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Introdução 
 

O presente trabalho procura conhecer as estratégias de comunicação da indústria tabaqueira 

particularizando a da empresa Philip Morris considerando a sua actuação em Portugal e restrições 

legais existentes à promoção de tabaco. Numa primeira fase, foi realizado um processo de pesquisa 

de dados secundários que permitiram a concretização da restante metodologia1 no segundo semestre 

do ano lectivo.  

O interesse pelo tema cresceu paralelamente à paixão pela comunicação e pelo marketing como sua 

ferramenta. A capacidade de uma gigante e controversa empresa gerir a forma de se mostrar à opinião 

pública e, consequentemente, de se fazer vender, levanta questões muito pertinentes.  

A Philip Morris (PM) tem liderado o caminho da indústria tabaqueira, embora confrontada pelas 

restrições legais levantadas pelos países em que actua nos quatro cantos do planeta. Apesar de ser 

alvo de estudo em território nacional e internacional, não encontrei tanta informação de qualidade como 

a que desejaria. Apoio-me essencialmente no Modelo da Acção Reflectida (Amaral, 2010), na 

importância dos Point Of Sale (P.O.S) na promoção do tabaco (Cohen et.al., 2011), e na teoria da 

estratégia subliminar de Lindstrom (2009). 

Orientado pela pergunta de partida “que estratégias de comunicação utiliza a PM, considerando as 

restrições legais à publicidade ao tabaco, em Portugal?”, este trabalho procura descortinar a forma de 

actuação da gigante multinacional em território português. 

Os objectivos que o conduzem passam por conhecer as restrições legais à actuação do Departamento 

de Comunicação da Philip Morris, perceber aquilo que está a ser feito para poder entender a imagem 

do fumador-padrão, o Homem Marlboro.  

 

Apoio-me numa metodologia que passa por inquirir a opinião pública e comparar esses resultados com 

as teorias recolhidas numa primeira fase. Assim, este seminário encontra-se dividido em três partes: 

o Estado da Arte 

o Procedimentos Metodológicos 

o Enquadramento Teórico 

 

Como agir em conformidade com a lei, mantendo uma imagem activa e fidedigna? Como aceitar que 

os malefícios da base de todo o negócio são reais, mas ainda assim, preservar a liberdade de escolha 

de cada adulto como indíviduo? 

With great power comes great responsibility 

Voltaire (1694 – 1778) 

                                                           
1 Ver Metodologia Utilizada – p. 10 
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I. Estado da Arte 
 

A indústria tabaqueira actua em Portugal desde 1927, e a partir de finais da década de 60 do século 

passado começou a registar-se comunicação aos seus produtos.  

O Código da Publicidade português nasceu em Outubro de 1990 e desde essa data tenta regular todos 

os vértices da publicidade como instrumento da actividade económica. Actualmente, as suas regras 

são bastante severas quanto à publicidade ao tabaco, dedicando um capítulo inteiro à "Saúde e 

Segurança do Consumidor". Aqui, a importância da comunicação é crucial, pois esta compreende 

qualquer tipo de extensão do corpo humano e dos seus sentidos que sirva como expressão do 

comportamento humano (McLuhan, 1994). Dentro dela, o conceito de marketing e as suas quatro 

dimensões essenciais: a da atitude pessoal e cultural da empresa, de estratégia, do conjunto de 

técnicas e meios, e da prática conseguida através de antecipação (Lendrevie et. al., 2010). 

Muito tem sido dito e escrito acerca da comunicação exercida pelas empresas tabaqueiras, mais 

especificamente, pela líder de mercado mundial Philip Morris (PM). Um dos estudos de grande 

importância para este trabalho, por exprimir a importância dos pontos de venda na decisão dos 

consumidores finais, foi desenvolvido por Cohen et.al. (2011) e mediu a diferença na venda de tabaco 

nos pontos de venda ou point-of-sale (P.O.S) antes, durante e depois da proibição da disposição do 

mesmo produto no Canadá, em quatro momentos distintos. Em 2005, um ano antes de quaisquer 

restrições; 2007, um ano depois das alterações iniciais mas anteriormente à entrada em vigor da lei; 

em 2008, três meses depois de se tornar proibida a disposição facilmente perceptível pelos clientes de 

qualquer produto derivado do tabaco; e, finalmente, em 2009, um ano passado da lei já referida (Cohen 

et al., 2011). A recolha de dados estatísticos foi conduzida seleccionando aleatoriamente uma média 

de vinte e quatro lojas (entre elas, lojas de conveniência, estações de serviço e mercearias) entre vinte 

cidades de Ontario. Os resultados mostraram que a exposição ao tabaco vendido nos P.O.S está 

associado à iniciação ao vício por adolescentes, à compra por impulso e às recaídas por parte daqueles 

que estão a tentar desistir. Os jovens têm ainda maior capacidade de reconhecer as marcas do que os 

adultos, demonstrando uma maior admiração pelos produtos. Esta exposição é mais perceptível junto 

dos bairros de estrato social inferior, lojas perto de escolas e centros comerciais (Cohen et al., 2011).  

