê, era mentira. A Souza Cruz (subsidiária 
da BAT e empresa irmã da B&W) diz que, no Brasil, nunca 
foram comercializados cigarros com Y1. Mas é difícil 
conhecer o paradeiro da planta – sabe-se que até 1999 a B&W 
produzia cigarros com ela. Sabe-se também que seu cultivo 
ficou incontrolável, pois os agricultores, ao perceberem as 
vantagens da planta, passaram a recolher para si próprios 
suas sementes e pólen. Sabe-se que a planta é cultivada em 
mais de 20 países. E, finalmente, sabe-se que um documento 
confidencial da BAT diz que a companhia não pode abandonar 
seu uso. 

A fArrA dA AmôniA

Mas manipular os níveis de nicotina nos cigarros não 
foi a única maneira encontrada pela indústria do fumo para 
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aumentar a dependência daqueles que utilizam seus produtos: 
adicionar amônia também é atividade usual vista com muito 
otimismo.

Um cigarro possui mais de 4.720 substâncias químicas 
tóxicas, das quais 60 são cancerígenas e duas, radioativas. 
Por que escolher, então, amônia?

Segundo os argumentos da indústria, a amônia é uma 
substância presente na planta do tabaco, mas ela é perdida no 
processo de fabricação do cigarro e é preciso repô-la, a fim de 
atingir os níveis iniciais de aroma e sabor. 

Não é o que diz a literatura médica. De acordo com esta, 
cigarros podem ser ácidos ou alcalinos. Um cigarro ácido 
pode até conter níveis maiores de nicotina em comparação 
com um alcalino, mas vai liberar quantidades menores da 
substância no corpo humano. Acontece que a amônia, quando 
adicionada ao tabaco, aumenta a alcalinidade do cigarro – 
e, inevitavelmente, contribui para uma maior liberação de 
nicotina no organismo. 

Quem denunciou essa farra no Brasil foi a revista 
Veja em reportagem publicada em maio de 1996, com base 
num relatório inédito elaborado pelo Instituto Nacional do 
Câncer em parceira com o laboratório canadense Labstat, 
especializado em pesquisa em tabaco.

À época, as fabricantes de cigarros no Brasil – Souza 
Cruz e Philip Morris – ficaram preocupadas com a repercussão 
da notícia e redigiram cartas e fizeram pronunciamentos sobre 
o assunto para resguardar seus interesses. 
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A matéria, no entanto, revelava uma tendência que 
ganhava força na mídia brasileira, que começava a abrir 
os olhos para os malefícios do cigarro e para a atuação da 
indústria do fumo. Esta, por sua vez, não demorou a perceber 
a mudança e passou a bolar várias estratégias no campo da 
comunicação a fim de atrair as mentes dos profissionais da 
área. Mas, antes de expor algumas dessas táticas, vamos 
revisitar as origens do tabaco e pincelar os episódios que 
fizeram desta planta milenar um produto mortífero em poder 
de poucas, porém grandes corporações. 





2. Um retorno às origens do tabaco



“...dizem que o tabaco é a vingança dos índios.” 
Vera Luiza da Costa e Silva, consultora da OMS
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Em 2 de fevereiro de 1953, um relatório médico do 
bioquímico Claude Teague, pesquisador da multinacional 
do tabaco R.J. Reynolds, afirmava que “se o câncer de 
pulmão era uma doença rara 25 anos atrás, agora ocorre com 
tanta freqüência quanto o câncer de estômago e com mais 
freqüência que o câncer de reto”.

À época, claro, o relatório circulou apenas pelos 
corredores internos da empresa e foi guardado com cuidado, 
ao lado de outros documentos secretos. Não convinha 
divulgar as projeções de Teague. Ele associava o aumento de 
casos de câncer no sistema respiratório ao crescente consumo 
de cigarros nas sociedades ditas avançadas, e propagar a 
descoberta não era bom para a indústria.
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Teague, entretanto, fazia uma constatação bem 
interessante em seu texto – ele dizia, em 1953, que a doença era 
rara “25 anos atrás”, ou seja, em 1928. Aqui se faz necessária 
uma volta no tempo. Estamos no período conhecido como o 
“entre guerras”, marcado pela Quebra da Bolsa de Valores de 
Nova York em 1929. O clima é de desolação, crise, falta de 
perspectiva. O mundo atravessava a pior recessão econômica 
vista até então – a escassez tomava conta da vida das pessoas. 
É justamente nesse contexto que surge o cigarro, como o 
melhor amigo do homem.

Richard Klein, estudioso dos aspectos simbólicos que 
envolvem o fumo, diz que:

Todas as sociedades reconhecem a utilidade e o valor 
dos cigarros em períodos de ruptura social, guerra 
ou crise econômica, pelo aumento de seu consumo e 
pela maneira abrupta como a atitude pública muda 
em relação a eles.* 

Não à toa o cigarro ganhou adeptos após a Guerra da 
Crimeia (1853-1856)** e as revoluções de 1848 na Europa. A 
grande mola propulsora do “hábito” foi, no entanto, a Primeira 

*Klein, Richard. Cigarros são sublimes – uma história cultural 
de estilo e fumaça. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. p. 176-77
** Conflito ocorrido na península da Crimeia entre a Rússia, de 
um lado, e uma coligação formada por Reino Unido, França, 
Itália e Império Turco-Otomano, de outro.
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Guerra Mundial (1914-1918), que se deu num contexto de 
forte industrialização e urbanização. 

Em qualquer campo de batalha, o tabaco é um aliado 
daquele que luta sem saber o dia de amanhã e se vê envolto 
numa realidade pungente e desamparada. Por isso soldados 
de ambos os lados do combate não hesitavam em dar umas 
pitadas assim que encontrassem tempo e lugar. O cigarro 
lhes servia como consolo diante do horror, da crueldade, da 
perda, da depressão e da espera. A fumaça os envolvia em 
uma névoa que amenizava a dor e, às vezes, chegava a apagar 
a experiência negativa dentro da qual viviam.

Todos fumavam na Primeira Guerra Mundial. Em 
situações como esta, o tabaco adquire importância vital. 
O general John Joseph Pershing, comandante das tropas 
estadunidenses na Europa, escrevia com freqüência à R.J. 
Reynolds para pedir que enviasse mais cigarros a seus 
homens. Este objeto cilíndrico de papel branco adquiriu os 
mais variados usos e sentidos durante o período dos combates.

Generais acendiam um cigarro quando tinham que 
refletir e tomar decisões, pois um dos efeitos da nicotina é 
justamente o de aumentar o foco e a concentração. Não 
raro o tabaco era usado como meio de troca – para pagar 
mercadorias e transporte – e de subornos. Sua importância 
para os soldados não se restringia a um mero “sedativo” capaz 
de proporcionar o esquecimento da situação vivida. Fumar 
também energizava e ajudava a recuperar a compostura em 
momentos de medo ou ansiedade.
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Por tudo isso, o general Pershing, em 1918, fez a 
seguinte afirmação: “Vocês me perguntam do que precisamos 
para vencer a guerra. Eu respondo: precisamos de fumo tanto 
quanto de balas”.

Decretado o fim dos combates, os soldados voltaram 
para casa com um novo hábito, logo alastrado pela Europa e 
Estados Unidos. As condições da época também favoreceram 
essa propagação: a crescente industrialização levou à criação 
da máquina de fazer cigarros, o processo de urbanização 
conduziu as pessoas às cidades, onde a formação de um 
mercado voltado às massas transformou seres humanos em 
potenciais consumidores de produtos fabricados em série.

O cigarro se encaixou perfeitamente neste contexto 
pelo qual passavam os grandes centros dos países ricos, nas 
primeiras décadas do século XX: Além de ser pequeno, leve 
e portátil, ainda tem a vantagem de não demorar muito para 
ser consumido.

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) exerceu papel 
semelhante ao da Primeira, pelo menos no que diz respeito 
ao fumo. A batalha também impulsionou o hábito, dessa vez 
com a ajuda de duas indústrias que ganhavam importância – a 
do cinema e a da publicidade.

Em 1946, a sensual Rita Hayworth fascinaria homens 
e mulheres no filme Gilda, no qual não deixava de fumar 
em quase nenhuma cena. Humphfrey Bogart desempenharia 
papel equivalente, em versão masculina, no filme Casablanca, 
realizado em 1943.
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A indústria do tabaco encontrou em Hollywood um 
poderoso aliado para iniciar cada vez mais pessoas no fumo, 
e não demorou a pagar quantias consideráveis de dólares 
tanto a atores quanto a produtoras para colocarem cigarros 
na boca de celebridades veneradas nas telas de cinema do 
mundo inteiro.

Se fumar foi bastante difundido entre os homens depois 
da Primeira Guerra Mundial, após a Segunda Guerra as 
mulheres foram as grandes atingidas pelo vício. A partir da 
década de 1950, o cigarro conquistou as sociedades europeia e 
norte-americana e passou a ser algo como a “forma universal” 
de consumir o tabaco.

Mas nem sempre foi assim. A história dessa planta 
remonta a diversas maneiras de utilizá-la, assim como a 
múltiplos sentidos que adquiria de acordo com a ocasião na 
qual era empregada, desde seus primórdios – há milênios – 
até poucas décadas atrás.

em umA épocA não muito distAnte

Originário das Américas, o tabaco era conhecido em 
praticamente todo o continente pelas tribos indígenas. Estes 
povos usavam a planta em dois momentos importantes – com 
fins medicinais, por um lado, e sagrados e religiosos, pelo 
outro. 

No primeiro caso, o tabaco era mascado, chupado ou 
até bebido em infusões, e servia como remédio para curar, 



50

dentre outros males, feridas, enxaquecas e dores de estômago. 
Em épocas mais escassas, de combates ou de caças, também 
tirava a fome e a sede.

Quando fazia parte de cerimônias religiosas, era 
envolto em folhas secas de palmeira ou milho, formando um 
longo charuto ou cachimbo, se tivesse uma de suas pontas 
dobrada. Os índios, então, acendiam uma das extremidades e 
passavam horas em estado de transe, aspirando fumaça pelo 
nariz e pela boca.

Os efeitos de embriaguez e atordoamento, provocados 
pelas propriedades narcóticas e alucinógenas de algumas 
substâncias naturais contidas na planta do tabaco (entre estas, 
a nicotina), uniam os membros da tribo em um ritual místico. 
A fumaça os conectava com o sagrado, com outros níveis 
de existência – o de seus ancestrais e deuses –, afastava os 
maus espíritos e trazia energia, força e proteção. Seus poderes 
maravilhosos, reforçados pelo som da música e pela beleza 
da dança, purificavam as almas e preparavam os ímpetos 
guerreiros para novos desafios.

Entre os povos que mais difundiram a planta em seus 
ritos sagrados estão os astecas, que habitaram o território onde 
hoje se encontra o México. Outras tribos enterravam algumas 
folhas com os defuntos – ao lado de água e comida, o tabaco 
acompanhava os mortos em sua jornada no “além” – e havia 
ainda aquelas que atribuíam à fumaça o poder de predizer 
o futuro. Ao final de um combate, os índios acendiam um 
cachimbo para selar a paz – vem daí a expressão “cachimbo 
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da paz”.

primeiros relAtos

Quando Cristóvão Colombo aportou nas ilhas da 
América Central, em 1492, o tabaco era plantado em todo 
o continente, mas absolutamente desconhecido na Europa. 
Por isso, rapidamente os usos da planta pelas tribos indígenas 
suscitaram a curiosidade de alguns missionários, que 
passaram a descrever com detalhes em diários de viagem 
suas impressões sobre as folhinhas mágicas.

Os relatos mais conhecidos são os do frade francês 
André Thevet, que entre 1555 e 1565 morou no Brasil – onde 
o tabaco enrolado era chamado “petum” –, e os do espanhol 
Bartolomé de las Casas, que se instalou na Ilha de Hispaniola 
(atual República Dominicana e Haiti). Claro que eles não 
foram os únicos a mencionar a planta em seus escritos. A 
primeira referência impressa está na Historia natural de 
las Índias, de Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, que 
foi publicada em 1526. Depois dela vieram outras citações, 
algumas minuciosas. Dizia Thevet que:

Depois de colher o petum com todo o cuidado, os 
selvagens secam as folhas à sombra, dentro de 
pequenas cabanas. O uso que fazem desta planta é 
o seguinte: depois de estar seca, envolvem uma certa 
quantidade dela numa folha de palmeira bem grande. 
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Esta, depois de enrolada, fica do tamanho do círio 
(vela, geralmente de tamanho grande). A seguir, 
acendendo uma das pontas, aspiram a fumaça pelo 
nariz e pela boca. Dizem os selvagens que esta planta 
é muito saudável, servindo para destilar e consumir 
os humores supérfluos do cérebro. Utilizado dessa 
maneira, o petum faz cessar a fome e a sede durante 
algum tempo. Por isso, usam-no com freqüência, 
mormente quando têm algum assunto a discutir. 
Enquanto um traga a fumaça, o outro fala, e assim 
vão fazendo sucessivamente enquanto discutem. Mas 
a mulheres não usam jamais o petum. Na verdade, 
quando se aspira por muito tempo essa fumaça 
aromática, sente-se um certo atordoamento ou 
embriaguez, semelhante à provocada pelos eflúvios 
de um vinho forte. Os cristãos que vivem hoje em dia 
nessa terra tornaram-se grandes apreciadores desta 
erva aromática. No princípio, entretanto, seu uso não 
é destituído de perigo, pois a fumaça, até que a pessoa 
se acostume com ela, produz suores e fraquezas, 
chegando mesmo a provocar síncopes, conforme eu 
mesmo experimentei*.

Frade franciscano, Thevet foi capelão da expedição 
francesa que aportou na Baía de Guanabara com a meta de 

*Carvalho, Mario Cesar. Op. Cit. p. 57-8.
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fundar no Brasil uma colônia denominada França Antártica 
– o projeto, no entanto, mostrou-se um fracasso. Porém, dez 
anos no Rio de Janeiro transformaram o frei. Impressionado 
com os efeitos do tabaco, ele resolveu levar algumas sementes 
consigo quando voltou para o seu país de origem.

 De las Casas, por sua vez, morou na Ilha de Hispaniola 
entre 1502 e 1547. Em seu livro Historia de las Índias, ele 
conta:

São ervas silvestres secas, envolvidas por determinadas 
folhas também secas, na forma de bombinhas que os 
meninos fazem por ocasião do Pentecostes. Aceso em 
uma ponta, é sugado na outra, ou o inalam, ou, com a 
respiração, recebem em seu interior essa fumaça com 
que amortecem a carne e quase se embriagam. Desse 
modo dizem não sentir fadiga. Essas bombinhas, ou 
como quer que a chamemos, são chamadas por eles de 
tabacos (tabacs). Conheci espanhóis em Hispaniola 
que se acostumaram a usá-los e que era um vício, 
responderam que não conseguiam parar de usá-los. 
Não sei que sabor ou gosto encontram naquilo*. 

Como se vê, desde sua “descoberta” pelos colonizadores 
o tabaco adquiriu apreciadores e opositores, pessoas que 
usufruíam de sua fumaça e outras que não conseguiam 

*Klein, Richard. Op. cit., p. 29.
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encontrar prazer na planta e a rechaçavam. De las Casas 
chega a falar em vício, em pleno século XVI.

A expAnsão pelo mundo

É certo que os europeus não se contentaram em apenas 
verificar a existência da planta. Eles tiveram que transportá-
la ao Velho Mundo, ao lado de outras “novidades exóticas” 
descobertas nas Américas.

À espera da viagem, o tabaco foi guardado nas bagagens 
de missionários pertencentes aos quatro países colonizadores 
– Espanha, Portugal, França e Inglaterra.

No primeiro caso, ele foi transportado nas malas de 
Rodrigo de Jeres e Luís de Torres, respectivamente capitão 
e intérprete da primeira expedição de Cristóvão Colombo às 
Américas em 1492. Para Portugal, foi levado pelo donatário 
Luis Góes em 1542. À França, chegou por dois caminhos 
– um foi conduzido pelo missionário Thevet e o outro pelo 
embaixador Jean Nicot. E, finalmente, em 1565, o inglês 
John Hawkins introduziu a planta em seu país, após instalar 
a primeira colônia britânica nas novas terras descobertas, 
denominada Virgínia, localizada no território onde hoje se 
situa o estado homônimo pertencente aos Estados Unidos.

Estas foram as rotas oficiais do tabaco, em sua primeira 
travessia pelo Atlântico, de um continente a outro. Sua 
expansão foi incrível desse momento em diante. Nenhum 
outro produto colonial conquistou tantos adeptos em tão 
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pouco tempo – em menos de um século, estaria presente em 
todas as regiões do mundo. 

A partir de 1560, seu uso se dissemina pela Europa. Em 
50 anos, já atinge todo o Velho Continente e algumas partes 
da Ásia e da África. Em 1650, existe em todo o planeta e 
atinge todas as camadas sociais.

dos cAis dos portos Aos pAlácios

Foram os soldados e marinheiros que compunham 
a tripulação dos navios que se deslocavam tanto às “Índias 
Ocidentais” quanto à África e Ásia os primeiros a apreciarem 
e a propagarem o tabaco. Fumar os ajudava a passar o tempo e 
a descansar durante as longas horas de viagem, e logo fariam 
com que o hábito se disseminasse pelas camadas populares 
dos países pelos quais passavam.

Posteriormente, num movimento de baixo para cima, 
o fumo entraria nas cortes europeias, graças à iniciativa da 
infanta d. Maria, filha do rei de Portugal, que cultivava tabaco 
em seus viveiros já na segunda metade do século XVI. 

Ela havia tomado conhecimento da planta por meio 
do donatário Luís Góes, aquele que transportou sementes do 
Brasil a Portugal em 1542. O então embaixador da França 
em Lisboa, Jean Nicot, diplomata com grande prestígio e 
influência em ambas as cortes, também se interessou pela 
novidade e quis levar algumas mudas para casa após uma 
visita à residência real. 
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Nicot se surpreendeu quando viu que as folhinhas 
mágicas tinham curado uma úlcera em sua perna, e não hesitou 
em enviar sementes da planta à rainha francesa Catarina de 
Médicis, que sofria de enxaquecas crônicas.

A rainha, então, misturou a erva em seus remédios e 
melhorou muito; logo começou a pitar e, por imitação, os 
nobres da corte francesa começaram a fazer o mesmo. A 
moda passou para as camadas superiores de outros países e, 
aos poucos, abrangeu toda a população europeia. Era o tabaco 
que apenas começava sua epopeia pelo mundo.

e Assim surgiu A pAlAvrA “nicotinA”

Nicot, por seu prestígio nas cortes, ficou conhecido 
como aquele que havia introduzido o tabaco na Europa 
Ocidental. Por isso os químicos e biólogos da época, sem 
saber como denominar a planta, inspiravam-se no nome do 
embaixador como resposta ao dilema. 

Mas havia outro francês que tinha trazido algumas 
sementes diretamente das Américas e as cultivava, 
silenciosamente, em seus viveiros: era o missionário André 
Thevet, aquele que morou no Brasil entre 1555 e 1565.

Thevet tinha seus partidários e estes contestavam a 
versão “nicotiana” da planta, pois alegavam que havia sido o 
frade franciscano quem havia trazido o tabaco à França pela 
primeira vez. 

O meio científico ficou sem saber o que fazer – às vezes 
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divulgava o nome da planta com base em Thevet, outras em 
Nicot... Em 1737, após duzentos anos de polêmica, finalmente 
foi anunciada a vitória. Carl Von Linné, autor da primeira 
classificação oficial de vegetais e animais, havia registrado o 
termo Nicotiana tabacum para designar a planta. 

O embaixador francês teve, então, seu nome 
universalizado – vem dele a etimologia da palavra nicotina.

novA forçA econômicA

Tão logo entrou na Europa, o tabaco passou a exercer 
influência em todas as camadas sociais, de todos os países. 
Suas virtudes terapêuticas foram aceitas sem restrições e 
durante anos foi usado no tratamento de diversos males e, 
inclusive, mascado como dentifrício. Seu uso mais comum 
era, no entanto, o ornamental. Fumava-se por puro hedonismo, 
porque era charmoso e exótico.

Os Estados, por sua vez, não demoraram a perceber 
a importância da planta e resolveram implementar políticas 
para controlar sua importação e comercialização. Então o 
tabaco, de erva sagrada, transformou-se em produto altamente 
lucrativo e, em alguns países, a principal fonte de renda para 
os cofres públicos. 