Também Frick et.al. (2001) se debruçaram sobre a influência da exposição de tabaco nos pontos de 

venda, especialmente entre os mais jovens, concluíndo através de um estudo empírico que as 

empresas tabaqueiras encontram nos P.O.S e venda a retalho um sector de promoção tão importante 

e eficiente quanto as próprias acções publicitárias. Apesar das restrições legais passem pela televisão, 

rádio e outdoors, estima-se que cerca de 85% dos alunos do ensino básico e secundário se encontrem 

expostos à publicidade nos P.O.S (Frick et al., 2011). 

Metzler (2001) explica que a PM se encontra numa enorme luta, pois o seu maior desafio é o próprio 

produto que comercializa. De todas as empresas tabaqueiras, é a que tem tido maior visibilidade, e, 

consequentemente, a que se tem esforçado mais para contornar os problemas de legitimidade através 

da sua comunicação. A imagem respeitável, socialmente responsável e legítima que hoje possui, levou 
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anos a construir. Uma das campanhas de maior sucesso foi a “People of Philip Morris” (Metzler, 2001), 

que demonstrava, em pequenos spots publicitários, o alcance e humanismo dos trabalhadores da 

gigante multinacional. A campanha mostrava de que maneira os trabalhadores afectavam 

positivamente a vida de terceiros, humanizando a empresa, sem nunca tocar nas questões que a 

prejudicam.  

Pratt (2001) repara que a indústria tabaqueira tem o costume de reagir à defensiva quanto às alegações 

sobre os malefícios do tabaco. Essa opção estratégica levou ao ponto em que a situação se encontra. 

Depois de décadas a ignorar e menosprezar problemas, continua a ser alvo de ataques por 

organizações activistas bem organizadas e pelo próprio Estado. A legitimidade é importante porque 

representa um tipo de contrato social que permite à empresa continuar a operar. Manter a legitimidade 

é o maior problema aquando da gestão de crise.  

Laird (2003) defende que a publicidade tem por propósito atrair atenção e feedback por parte da 

audiência, e as organizações, geralmente, investem recursos consideráveis com esse fim (Laird, 2003, 

p. 752). Descortina ainda a complexa relação entre campanhas publicitárias e as leis americanas, 

utilizando como exemplo a criação de uma newsroom pela PM dirigida aos media, mas de acesso 

público, excepção não contemplada pelas legislações americana e portuguesa (idem). Este depositório 

online, de fácil acessibilidade para o público em geral teria como intenção “informação, educacional, e 

de uso não-comercial”, e continha milhares de imagens que incluem os anúncios impressos e de 

outdoors, P.O.S e outras acções de marketing da última metade de século. O website não apresentava 

quaisquer explicações ou análises, resumindo-se apenas a um arquivo, tendo, contudo, uma nota que 

devia ser lida antes do visionamento dos documentos, acerca da privacidade e reprodução dos 

mesmos. Este arquivo demonstrava como a publicidade podia ser representativa de determinada 

organização, dos seus criadores, intenções e métodos, sem demais explicações (ibidem, p. 752). 

 

Guangsheng (2009) trata a potencialidade do marketing online e do e-commerce para a indústria 

tabaqueira. Na era em que a internet e a economia se fundem, a indústria tabaqueira deve acompanhar 

Figura 2 Lucille Ball - 1953 

Fonte: (Laird, 2003) 

Figura 1 Marlboro Man 

Fonte: (Laird, 2003) 
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a evolução da tecnologia e desenvolver o conceito de marketing online e e-commerce, enfatizando os 

“4 C’s” nos “4 P’s” do marketing-mix, procura-se que a actuação da empresa seja orientada pelo 

consumidor (Guangsheng, 2009). A relação entre empresa e consumidor passa a ser conduzida por 

interesses comuns, numa situação win-win (idem) em que a satisfação do consumidor depende do 

contraste entre a sua percepção do valor e as suas expectativas – a satisfação será tanto maior quanto 

a percepção do valor seja igual ou superior às expectativas (idem). O autor sublinha ainda a extensão 

da marca Core aos produtos Umbrella que estimulem o consumo do produto inicial.  