Foi o que aconteceu na Inglaterra. Na segunda metade 
do século XVI, Walter Raleigh, um nobre colonizador que 
descobriu o tabaco na Virgínia e montou em sua terra natal 
um sistema de importação e exportação do produto, abarrotou 



58

os cofres do Estado com “ouro vindo da fumaça”, conforme 
expressão da Rainha Elizabeth, sua amiga pessoal.

A partir de 1603, com a morte da rainha, o rei Jayme 
I foi nomeado e condenou Raleigh à morte. O monarca era 
forte opositor ao consumo de tabaco e chegou a proibir o uso 
de cachimbos durante seu reinado. Ele também publicou o 
livro Counterblast to Tobacco, o primeiro libelo antitabágico 
de que se tem notícia, no qual faz afirmações categóricas 
contra a planta. 

Jayme I, entretanto, não podia ignorar o fato de que o 
fumo era o produto mais rentável nas colônias britânicas – 
metade dos colonos dependia dele para se sustentar.

Na França, o cardeal Richelieu, primeiro-ministro 
do rei Luís XIII, adotou uma política de controle total da 
importação do fumo e dos impostos como forma de salvar 
os cofres públicos da falência. A iniciativa se mostraria tão 
frutífera que Luís XIV, ao suceder o pai, deu continuidade a 
ela. O Rei Sol, no entanto, era um ferrenho opositor ao uso 
da planta. Ele chegou a proibir o rapé (tabaco em pó) em sua 
residência, o Palácio de Versalhes.

Estes exemplos apenas ilustram como certos 
governantes contrários ao uso do tabaco – pois, embora 
poucas, vozes opositoras existiram desde o início – tiveram 
que se desdobrar para estimular sua produção e consumo, tão 
forte era a importância do produto para os Estados que se 
formavam.
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nA AméricA portuguesA

No Brasil e em Portugal ocorreu o mesmo. Em 1674, a 
metrópole estabeleceu o monopólio exclusivo da planta, que 
era cultivada principalmente da região da Bahia e destinada 
somente a Lisboa.

Apesar desse “privilégio”, o tabaco sempre ocupou uma 
posição secundária nas trocas entre colônia e metrópole. O 
produto esteve sempre atrás de matérias-primas primordiais 
para o comércio com Portugal, como pau-brasil, cana-de-
açúcar e ouro.

As lavouras de fumo seguiam essa tendência menor, 
pois não faziam parte do sistema de plantation. O tabaco era 
cultivado em minifúndios pertencentes a colonos brancos 
oriundos de camadas medianas da população, e que utilizavam 
pouca mão de obra escrava.

Mas isso não diminui a importância do produto. Pelo 
contrário – o tabaco, a partir do século XVII, foi utilizado 
como moeda oficial na compra de escravos africanos. Isso 
transformou o tráfico negreiro em um negócio muito lucrativo, 
já que os escravos eram trocados por fumo de má qualidade.

No século XXI, o Brasil se tornou o segundo maior 
produtor de tabaco do mundo. As plantações se concentram 
nos estados da Região Sul – Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul –, que reúnem 90% da produção nacional. O 
restante das culturas se divide entre Bahia e Alagoas, onde é 
fabricado um fumo mais escuro e amargo, de menor aceitação 
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em comparação com o do sul, mais claro, suave e considerado 
de ótima qualidade pelas tabaqueiras.

mil e umA tendênciAs

Desde a época da colonização até os dias atuais, o tabaco 
passou por muitas mudanças na forma de ser consumido – a 
hegemonia do cigarro veio somente no século XX.

Quinhentos anos antes, quando chegou à Europa, 
era fumado principalmente em cachimbos. Este hábito 
predominou durante três séculos e chegou a delinear as 
relações sociais entre os homens, pelos tipos de cachimbos 
que eram fabricados. Aqueles talhados e confeccionados com 
cerâmica, louça ou porcelana pertenciam às classes mais 
abastadas, enquanto os de argila, barro ou pedra eram usados 
pelos homens do povo.

O mesmo aconteceu com o rapé, que destruiu o reinado 
do cachimbo e instaurou uma nova moda a partir do século 
XVIII. O rapé (tabaco em pó), para ser aspirado, precisa de 
um suporte. As camadas mais pobres da população usavam 
a própria mão, enquanto nobres, ricos, aristocratas possuíam 
tabaqueiras, feitas com os mais variados materiais e esculpidas 
pelos mais conhecidos artistas e artesãos. 

Aspirar tabaco foi moda por duzentos anos. No século 
XIX, quem entrou em cena foi o charuto, mas tão logo 
começou a atuar teve que se confrontar com um inimigo de 
peso: o cigarro.
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vitoriosos cilindros brAncos

A indústria do cigarro deu um salto no final do século 
XIX graças à invenção da máquina capaz de produzir 
essas mercadorias em escala industrial. Por causa dessa 
revolução, cigarro e charuto travaram uma ferrenha batalha 
pelo predomínio no mercado mundial no século XX, que 
terminaria a favor do primeiro.

James Albert Bonsack foi a mente brilhante que criou a 
máquina de fazer cigarros, em 1880. Filho de um fazendeiro 
do Tennessee, ele quis participar, aos 21 anos, de um concurso 
da tabaqueira Allen & Ginter, que ofereceu um prêmio de 75 
mil dólares àquele que conseguisse formular tal equipamento.

A máquina inventada por Bonsack era capaz de produzir 
120 mil cigarros em dez horas, ou 200 cigarros por minuto – 
um recorde. Até então, o tabaco era enrolado à mão no papel, 
e aqueles que vinham já prontos de Cuba ou do Egito eram 
um artigo de luxo para poucos.

Cinco anos depois de Bonsack patentear sua invenção, 
o empresário James Buchanan Duke resolveu utilizar o 
equipamento para substituir sua produção manual. A decisão 
se mostraria infrutífera, por dois motivos principais: à época, 
o mercado norte-americano era dominado não pelo charuto, 
mas pelo fumo de mascar e, além disso, havia um grande 
movimento nos Estados Unidos contra o uso de cigarro, 
fundamentado principalmente em uma moral religiosa, 
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protestante. Fumar era renegado às camadas marginais.
A reviravolta veio com a Primeira Guerra Mundial, 

como foi dito no início do capítulo – de “pequeno diabo 
branco”, o cigarro passou a ser um símbolo de patriotismo 
e de vitória. A Segunda Grande Guerra viria corroborar o 
“hábito”, ao lado da propaganda e do cinema. E assim foi 
instaurada uma era de hegemonia do cigarro como a forma 
quase universal de fumar.

situAção AtuAl

Hoje, o mercado do fumo é dominado por três 
multinacionais, que surgiram no século XIX e aos poucos 
foram crescendo e formando um oligopólio no setor. São elas: 

• Philip Morris, a líder e dona da marca Marlboro, 
o cigarro mais vendido do mundo, foi fundada em 
1847 e vende seus produtos em 160 países;

• British American Tobacco, criada em 1902, é a 
segunda maior do mundo e está presente em 180 
países;

• R.J. Reynolds, estabelecida em 1874 e dona da 
marca Camel, é a segunda maior fabricante de 
cigarros dos Estados Unidos e a terceira maior do 
mundo*.

*Suas operações fora dos EUA são controladas pela Japan 
Tobacco International.
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Juntas, elas representam mais de 80% do bilionário 
mercado mundial de fumo. É, sem sombra de dúvida, uma 
das indústrias mais poderosas da história do capitalismo.

Não há ponto de comparação entre o tabaco consumido 
nos dias atuais, sob a forma de cigarro, e a planta sagrada e 
milenar celebrada em rituais místicos pelos indígenas. 

Uma pequena visita a essas origens só é útil para 
recordar que substâncias psicoativas sempre fizeram parte de 
todas as sociedades, em todos os tempos. O que este trabalho 
propõe, portanto, não é a erradicação de seu uso e consumo.

Antes, estas linhas buscam esclarecer quem as lê sobre a 
atuação de uma indústria oligárquica, que se apropriou de uma 
planta natural, modificou-a geneticamente, introduziu-lhe 
substâncias altamente tóxicas e cancerígenas, e a transformou 
em um produto extremamente maléfico e viciador, cujo 
controle está nas mãos de uma elite gananciosa. No ramo do 
cigarro, uma minoria é privilegiada em detrimento da saúde 
e do trabalho da maioria. Isto é o que chamamos de ditadura 
do poderio econômico – são poucos ganhando em cima de 
muitos.



Jeffrey Wigand, ex-funcionário da indústria do fumo que 
decidiu contar à Justiça dos Estados Unidos as verdades 
sobre o cigarro.



Embora soubesse desde os anos 1950 que nicotina causa 
dependência, a indústria do fumo reconheceu publicamente o 

fato somente na década 1990.



Documento secreto da indústria do fumo sobre um acordo 
para incluir cigarros em filmes.



Soldados fumam durante a Segunda Guerra Mundial.



Charuto e cigarro: a batalha pela hegemonia no século XX terminou 
a favor do segundo.

De olho no tabagismo 
passivo, a lei 

antifumo em São 
Paulo proibiu o uso de 
tabaco em ambientes 

coletivos fechados 
e parcialmente 

fechados.



Fumicultores e sua plantação de tabaco.



Os anúncios 
nos pontos de 
venda ganharam 
importância após 
a proibição da 
propaganda de 
cigarros nos meios 
de comunicação de 
massa.



“Uma declaração franca aos fumantes”: em 1954, 
a indústria do tabaco diz publicamente que seus 
produtos não prejudicam a saúde dos consumidores.



Indústria do fumo nega publicamente fazer acordos para 
incluir cigarros em filmes.



A estonteante Rita Hayworth em sua mais famosa personagem, 
Gilda.





3. Como a mídia entra na história



“...persuadir os meios de comunicação para que 
se tornem aliados nas atividades de lobby contra 

as restrições ao uso do tabaco.” 
British American Tobacco, 1993
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Inúmeras são as estratégias da indústria do fumo 
para fazer prevalecer seus interesses. As três grandes 
multinacionais da área exercem influência em escritórios de 
advocacia, laboratórios de pesquisa, universidades, agências 
de publicidade, sindicatos e associações, produtoras de filmes 
e representantes de governos – onde os lobbies são intensos. 

Há milhares de documentos secretos sobre essas táticas 
de atuação, que também contemplam a mídia – pois ganhar 
a adesão de jornalistas, poderosos aliados capazes de influir 
na opinião pública, é objetivo de alta importância para as 
fabricantes de cigarros. Estas desenvolveram estratégias 
específicas a fim de atrair as mentes desses profissionais no 
mundo inteiro, já que, de uns tempos para cá, a questão da 
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saúde ganhou força.
Na América Latina, algumas iniciativas foram 

selecionadas em detrimento de outras, consideradas menos 
eficazes para a região. As mais “bem cotadas”, e que trouxeram 
ótimos resultados, consistem na organização de seminários e 
de viagens às sedes e fábricas das empresas, tudo financiado 
pela indústria.

simpósios pArA jornAlistAs

O mercado latino-americano é dominado por duas 
multinacionais – a British American Tobacco (cuja subsidiária 
no Brasil é a Souza Cruz) e a Philip Morris International 
–, que disputam entre si pela hegemonia na região. Por 
enquanto, a BAT está em posição bastante vantajosa em 
relação à adversária. No Brasil, por exemplo, a SC controla 
75% do mercado e a PM, 15% (o restante divide-se entre 
outras empresas).

As duas, entretanto, juntam-se quando os interesses são 
comuns. Foi o que aconteceu com a organização de simpósios 
direcionados a jornalistas latino-americanos realizados em 
diversos países da região, ao longo da década de 1990.

Promover esses eventos foi uma das soluções 
encontradas pela indústria para contrapor o fluxo cada vez 
maior de notícias sobre os malefícios do cigarro e os avanços 
nas medidas de controle do tabagismo. A opinião pública 
começava a se preocupar com o tema da saúde, e era preciso 
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tomar uma atitude para impedir esse esclarecimento por parte 
da população. Os encontros com jornalistas, nesse sentido, 
eram considerados muito importantes e, inclusive, eficazes 
em seus objetivos de espalhar desinformação.

As discussões giravam em torno de assuntos como 
tabagismo e saúde, fumo passivo, liberdade de expressão e 
atividades da OMS – sempre a partir dos pontos de vista da 
indústria, claro.

Stella Bialous, pesquisadora brasileira e consultora da 
OMS que se aprofundou nesse assunto ao analisar milhares 
de documentos secretos, explica que:

As apresentações eram muito tendenciosas, pois 
enfatizavam os argumentos habituais da indústria; 
que não havia sido demonstrada a existência 
de relação entre tabagismo e doenças; que os 
argumentos contra a exposição à fumaça do tabaco 
alheio tinham motivações políticas e eram resultado 
de uma aplicação equivocada da teoria da avaliação 
de riscos; que as restrições e a proibição em matéria 
de publicidade constituíam um atentado à liberdade 
de expressão; e que o controle do consumo de tabaco 
era uma prioridade sanitária equivocada para a 
OMS*.

*Organização Panamericana de Saúde. La rentabilidad a la 
costa de la gente: Actividades de la industria tabacalera para 
comercializar cigarrillos en América Latina y el Caribe y minar 
la salud publica, Coordenação de Bialous S.A. e Shatenstein, S. 
Washington, 2002. p. 28. Texto original em espanhol. Tradução 
livre da autora.
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** Em 1992, um simpósio na Costa Rica custou 60 mil dólares à 
época e, em 1994, um encontro realizado em Miami foi avaliado 
em 90 mil dólares.

Frequentemente os palestrantes que discursavam nestes 
simpósios eram os mesmos e viajavam de um país a outro da 
região, já que o espanhol é falado em toda parte, com exceção 
do Brasil.

Milhares de dólares eram gastos em cada encontro**, 
e em certas ocasiões empresas locais organizavam um 
seminário com um copatrocinador local. Isso ocorreu, por 
exemplo, no Rio de Janeiro em 1994, quando a Souza Cruz 
realizou um simpósio para os meios de comunicação com 
ajuda da Associação Brasileira de Imprensa (ABI).

Os jornalistas brasileiros, além de usufruírem dos 
encontros locais em português, também eram convidados a 
participar de eventos na América Latina, apesar da diferença 
de línguas. O repórter especial da Folha S. Paulo Mario 
Cesar Carvalho, que acompanha há mais de dez anos a 
atuação da indústria do tabaco, conta que foi convidado em 
2000 para um seminário na Ilha da Páscoa, no Chile. Quando 
pediu o programa do evento, descobriu que não havia. “Era 
‘boca livre’. Eu recusei, pois não existia nenhum interesse 
jornalístico naquilo. Isso aconteceu muito.”

Ele também concorda que a organização de simpósios 
não tem outro objetivo a não ser influir na opinião dos 
profissionais da comunicação. “Tanto a Philip Morris quanto 
a Souza Cruz pagavam viagens, muitas vezes sem qualquer 
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interesse jornalístico, a não ser conquistar o jornalista como 
aliado”, diz.

Na última década, pelo menos no Brasil, a organização 
de seminários perdeu força em favor de outras duas 
estratégias idealizadas pela indústria no campo da mídia. As 
multinacionais passaram a produzir notas e artigos – muitas 
vezes, escondidas atrás de sindicatos e associações – e enviá-
los aos meios de comunicação, e a convidar jornalistas a 
visitarem a respectivas sedes das empresas. Ambas as táticas 
ainda hoje permeiam o cotidiano dos principais periódicos 
do país.

cursos trAinee

A cidade de Santa Cruz do Sul (RS), capital nacional do 
fumo, é o polo que reúne agricultores, fábricas, associações, 
sindicatos e empresas. 

É para lá que vão, todos os anos, os participantes dos 
cursos de treinamento dos jornais Folha de S. Paulo e Estado 
de S. Paulo, financiados pela filial brasileira da Philip Morris.

São três dias de viagem e diversas atividades 
programadas aos aspirantes a jornalistas dos dois maiores 
diários do país. Eles conhecem toda a cadeia produtiva do 
fumo – desde as plantações até a fabricação de cigarros – e 
participam de palestras e jantares oferecidos pela PM.

Não por acaso, a multinacional, ao organizar as 
palestras, escolhe representantes do Sindicato da Indústria 
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do Fumo (Sindifumo) e da Associação dos Fumicultores do 
Brasil (Afubra), que atuam junto aos plantadores de fumo. Há 
uma interessante sinergia entre o discurso dessas organizações 
e o da indústria. Segundo eles, a cadeia produtiva do tabaco 
é bem organizada e traz muitos benefícios e prosperidade aos 
agricultores.

São palavras que em nada condizem com a realidade 
da maioria das famílias que trabalham na lavoura do fumo. 
Sem preparo e sem dinheiro para comprar equipamentos 
adequados, os trabalhadores são compelidos pelas 
multinacionais a introduzirem vários tipos de pesticidas na 
folha do tabaco, que requer o uso intensivo de agrotóxicos. O 
manuseio sem luvas da planta provoca a absorção da nicotina 
diretamente na pele e desenvolve a chamada “doença da folha 
verde”, que dá náuseas, vômito, fraqueza e dores de cabeça. 
Além disso, os agricultores são obrigados a assinar contratos 
com as tabaqueiras e a se submeter aos preços estabelecidos 
de forma arbitrária pelas empresas à folha do tabaco. A 
utilização de mão de obra infantil é comum nas lavouras, o 
que traz prejuízos enormes às crianças, pela nocividade do 
manuseio da planta. E, por fim, as regiões produtoras de fumo 
apresentam um quadro de suicídios acima da média.

Os agricultores, ao lado dos fumantes, são sem dúvida 
os mais prejudicados no ramo do cigarro. Mas não convém, 
para a indústria, esclarecer isso aos participantes dos cursos 
trainee. Convém, pelo contrário, oferecer-lhes jantares e 
pagar generosos salários a assessores para acompanhá-los 
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durante toda a viagem e repetir sempre o mesmo discurso das 
multinacionais do fumo. 

“O assessor era o nosso guia e ficava o tempo todo 
grudado na gente. Não era a primeira vez que fazia isso, 
então ele conhecia todo o esquema e estava bem preparado 
para trabalhar com a situação. Ele se esquivava de todos os 
questionamentos”, conta o jornalista José Henrique Lopes, 
que fez o curso do Estadão em 2007.

Segundo ele, a Philip Morris pagou todas as refeições e 
um hotel de boa qualidade. “Nós ficamos o tempo inteiro em 
função disso, pois fomos bem acolhidos.”

Isso não quer dizer que os viajantes tivessem sua 
liberdade cerceada. “Havia participantes muito críticos, que 
faziam perguntas até constrangedoras, e eles respondiam”, 
diz um jornalista que fez o curso da Folha em 2008 e preferiu 
não se identificar. “É óbvio que, para eles, a mídia é um setor 
estratégico; não é por acaso que patrocinam os cursos. Mas, 
em Santa Cruz do Sul, eles não fazem nada que coloque o 
jornalista contra a parede”, continua. 

Outra ex-participante do curso da Folha, que pediu 
anonimato, disse que “no começo todo mundo acha estranho 
(viajar com a empresa). Além disso, a viagem é chatíssima e 
não me interessa em nada, mas vamos porque é obrigatório, 
já que a PM é patrocinadora”.

Ela também contou que, ao final da visita, os assessores 
entregam cartões com números de telefones e pedem para 
os jornalistas ligarem quando escreverem sobre a indústria 
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tabaqueira. “Eles dizem que gostariam de ser ouvidos, que o 
lado deles estivesse presente nas reportagens.”

O curso de treinamento da Folha, para se sustentar, não 
precisa de patrocinadores. Ele sobreviveu por conta própria 
de 1988 – ano de sua criação – a 2001, e poderia continuar a 
existir sem a ajuda desse dinheiro (que vem não só da Philip 
Morris, mas também da Odebrecht e da Oi).

Contar com patrocinadores tampouco restringe a 
autonomia do jornal, que frequentemente publica reportagens 
críticas à indústria do fumo. A verba fixa e anual que recebe 
da Philip Morris é destinada à infraestrutura do programa de 
treinamento e ao financiamento de bolsas aos participantes, 
segundo a coordenadora do curso, Ana Estela de Sousa Pinto.

Não foi possível obter mais informações sobre o curso 
do Estadão. Seu coordenador, Francisco Ornellas, alegou 
falta de tempo para responder às perguntas. Mas existem 
diferenças entre o programa deste jornal e o da Folha – por 
exemplo, o primeiro conta com cerca de 40 participantes, 
enquanto o segundo escolhe no máximo 12 pessoas.