Já Ong e Glantz, (2000) acreditavam que as acções de solidariedade praticadas pela Philip Morris2 

serviriam para mascarar os malefícios causados pelos produtos por ela comercializados. A título de 

exemplo, os investigadores divulgam um estudo realizado em 1978 que colocava o fumo passivo como 

a maior ameaça à indústria tabaqueira, ameaçando a viabilidade da empresa, e que, antes de chegar 

a público, coincidiu com o investimento da PM de dois milhões de dólares em pesquisa em apenas um 

ano (Ong & Glantz, 2000), contra o mesmo valor num espaço temporal dez vezes maior pela 

International Agency for Research on Cancer (IARC). 

Em Portugal, Lemos (2010), faz uma análise sociológica da evolução do marketing em Portugal, 

focando o caso da Tabaqueira S.A enquanto subsidiária da Philip Morris na ascensão do marketing 

português desde a entrada de Portugal na CEE em 1986 até 2005. Tal trabalho implicou conhecer a 

evolução do marketing nas organizações portuguesas ao longo do tempo, dividindo-a em três 

momentos distintos: de meados da década de 60 até princípios da década de 70; desde o choque 

petrolífero (1973), passando pela revolução de Abril (1974) até à entrada de Portugal na Comunidade 

Europeia (1986); e de meados dos anos 80 até às reformas decorrentes do Processo de Bolonha. Esta 

contextualização pauta o ritmo do desenvolvimento das capacidades de comunicação das empresas 

em Portugal durante o séc. XX, muito influenciada pelos países mais desenvolvidos da Europa 

Ocidental e dos Estados Unidos da América – país de onde é proveniente a PM (Lemos, 2010).  

Também Franco (2011) se debruçou sobre o século XX português, mais especificamente, os anúncios 

na imprensa periódica portuguesa, em que a empresa é analisada conjuntamente com o restante 

comércio alimentar.  

Amaral (2010), acusa a indústria tabaqueira portuguesa de aliciar os mais jovens a iniciar uma vida de 

fumador, através da publicidade e do marketing, especialmente com os baixos preços e P.O.S perto 

das escolas. Aponta também como causa para um comportamento tabágico a longo prazo, a influência 

social, e a ideia de que fumar é um factor de integração social importante, explorando o Modelo da 

Acção Reflectida, do Comportamento Planeado e ASE (Atitude, influência Social e auto-Eficácia). Para 

Moutinho (2006), o uso do tabaco, nomeadamente o cigarro, está intrinsecamente associado a uma 

imagem de autonomia, de confiança social, facto utilizado durante anos pela indústria na incitação à 

iniciação através dos meios de comunicação. Moutinho (2006), afirma que fumar é um prazer 

psicológico, não interessando o gosto do cigarro, mas a “recompensa” que o fumador dá a si próprio. 

                                                           
2 Ver Comunicação na Philip Morris 
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Contudo, a obra em que mais me apoiei ao longo deste trabalho foi desenvolvida por Lindstrom (2009), 

e trata acerca do neuromarketing e como a Philip Morris a utiliza como instrumento para evocar a 

essência do lendário «Homem Marlboro». Lindstrom (2009), acredita que, dadas as restrições a que o 

tabaco e a sua comunicação estão sujeitos, a PM joga com tudo aquilo que estiver ao seu dispor no 

POS, desde os cinzeiros, até à cor do espaço, tudo o que apele a um nível inferior da consciência do 

consumidor e que conta como publicidade subliminar. Esses espaços adquiriram o nome de «Móteis 

Marlboro», onde os fumadores se sentem à vontade. De uma forma mais explícita, podem existir 

imagens que lembrem o Velho Oeste, os cowboys, os pôres-do-sol, e tudo o que está associado à 

imagem clássica do fumador Marlboro (Lindstrom, 2009) .Também a Marlboro Classics (MC) 

comercializa roupas de cowboy: luvas, botas, coletes. O objectivo é que o desejo pelo cigarro seja 

desencadeado por imagens associadas à marca, mas nunca explicitamente ao acto de fumar (idem). 