A Philip Morris, questionada sobre os motivos do 
patrocínio, preferiu não comentar o assunto. A assessoria de 
imprensa da multinacional disse não conceder entrevistas a 
estudantes, devido a uma política interna que desaconselha 
a comunicação com o meio universitário, formado 
principalmente por jovens – o que, segundo a empresa, daria 
margem a uma “interpretação errônea” de suas colocações.
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eventos esportivos

A relação entre a mídia brasileira e a indústria do fumo 
era muito mais “promíscua” antes da proibição da publicidade 
de cigarro em meios de comunicação de massa*, garante o 
jornalista Mario Cesar Carvalho.

Essa “cumplicidade” se dava, principalmente, no 
campo do automobilismo. Tanto a Philip Morris quanto a 
Souza Cruz patrocinavam não apenas diversas equipes de 
Fórmula-1 e Fórmula Indy, como os jornalistas que faziam a 
cobertura destes eventos esportivos.

Em certas competições, os repórteres eram convidados 
para áreas VIP montadas pelas empresas nos autódromos e 
de lá escreverem suas matérias. Em outras, eram chamados 
a dirigir carros de corrida – como de fato ocorreu na final 
de Fórmula Indy em 1995. A oportunidade, proporcionada 
pela Souza Cruz, gerou grandes matérias na mídia e inclusive 
atraiu um repórter para as fileiras da empresa – Mair Pena 
Neto, que à época trabalhava no Jornal do Brasil, saiu do 
diário carioca para ser “gerente de assuntos corporativos” da 
SC, cargo que exerceu durante cinco anos.

Vários documentos secretos da Philip Morris 
confirmam a importância da Fórmula-1 para a divulgação 
da marca Marlboro. A empresa investiu milhões de dólares 
em uniformes, outdoors, equipamentos e carros de corrida. 

*A medida entrou em vigor com a lei federal 10.167, de 27 de 
dezembro de 2000.
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O patrocínio abrangia pilotos como o tricampeão mundial 
Ayrton Senna, além de Rubens Barrichello, André Ribeiro, 
Hélio Castro Neves, Gil de Ferran e Emerson Fittipaldi, com 
resultados extremamente favoráveis para a indústria do fumo. 
Sem a ajuda das emissoras de televisão, a tarefa teria sido 
bem mais difícil.

Em 27 de dezembro de 2000, veio a lei federal 10.167, 
que estabelecia a proibição do patrocínio a eventos esportivos 
a partir de 2003. Porém, no ano em que a norma deveria entrar 
em vigor, o governo passou por cima do Congresso e editou 
uma medida provisória que suspendia temporariamente a 
disposição e estendia o prazo até 2005.

A façanha foi fruto de uma chantagem da Federação 
Internacional de Automobilismo (FIA), que ameaçou acabar 
com o GP de Fórmula-1 no Brasil. Outras pressões vieram 
da então prefeita de São Paulo Marta Suplicy (PT), e da 
Rede Globo, ambas de olho na corrida de Interlagos, que 
movimenta 100 milhões de dólares na capital paulista. Ponto 
positivo para a indústria do fumo.

o outro lAdo

Hoje, essa farra nos eventos esportivos acabou e, apesar 
das muitas estratégias, nos últimos dez anos a mídia passou 
a reportar com mais veemência notícias sobre a atuação da 
indústria do fumo e os malefícios do cigarro. Não existe mais 
aquela “relação promíscua” de antes, pelo menos no caso dos 



87

jornais. O patrocínio aos cursos trainee e o envio de “notas em 
defesa do setor” são os poucos redutos nos quais a indústria 
atua dentro da imprensa paulista.

Por isso, seria reducionista dizer que a Folha e o 
Estadão são cúmplices das multinacionais do fumo apenas 
porque recebem o dinheiro do patrocínio. Afirmar isso seria 
ignorar as diversas matérias contrárias ao cigarro publicadas 
por estes jornais.

O próprio Mario Cesar Carvalho iria contra essa tese – 
como repórter especial, ele foca suas matérias nas denúncias 
contra a indústria e inclusive publicou um livro sobre a 
história de “fraude, corrupção e mentiras” que veio à tona 
com os documentos secretos das multinacionais do fumo*.

Mario Albanese, advogado e um dos fundadores da 
Associação de Defesa da Saúde do Fumante (Adesf)**, disse 
que sua “mente se abriu” quarenta anos atrás, quando leu uma 
reportagem publicada pela imprensa sobre os malefícios do 
cigarro. Coincidentemente, ele havia perdido o pai, fumante, 

*Carvalho, Mario Cesar. O cigarro. São Paulo: Publifolha, 2001.
** Criada em 1995, a Adesf entrou no mesmo ano com uma 
ação coletiva indenizatória, a primeira da América do Sul, contra 
a indústria do fumo. Segundo os termos do processo, a Souza 
Cruz e a Philip Morris devem pagar cerca de R$ 1.500,00 a 
todos os fumantes brasileiros, que são vítimas da publicidade 
enganosa e abusiva de cigarros e ainda sofrem danos morais e 
constrangimentos sociais pelas constantes medidas de repúdio 
ao vício. As rés não demoraram a entrar com todos os tipos de 
recursos possíveis, motivo pelo qual o processo ainda se encontra 
em andamento.
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de câncer em 1957. “Eu entendi, então, que meu pai só morreu 
porque era viciado, ele não queria isso.” 

Desde então, Albanese é ativo militante antifumo e 
guarda, em seu arquivo, uma pasta organizada com várias 
matérias saídas na imprensa sobre tabagismo e a indústria.

A médica sanitarista Vera Luiza da Costa e Silva, 
coordenadora do programa antitabagismo da OMS (a Tobacco 
Free Iniciative), também acredita na importância da mídia e 
diz que no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, os meios de 
comunicação já estão formados para trabalhar com o controle 
do tabaco. “Isso não quer dizer que não haja matérias pagas, 
mas as chances são menores.” 

O mesmo não ocorre em outras regiões do Brasil. No 
Sul, por exemplo, os governos são mais comprometidos com 
a indústria do fumo, que contribui financeiramente, segundo 
ela. “Lá, a indústria tem poder de corromper a mídia com 
a lógica dos sindicatos e associações de fumicultores.” E a 
situação já muda no Norte e Nordeste, onde a relativa escassez 
de matérias oferece mais espaço à indústria, por um lado, e a 
informações vindas do eixo Rio-São Paulo, por outro.

É consenso, portanto, que a produção de matérias se 
concentra no Sudeste do Brasil. Nessa região, a capacidade 
de influência da indústria é cada vez menor, enquanto o fluxo 
de matérias relacionadas ao controle do tabaco aumenta. 
Vimos isso com a intensa cobertura da lei antifumo em São 
Paulo. Jornais, revistas, televisão, rádio, internet, nenhum 
meio deixou de noticiar as mudanças pelas quais os fumantes 
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paulistas tiveram que se adequar em 2009. 
Claro, nem todas as reportagens proporcionaram um 

esclarecimento à população. Algumas, inclusive, criticaram 
a lei e se mostraram bem favoráveis à indústria. Outras 
denunciaram os lobbies das empresas e destacaram os 
benefícios da nova regulamentação. Sem dúvida, a medida 
gerou um forte debate, talvez o maior até agora, no âmbito do 
controle do tabagismo.

lei Antifumo em são pAulo

Aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo 
(Alesp) em 7 de abril e sancionada pelo governador José 
Serra (PSDB) em 7 de maio de 2009, a lei estadual 13.541 
proíbe o fumo em ambientes coletivos total e parcialmente 
fechados. 

A medida entrou em vigor em 7 de agosto e passou 
a valer para bares, restaurantes e casas noturnas, escolas e 
universidades, museus, áreas comuns de condomínios e 
hotéis, farmácias e drogarias, supermercados, shoppings, 
repartições públicas, ambientes de trabalho, hospitais e táxis.

Fumar passou a ser permitido apenas em casa, em áreas 
ao ar livre (como parques e praças), estádios de futebol, vias 
públicas, tabacarias e cultos religiosos, quando fizer parte do 
ritual. Quartos de hotéis e pousadas, desde que ocupados por 
hóspedes, também são liberados.

De acordo com a disposição, os estabelecimentos 
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que não cumprirem as normas deverão pagar multa. Os 
fumantes, na teoria, em nada são responsabilizados. Acontece 
que repartições públicas informaram que vão repassar os 
montantes aos funcionários que transgredirem as regras, 
e o mesmo farão a Universidade de São Paulo (USP) e a 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 
conforme anunciaram essas instituições. Em alguns casos, o 
trabalhador fumante poderá até ser demitido por justa causa. 
Não fumantes que presenciarem casos de violação também 
podem ligar para o “disque-denúncia antifumo” e delatar o 
infrator. 

Todas essas posturas, infelizmente, vão contra os 
fumantes, que naturalmente se sentiram cerceados desde que 
a nova legislação entrou em vigor. São comportamentos que 
colocam a culpa nessas pessoas pelo seu vício, quando na 
verdade quem fuma está longe de ser culpado nesse jogo de 
cartas marcadas, muito mais amplo do que se imagina.

Ao se discutir o cerco aos tabagistas, perde-se o foco 
da lei, cujo real intuito é proteger os chamados “fumantes 
passivos”, aquelas pessoas que nunca fumaram, mas 
desenvolveram doenças relacionadas ao uso de tabaco pelo 
simples fato de terem convivido com a fumaça do cigarro 
alheio.

O fumo passivo não deve ser concebido como uma 
preocupação menor. Segundo a OMS, é a terceira causa de 
mortes evitáveis no mundo – está atrás apenas do tabagismo 
e do consumo excessivo de álcool. Por isso, legislações que 
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busquem remediar essa situação são muito bem-vindas, e 
não é à toa que mais de 90% dos paulistas aprovaram a nova 
medida.

fumo pAssivo

Ao acender um cigarro, duas correntes de fumaça 
são geradas: uma, a principal, entra pela boca e passa pelo 
corpo da pessoa que traga, enquanto a outra, a secundária, 
sai livremente pela ponta do cigarro aceso e se espalha 
rapidamente no ambiente. 

Essa corrente secundária, produzida durante 96% 
do tempo de consumo de um cigarro, é a responsável pelo 
chamado “tabagismo passivo”. Estudos confirmaram que sua 
nocividade é maior que a da fumaça tragada pelo fumante, 
pois contém três vezes mais nicotina, três a oito vezes mais 
monóxido de carbono e 47 vezes mais amônia do que a 
corrente principal. Além disso, suas partículas são menores, 
o que facilita a absorção pelo corpo humano.

Ser um fumante passivo mais ou menos afetado pelos 
malefícios do cigarro dependerá da concentração da fumaça 
no ambiente, do tempo no qual a pessoa fica em contato 
com essa fumaça e da frequência respiratória do indivíduo. 
Nesse sentido, as crianças são mais vulneráveis não só por 
terem uma frequência respiratória mais elevada, mas por 
não poderem escolher ficar longe dos pais quando estes são 
fumantes.
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Há um consenso já bem estabelecido no campo médico 
sobre os malefícios do fumo passivo, que causa prejuízos não 
só aos cofres públicos como à saúde de pessoas que nunca 
colocaram um cigarro na boca. Segundo dados do Instituto 
Nacional do Câncer, todo dia morrem sete não fumantes 
no Brasil por doenças relacionadas ao uso de tabaco. Nos 
Estados Unidos, o fumo passivo causa 3.400 mortes por ano 
por câncer de pulmão e 46 mil mortes por doenças cardíacas, 
segundo a OMS.

A indústria do fumo, entretanto, reluta em aceitar as 
estatísticas, que, segundo ela, são “controversas”. A Souza 
Cruz, por exemplo, acredita que a lei paulista é muito 
restritiva e pede uma regulamentação “razoável”. Uma 
das soluções propostas pela empresa é o estabelecimento 
de locais destinados apenas a fumantes, com funcionários 
também fumantes, enquanto outros permitiriam somente a 
entrada de não fumantes. A OMS rebate a proposta, dizendo 
que desempregados não fumantes alegariam ser fumantes 
apenas para conseguir trabalho, em especial nos países 
subdesenvolvidos.

Mas a indústria não desiste. Argumenta também que 
a lei não respeita a liberdade individual e de escolha dos 
cidadãos. Como vivemos em uma sociedade pluralista e 
democrática, os fumantes devem ter o direito de acender um 
cigarro onde e quando quiserem, dizem as empresas. Essa 
lógica liberal ignora completamente o fumo passivo, mas foi 
utilizada por associações de bares e restaurantes para se opor 
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à lei. Não é mera coincidência.

lobby nAs AssociAções de bAres e 
restAurAntes

Desde que a lei antifumo paulista foi aprovada, 
em abril de 2009, entidades ligadas ao setor de bares e 
restaurantes entraram com diversas liminares contra a nova 
regulamentação*. Por trás dessas iniciativas, esconde-se a 
indústria do tabaco.

“Eles (a indústria) não costumam se manifestar 
diretamente, mas por meio de terceiros, como associações 
de bares e restaurantes. Essas associações têm posturas 
interessantes, que não condizem com os pensamentos de 
muitos empresários do setor favoráveis à lei”, garante 
Paula Johns, diretora-executiva da Aliança de Controle 
do Tabagismo, associação civil que atua no controle do 
tabagismo.

Segundo um levantamento da ACT, as associações de 
bares e restaurantes receberam cerca de 12 milhões de reais 
em doações da Souza Cruz. As entidades dizem que o dinheiro 
é usado em cursos de aperfeiçoamento e na “manutenção de 
atividades”, mas o próprio governador José Serra conhece os 
destinos do patrocínio. 

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e a 
Associação Brasileira de Gastronomia, Hospedagem e Turismo 
(Abresi) foram duas delas.
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“(As associações) estão apresentando formalmente 
(liminares), mas na verdade estão trabalhando para a 
indústria”, disse ele, durante seu primeiro pronunciamento 
público depois da aprovação da lei.

Entrar com liminares, entretanto, não foi o único recurso 
utilizado. Na Alesp, grupos organizados de representantes de 
associações de bares e restaurantes participaram de todas as 
sessões de discussão da lei com gritos, aplausos e vaias, além 
de faixas e cartazes contrários à medida. “Eles estavam lá 
para badernar”, diz Mario Albanese. 

Ele conta que, quando foi a uma das sessões, encontrou 
esses grupos fora da plenária. “Alguns deputados estavam 
prolongando o início da discussão, pois diziam que havia 
pessoas querendo entrar. Eles conseguiram fazer a sessão 
mudar para um plenário maior, para que os representantes de 
bares e restaurantes pudessem participar. Mas eles só faziam 
barulho, aplaudiam quem era contra a lei e vaiavam os que 
eram a favor.”

Tal atitude pode até ser concebida com naturalidade, 
pois debater nunca foi uma prioridade para a indústria do 
fumo. Traz mais lucros buscar impor o seu lado, por meio 
de sindicatos, associações e da mídia. Mas a ganância das 
grandes corporações não para por aí. 



4. O papel da publicidade e do 
cinema



“A indústria fumageira reconhece que, se 
admitir publicamente que a nicotina gera 

dependência, invalidará o argumento usado 
segundo o qual a decisão de fumar ou de 

abandonar o tabaco é uma decisão livre das 
pessoas” 

Tobacco Institute, 1980
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Quando alguém compra um maço de cigarros, 
certamente não foi estimulado por seu “pensamento crítico” 
ou por sua desimpedida “vontade própria”. Ninguém, 
racionalmente, decide gastar dinheiro em um produto que 
sabe ser maléfico para a própria saúde. É por isso que as 
barreiras do “livre arbítrio” do consumidor caem por terra 
quando levamos em consideração as generosas somas gastas 
pela indústria do fumo em publicidade.

Investir neste campo sempre foi atividade de extrema 
importância para as multinacionais, que encontraram na 
propaganda a ferramenta ideal para criar o imaginário coletivo 
em torno do cigarro. Foi esse imaginário que estabeleceu 
o “hábito” de fumar como algo não apenas socialmente 
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aceitável, mas também desejável.
Embora no Brasil a publicidade de cigarros em meios 

de comunicação de massa tenha sido banida há nove anos, 
esse conjunto de símbolos até hoje permeia a sociedade com 
seus apelos sedutores.

Muitos jovens ainda encontram no ato de fumar um 
sinal de rebeldia, independência e contestação contra as 
normas sociais estabelecidas. São justamente estes os aspectos 
explorados pela propaganda da indústria do tabaco, que não 
tem outro objetivo a não ser direcionar o vício a crianças e 
adolescentes.

O raciocínio é simples: atraídos por esta fascinante 
simbologia em torno do cigarro, os jovens são levados a 
provar a droga, que por seu efeito farmacológico rapidamente 
os torna dependentes químicos. Quanto mais cedo ficarem 
viciados, melhor para a indústria, que aumentará seus lucros 
com estes consumidores permanentes.

Milhares de documentos secretos confirmam as 
táticas das multinacionais. Em 1957, por exemplo, um texto 
da Philip Morris dizia que “atingir o jovem pode ser mais 
eficiente mesmo que o custo seja maior, porque eles desejam 
experimentar, exercem mais influência sobre os outros da sua 
idade do que exercerão no futuro, e porque são muito mais 
leais à sua primeira marca”.

Outro relatório da empresa, escrito em 1969, garantia 
que “um cigarro para o iniciante é um ato simbólico. Eu não 
sou mais a criança da minha mãe, eu sou forte, eu sou um 
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aventureiro, eu não sou quadrado. Na medida em que a força 
do simbolismo psicológico diminui, o efeito farmacológico 
assume o papel de manter o hábito”.

Por último, um memorando interno da R.J. Reynolds, 
de 1975, diz que os jovens “representam o negócio de cigarros 
do 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”.

Estas são apenas algumas ilustrações que evidenciam os 
pontos de vista da indústria. Publicamente, as multinacionais 
afirmam que sua propaganda é voltada a adultos maiores de 
18 anos e bem esclarecidos sobre os riscos do cigarro. Só 
não se sabe onde eles devem buscar esse esclarecimento – 
certamente não será na publicidade.

os fAlsos teores dA propAgAndA de 
cigArros

Paisagens naturais instigantes e abertas ao desconhecido. 
Atitudes provocantes, rebeldes, transgressoras. Vaqueiros 
fortes, corajosos e dominadores.

Os sabores deste mundo ainda estão presentes no 
paladar de muitos fumantes. Não importa se as imagens são 
irreais ou espetacularizadas – conseguem atingir em cheio o 
desejo das pessoas, e isso é suficiente.

Afinal, poucos são os que não ficam fascinados 
quando se deparam com anúncios que mostram ambientes 
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sofisticados, gestos sensuais e belos atores. Não por acaso, 
estes símbolos mexem diretamente com o inconsciente, onde 
estão guardadas todas as paixões e ímpetos irracionais das 
pessoas.

A propaganda de cigarros soube explorar muito 
bem esses signos. Seus apelos conseguiram construir uma 
associação entre o ato de fumar e a ideia de beleza, sucesso, 
liberdade, conquista, poder, inteligência, personalidade. 
Dentro dessa lógica se insere a vontade de autoafirmação do 
jovem.

Frases como “cada um na sua”, “sua liberdade de 
escolha”, “livre”, “sem limites”, “o sucesso”, “para quem sabe 
o que quer”, “um sabor de aventura”, “a decisão inteligente” 
e “um raro prazer” exercem uma enorme influência na mente 
dos adolescentes, que criam ilusões acerca do fumo.

São, porém, afirmações enganosas e abusivas, pois 
as fabricantes de cigarro “esquecem” de dizer a seus 
consumidores que os produtos anunciados são drogas, viciam 
e causam uma série de doenças letais*. Não apenas ocultam 
essas informações, como tiram vantagem da inexperiência 
dos jovens para fazer com que fumar seja visto como uma 
atitude afirmativa e libertária, que marca a passagem da 
infância para a fase adulta.

De acordo com Mario Albanese, as multinacionais 

*Os atuais alertas e imagens nos maços de cigarros são 
resoluções estabelecidas pelo Ministério da Saúde, e não pelas 
fabricantes de cigarro.
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conseguem isto a partir de três elementos – liberdade, sexo 
e movimento. “O conceito de liberdade é utilizado para que 
haja uma reação à autoridade dos pais, dos professores e 
das regras sociais, enquanto o apelo ao sexo é exaltado na 
puberdade, justamente quando ele se manifesta no jovem”, 
diz ele. O movimento, por sua vez, faz parte da vitalidade 
da juventude. “O jovem é um inquieto por natureza. Então 
os comerciais de cigarro exploram os esportes radicais em 
locais de alto risco, que projetam a ideia de que fumando tudo 
é possível”, continua.

A situação tornou-se ainda mais grave após a comunidade 
médica descobrir que jovens são mais propensos a adquirir 
a dependência tabágica. Isso ocorre porque o cérebro dos 
adolescentes não está completamente desenvolvido, o que o 
torna mais vulnerável aos efeitos da nicotina.

José Rosemberg, que foi um dos maiores especialistas 
brasileiros na área de controle e prevenção do tabagismo, 
com extensa bibliografia publicada sobre o assunto, diz em 
um de seus livros que:

Recentemente verificou-se, mais aprofundadamente, 
a importância da idade em que se começa a fumar 
no desenvolvimento mais intenso da dependência 
da nicotina. Entre os que se iniciam no tabagismo 
em torno dos 14 anos de idade, cerca de 90% estão 
dependentes aos 19 anos. Tem-se comprovado que os 
que começam a fumar entre 14 e 16 anos desenvolvem 
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maior dependência da nicotina, em comparação com 
aqueles que fumaram o primeiro cigarro depois dos 
20 anos de idade**.

Em geral, o cigarro é a primeira droga que os jovens 
experimentam, e a idade média para isso é de 15 anos. Mas 
em certos países, onde a pobreza prevalece, as estimativas 
podem ser ainda piores. As multinacionais já constataram 
esse fato e, para variar, passaram a focar suas atividades 
justamente nessas regiões.

exportAção Ao terceiro mundo

Os países pobres representam um mercado em potencial 
para as fabricantes de cigarro por dois motivos – o elevado 
crescimento demográfico e a alta proporção de jovens. 

Como consequência, há um “movimento tabágico”, 
em termos globais, que flui do primeiro ao terceiro mundo. 
De acordo com a OMS, das 8 milhões de mortes por fumo 
estimadas apenas para o ano de 2030, mais de 80% estarão 
concentradas em países subdesenvolvidos.

As tabaqueiras veem essa mudança com grande 
otimismo. “A média de expectativa de vida aqui é 40 anos, a 
mortalidade infantil é alta: os problemas de saúde que alguns 

* Rosemberg, José. Nicotina: droga universal. São Paulo: SES/
CVE, 2003. p. 41.
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dizem ser causados por cigarros não serão percebidos”, 
escreveu em 1988 um representante da Rothmans* em 
Burkina Faso.

“O consumo de tabaco nas nações desenvolvidas seguirá 
uma tendência de redução até o final do século, ao passo que 
nos países em desenvolvimento poderia aumentar em cerca 
de 3% ao ano! Um quadro verdadeiramente promissor”, dizia 
um relatório da Tobacco Reporter, feito em 1991.

Nessas regiões subdesenvolvidas (América Latina, 
África e Ásia), a desinformação, ao lado do fácil acesso e do 
baixo custo dos cigarros, faz com que o consumo aumente 
cada vez mais, para infortúnio dos frágeis sistemas de saúde 
pública desses países.

O Brasil, entretanto, representa um papel importante 
dentro do quadro atual. O país é reconhecido mundialmente 
pela implementação de medidas de controle do tabagismo 
e de conscientização da sociedade sobre os malefícios do 
cigarro. Um grande avanço nesse sentido veio alguns anos 
atrás, e se deu justamente no campo da publicidade.

dA televisão Aos pontos de vendA

Em 27 de dezembro de 2000, entrou em vigor a lei 
10.167, que proibiu a veiculação da propaganda de cigarros 
em meios de comunicação de massa (jornais, revistas, 

* Fabricante de cigarros controlada pela British American 
Tobacco.
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televisão e rádio), internet, estádios, pistas e palcos**. 
Para dar um parâmetro de comparação, os Estados Unidos 
adotaram medida semelhante em 1971, ou seja, trinta anos 
antes que o Brasil.

Obviamente, a disposição do governo federal provocou 
uma revolução nas alocações de recursos da indústria do 
fumo. Segundo dados do Ibope Monitor***, os investimentos 
publicitários do setor direcionados a meios de comunicação 
de massa diminuíram 98,64% entre janeiro e fevereiro de 
2001. Ou seja, as empresas praticamente anularam seus 
gastos com anúncios.

Por outro lado, essa transformação não significou o 
fim da propaganda direta. As multinacionais ainda podem 
se comunicar com os consumidores brasileiros por duas 
vias – a embalagem e os pontos de venda – e não poupam 
investimentos nesses setores.

“A criatividade das fabricantes de cigarro com relação 
ao maço é fantástica, pois a embalagem é a principal forma de 
comunicação entre o cliente e a indústria”, diz Paula Johns, 
diretora-executiva da Aliança de Controle do Tabagismo. 
Mesmo nesse campo, entretanto, as tabaqueiras sofrem reveses 
por parte do governo. Desde 1996, são obrigadas a imprimir 

** A lei também estabelecia o veto do patrocínio a eventos 
culturais e esportivos a partir de 2003, como foi dito no capítulo 
anterior.
*** Órgão que analisa o investimento publicitário nos meios de 
comunicação.
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frases de advertência na lateral dos maços e, em 2001, uma 
resolução do Ministério da Saúde estabeleceu a publicação de 
imagens de alerta, propositalmente desagradáveis, no verso 
da embalagem.

Atualmente, cerca de 30 fotos são impressas em todos 
os maços de cigarros que circulam pelo Brasil. De acordo 
com uma pesquisa do Instituto Nacional do Câncer, de 717 
pessoas entrevistadas (entre fumantes e não fumantes), 85% 
dos fumantes disseram ficar preocupados ao verem as imagens 
e 61,6% afirmaram que as advertências os fizeram pensar 
sobre os malefícios à saúde provocados pelo tabagismo (entre 
os não fumantes, essa porcentagem chega a 83,2%). Ou seja, 
certamente a medida representou um avanço para o país.

As imagens e frases de advertência também ocupam 
10% do espaço da propaganda de cigarros anunciada nos 
pontos de venda. É um dado significativo, já que estes locais 
adquiriram importância no contexto atual. Segundo Paula 
Johns, as somas outrora gastas na mídia de massa hoje são 
direcionadas aos pontos de venda. “Por isso a indústria 
consegue atingir seus consumidores mesmo com a proibição 
da propaganda de cigarros.”

Padarias, bares, restaurantes, botecos, bancas de jornal 
e lojas de conveniência de postos de gasolina são os lugares 
mais conhecidos por abrigar painéis, cartazes e banners com 
propaganda de cigarros. Para organizar a distribuição da 
publicidade nestes locais, a Philip Morris e a Souza Cruz 
fazem acordos tanto entre si quanto com os proprietários dos 
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estabelecimentos, a fim de decidir os espaços dos anúncios e 
o montante das verbas.

Em certos pontos de venda são anunciadas apenas 
marcas da SC, enquanto em outros somente a PM faz 
publicidade. Para todos, no entanto, existe um denominador 
comum: cigarros são vendidos ao lado de balas e chocolates, 
justamente os produtos que mais chamam a atenção de 
crianças e adolescentes. Não é obra do acaso.

novAs técnicAs de mArketing

Investir nas embalagens e nos pontos de venda não 
foi a única solução encontrada pela indústria para atrair 
novos consumidores desde que a propaganda de cigarros foi 
proibida no Brasil.

As multinacionais não perderam tempo e passaram a 
concentrar seus esforços em outros campos da publicidade. 
“Eles são ótimos do ponto de vista do marketing, das 
estratégias de comunicação e da utilização de novos meios”, 
conta Vera Luiza da Costa e Silva, consultora da OMS.

Uma das áreas de marketing na qual a indústria tem se 
focado atualmente é conhecida como “below the line” (BTL). 
Seus métodos de atingir o consumidor são completamente 
distintos dos da clássica propaganda direta e de massa, 
classificada como “above the line” – que consiste em fazer 
anúncios de televisão, rádio, revistas, jornais, internet e 
outdoors.
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As técnicas BTL, ao contrário, surgiram com a 
informática e abrangem práticas como cadastrar pessoas em 
sites, enviar cupons e malas diretas, realizar sorteios, entre 
outros. “São novas abordagens de marketing que buscam 
atingir diretamente o indivíduo, sem passar pelo coletivo”, 
observa Vera Luiza. E não é qualquer indivíduo que se encaixa 
nesses moldes. “O público que a indústria visa são as pessoas 
que fazem uso da internet, ou seja, os jovens”, garante ela.

Outro campo da publicidade abarcado pelas 
multinacionais do fumo é o chamado “buzz marketing” 
(marketing viral, em português), cujos conceitos estão 
interligados com os do “marketing BTL”. Suas técnicas, 
muito sutis e sofisticadas, buscam promover produtos e 
marcas a partir do “boca a boca”, na forma de “dicas” ou 
“informações” passadas de uma pessoa a outra.

É dessa forma que a indústria, hoje, tenta aliciar os 
jovens, que compõem a faixa etária da sociedade mais 
interessada no uso de novas tecnologias. As estratégias, no 
entanto, não se esgotam aí.

responsAbilidAde institucionAl

Apesar de todos os subterfúgios, uma análise dos 
documentos internos da indústria do fumo mostra que as 
multinacionais se preocupavam com as restrições cada vez 
maiores à publicidade de seus produtos. Havia outro agravante 
para a situação: nos últimos anos, a imagem das tabaqueiras 
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ficou muito deteriorada, devido às seguidas denúncias sobre 
sua atuação e os malefícios do cigarro. Era preciso buscar 
alternativas.

Uma das soluções encontradas para reverter esse 
quadro foi promover a ideia de “responsabilidade corporativa 
e institucional”, atitude que empresas das mais diversas áreas 
têm tomado para mostrar que se preocupam com questões 
sociais, ecológicas etc.

No caso da Souza Cruz e da Philip Morris, foram 
desenvolvidos programas para cuidar do meio ambiente e 
para erradicar o trabalho infantil, a pobreza e o analfabetismo 
das lavouras de fumo, sempre de olho em um suposto 
“desenvolvimento sustentável”.

Como parte dessas iniciativas, a indústria também 
passou a realizar “campanhas de prevenção” em escolas – 
tática que consiste em fazer palestras para estudantes sobre 
fumo e saúde com representantes das próprias empresas. 
O objetivo destes encontros é justamente mostrar que as 
tabaqueiras não visam aliciar crianças. Seus resultados, no 
entanto, são bastante duvidosos.

A pesquisadora Stella Bialous, em seu estudo sobre as 
estratégias da indústria do fumo na América Latina, afirma 
que:

Os programas da indústria para combater o 
tabagismo entre os jovens constituem um antídoto 
essencial contra a deterioração da imagem 
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pública das empresas e contra o estabelecimento 
de regulamentações significativas à promoção do 
tabaco. O fundamento é o seguinte: se a indústria já 
está buscando diminuir o consumo de tabaco entre os 
jovens (embora faça isso mediante campanhas pouco 
convincentes e ineficazes), há menos motivos para 
que o Estado impulsione seus próprios programas, 
em geral mais dinâmicos. Na verdade, as campanhas 
da indústria para os jovens são elaboradas quando se 
percebe um risco de que sejam aplicadas restrições à 
comercialização.

Durante estas conferências, os representantes das 
tabaqueiras admitem vender “produtos de risco” e insistem que 
fumar é uma escolha adulta, mas omitem todo o histórico de 
atuação da indústria e, principalmente, em nenhum momento 
dizem aos jovens que nicotina causa dependência. Como 
consequência, essas palestras não provocam efeito algum no 
público e não diminuem o consumo entre os adolescentes.

Para dar um exemplo, em 24 de agosto de 2009, uma 
“escola de negócios” chamada Trevisan, situada na rua Bela 
Cintra, em São Paulo, realizou um debate intitulado “A 
liberdade de escolha e os impactos do tabaco na saúde”. Os 
palestrantes convidados eram médicos e representantes da 
Souza Cruz, e a plateia estava lotada de estudantes.

* Organização Panamericana de Saúde. Op. Cit., p. 66.
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Infelizmente, os porta-vozes da indústria dominaram o 
debate com seus pontos de vista. Eles disseram, entre outras 
alegações, que ainda não existe consenso sobre o vínculo 
entre cigarro e certas doenças, embora tenham assumido 
que comercializam “produtos de risco”. As palavras “vício” 
ou “dependência” nunca aparecem no discurso deles. A 
expressão “cigarro não faz bem” também tem preferência, 
no lugar de “cigarro faz mal”. São construções muito sutis e 
bem elaboradas que fazem toda a diferença na percepção do 
público.

Além disso, eles voltaram a dizer que a propaganda 
da Souza Cruz é voltada a adultos maiores de 18 anos e 
não busca aliciar novos consumidores, mas atrair fumantes 
de marcas concorrentes para as da empresa. Por fim, e 
para varrer qualquer dúvida sobre a comunicação dirigida 
aos adolescentes, afirmam ter programas corporativos de 
prevenção a essa faixa etária.

Um discurso bem construído precisa se sustentar 
sobre dois pilares importantíssimos – o começo e o fim. 
Toda empresa que carrega o selo de “responsabilidade 
institucional” sabe disso, e a Souza Cruz não ficaria de fora. 
Eis, então, em linhas gerais, o início e o fecho da fala de um 
de seus representantes, José Roberto Cosmo, ex-gerente de 
sustentabilidade e atual consultor da SC:

“Gostaria de deixar claro que fumo há mais de 
quarenta anos e não me preocupo com isso. Eu aprecio 
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o fumo, gosto de fumar, mas esta é uma opção que tenho 
a partir da equação prazer e risco, afinal, acredito 
que a decisão de fumar faz parte do livre arbítrio dos 
indivíduos. (...) Tenho orgulho de trabalhar em uma 
empresa que atua legalmente no mercado, atende às 
necessidades de seus consumidores e vem agindo de 
maneira ética desde a sua criação, há mais de cem 
anos.”

Essa apologia ao cigarro deve ter influído na mente de 
muitos jovens presentes na palestra da Trevisan. Ao ouvir tais 
palavras, até parece que fumar não faz mal à saúde, como 
dizem os médicos, e que as pressões da sociedade não passam 
de insistência sem importância. Mais uma vez, o tabaco 
seria uma forma de contestação contra essas “chatices”. As 
multinacionais, claro, não deixam escapar uma oportunidade 
de explorar isso.

cigArros “light”: em buscA do sexo 
feminino

Embora super poderosa, a indústria do fumo tem 
acompanhado o rumo dos tempos. Em 2003, a Philip Morris 
Inc. mudou sua razão social para Altria Group Inc., numa 
tentativa de desvincular sua imagem do ramo de cigarros. 
A multinacional também é dona da Miller, segunda maior 
fabricante de cerveja dos Estados Unidos, e da Kraft, maior 
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*No Brasil, a Kraft adquiriu a Lacta em 1996 e passou a 
comercializar produtos como Bis, Club Social, Tang, Trakinas, 
entre outros.

empresa de alimentos dos EUA e segunda maior do mundo 
(atrás apenas da Nestlé)*. 

O objetivo principal dessas aquisições é diversificar 
marcas, já que a tendência aponta para uma crescente 
preocupação em relação ao cigarro. Esse clima adverso 
existe nos Estados Unidos desde a década de 1960, quando 
as denúncias sobre os malefícios do fumo começaram a 
ganhar voz. Para se contrapor, a indústria criou uma eficiente 
estratégia – a comercialização de cigarros “light”, isto é, com 
menos alcatrão e nicotina. 

Com isso, as multinacionais queriam não apenas 
manter os habituais consumidores, mas atingir um público 
específico: o sexo feminino. A partir do momento em que as 
mulheres viraram força econômica, elas passaram a compor 
um importante segmento de mercado para muitas empresas. 
Por isso, surgiu a necessidade de desenvolver marcas de 
cigarros femininas, geralmente “light” e vinculadas a ideais 
de sensualidade, leveza, graciosidade – e não mais a vaqueiros 
fortes e dominadores.

Essas marcas de cigarros femininas se multiplicaram 
nos países ricos a partir de 1960 e nas duas últimas décadas 
foram exportadas ao terceiro mundo, com muito sucesso 
(do ponto de vista das fabricantes). O único problema é 
que cigarros “light” não são menos prejudiciais à saúde do 
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fumante, se comparados com os “normais”. Seus efeitos no 
organismo humano podem ser inclusive piores.

“Sem dúvida, é possível que o efeito de mudar para 
cigarros com baixos teores de alcatrão seja o de aumentar, 
e não diminuir os riscos de fumar”, revela um documento 
interno do Tobacco Advisory Council, escrito em 1979. Isto 
ocorre, pois o fumante, acostumado com certa dose diária de 
nicotina e alcatrão, tende a aumentar o consumo se passa a 
fumar cigarros mais “suaves”, levado por uma necessidade 
de “repor” essas substâncias no corpo, a fim de buscar as 
mesmas sensações de satisfação. 

Cigarros de palha, com sabor ou narguilé, tampouco são 
menos prejudiciais à saúde. Estudos já demonstraram que uma 
sessão de narguilé, por exemplo, corresponde ao consumo de 
cem cigarros comuns. O fumo de rolo, ou cigarro de palha, 
por sua vez, está próximo ao seu homólogo industrializado 
em termos de efeitos maléficos. No mundo em que vivemos, 
a única alternativa plausível para não ser afetado pelo tabaco 
é se afastar dele. A própria indústria reconhece isso.

nAs telonAs de cinemA

Ao lado da publicidade se encontra o cinema como 
instrumento chave para estabelecer a associação entre o 
ato de fumar e a ideia de glamour, beleza, conquista, poder, 
sucesso. Ver seu astro predileto de Hollywood ser envolvido 
pela fumaça de um cigarro é simplesmente fascinante. Dá 
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vontade de imitar.
Porém, cenas com fumo não são acidentais. Com 

a publicação dos documentos secretos das tabaqueiras, 
descobriu-se que essas empresas não poupavam dólares 
quando o assunto era cinema. Vários atores, diretores e 
produtoras receberam fortunas para incluir cigarros nos 
filmes.

Publicamente, a indústria sempre negou ter feito 
pagamentos para merchandising de seus produtos em filmes. 
No entanto, uma rápida olhada em seu arquivo interno 
evidencia o exato oposto desse discurso. Alguns documentos 
contêm listas com os nomes dos filmes e dos astros, ao lado 
das marcas que deveriam promover. Outros especificam os 
montantes do acordo e as cenas nas quais o cigarro deveria 
aparecer – em geral, eram escolhidos momentos em que o 
público estivesse com a mente mais receptiva, a fim de 
perceber o fumo como algo positivo.

Dois filmes abriram caminho para essa farra – 
Casablanca, de 1943, e Gilda, realizado em 1946. Richard 
Klein definiu muito bem o primeiro:

Uma das peças de propaganda política mais 
notavelmente bem-sucedidas produzidas pela América 
durante a Segunda Guerra Mundial, numa época 
em que enormes recursos artísticos estavam sendo 
investidos nos dois lados da luta. Como a maioria das 
propagandas, seu objetivo era influenciar a opinião 
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política doméstica, e o principal sinal e instrumento 
do uso do sexual para passar mensagens políticas são 
os inúmeros cigarros fumados no filme*.

O protagonista de Casablanca, Humphrey Bogart, passa 
praticamente o filme inteiro fumando. Seu jeito de pouco 
caso e o modo como segurava o cigarro (entre o polegar e o 
indicador) e o pendurava no canto da boca marcaram o ideal 
de muitos homens.

A estonteante Rita Hayworth, por sua vez, imortalizou a 
imagem da mulher sensual com um cigarro entre as mãos. Ela 
não para de soltar baforadas em Gilda, filme no qual aparece 
sempre linda, maquiada e vestida com elegância, fazendo os 
admiradores caírem aos seus pés.

Entre os astros dos anos 1950 que receberam dinheiro 
das tabaqueiras estão Bette Davis, Clark Gable, Joan 
Crawford, John Wayne e Henry Fonda. Hoje, apesar de todas 
as denúncias e movimentos antitabagismo, o cigarro continua 
a ser uma grande estrela de cinema. Estima-se que dos cerca 
de 2 mil jovens que começam a fumar por dia nos Estados 
Unidos, mais da metade foi influenciada por filmes nos quais 
os atores aparecem fumando.

Isso ocorre, pois 80% dos filmes classificados como 
PG-13 (não recomendados para menores de 13 anos e 
geralmente voltados a um público adolescente) contêm cenas 

*: Klein, Richard. Op. cit., p. 215.
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com cigarros. A indústria do fumo certamente encontrou no 
cinema um grande aliado para iniciar milhares de jovens na 
dependência tabágica.

Infelizmente, não é dado o mesmo destaque ao cigarro 
quando celebridades morrem por causa dele. E a lista não é 
pequena. Humphrey Bogart, Bette Davis, Clark Gable, Gary 
Cooper e John Wayne são alguns. Atrás desses astros, uma 
multidão anônima de fumantes perde a vida todos os anos por 
um vício ao qual foram levados a adquirir. 

Final triste para quem buscou o cigarro, guiado por 
uma sensação ilusória de liberdade.
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