O autor realizou um ensaio neurológico em que pôs à prova a eficácia dos avisos de saúde colocados 

nos maços e os anúncios anti-tabágicos. Concluíu que esses mesmos avisos activavam os pontos de 

desejo dos voluntário, em vez do contrário. "As mensagens antitabagistas frontais, directas e 

visualmente explícitas eram mais eficazes a encorajar o fumo do que qualquer outra campanha 

deliberada criada pela Marlboro", explica Lindstrom (2009). 
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II. Procedimentos Metodológicos 

 

2.1. Pergunta de partida e objectivos 

 

 

Partindo dessa premissa, defini dois objectivos que vão ao cerne daquilo que procuro: 

 Conhecer as restrições legais à actuação do Departamento de Comunicação da Philip Morris 

 Conhecer a estratégia de comunicação da Philip Morris em Portugal 

 

2.2. Metodologia utilizada  

 

Por forma a encontrar respostas para a pergunta que lidera este trabalho, procura-se, primeiramente, 

conhecer as restrições legais à actuação do Departamento de Comunicação da Philip Morris, expressas 

no Código da Publicidade Português. Perceber o que está a ser feito no presente, quais as estratégias 

de comunicação praticadas, poderá ajudar também a conhecer a imagem do fumador-padrão, 

conhecido como Homem Marlboro.  

Como meio para atingir um fim, foi realizada, numa primeira demanda, uma criteriosa pesquisa 

bibliográfica, que foi afunilando consoante a utilidade dos dados secundários encontrados, que 

incluem documentos escritos, institucionais e audiovisuais. Esta técnica mostrou-se vital na formulação 

do problema em estudo, na definição da amostra e da metodologia a seguir (Moreira, 2007) . Ao realizar 

a leitura de trabalhos nacionais e internacionais, foi possível identificar tendências, reconhecendo, 

todavia, os limites da múltipla interpretabilidade.  

A pesquisa de secretária serve então de preparação ao nível seguinte. A entrevista é uma das técnicas 

mais exploradas da investigação social porque replica ao máximo uma conversação. No âmbito da 

comunicação da Philip Morris, seria pertinente conseguir uma entrevista com um dos responsáveis por 

esse departamento, bem como de uma das marcas Umbrella – a Marlboro Classic, por exemplo. Ambas 

foram-me impossibilitadas. Optei então por entrevistar o “mensageiro” – uma das pessoas que realiza 

trabalho de promoção para uma das agências com as quais a PM opera. 

De qualquer das formas, as três entrevistas foram previamente delineadas em guiões3 com um fio-

condutor bastante bem definido, concedendo, porém, liberdade ao entrevistador de ordenar e formular 

tópicos e perguntas (Moreira, 2007). As perguntas foram formuladas de acordo com os nós de 

problemas, expressão utilizada por Loffland (1984), ou seja, aquilo que há de problemático na questão, 

e que se procura ver resolvido. Este modelo é o que mais se adequa à estratégia de descoberta, para 

além de proporcionador ao investigador que seja clarificado em algum ponto específico, numa 

interacção mais directa e personalizada (Moreira, 2007).  

                                                           
3 Ver Apêndice – Guião de Entrevista 

Que estratégias de comunicação utiliza a PM, considerando as restrições legais à publicidade 

ao tabaco, em Portugal? 
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Passei posteriormente à recolha de dados quantitativos, que, mensuravelmente, comprovam ou 

refutam a teoria – contrastando resultados possivelmente divergentes e obrigando a revisões mais 

aprofundadas (Moreira, 2007). 

Constituiu-se uma amostra não-representativa de 127 respondentes, fumadores e não-fumadores, 

maiores de idade, por forma de inquérito online, que responderam a catorze perguntas4. O questionário 

chegou aos inquiridos através de partilha nas redes sociais (Facebook e Twitter) e mailing list do 

Parlamento Europeu Jovem, e compreende indivíduos com mais de dezoito anos. Via internet, a 

questão da desejabilidade social das respostas (Moreira, 2007) é diminuída, quando pedido aos 

respondentes que relacionem as marcas de tabaco escolhidas ou preferidas com as que utiliza e/ou 

tem em consideração.  

Estes resultados são representativos de factos objectivos, de padrões e associações que dificilmente 

perceberíamos sem o auxílio de modelos estatísticos de codificação numérica.  

A utilização de ferramentas quali-quantitativas possibilita a justificação dos múltiplos objectivos de uma 

mesma investigação, potenciando-se mutuamente na partilha de pontos de vista (Cook & Campbell, 

1979). Ambos os métodos se conciliam de forma a obter um produto final exacto e com consistência 

científica.  

 

 

2.3. Conceitos-chave 

 

Na formulação das perguntas subjacentes ao problema central, e na análise dos dados obtidos, 

surgiram conceitos-chave, abstracções da realidade (Clark, 1990), que fazem depender o fenómeno 

para determinada abordagem. Não existem conceitos que estejam, empiricamente, mais correctos que 

outros, estando dependentes sim, da sua utilidade, do contributo que oferecem na equação do 

problema (Moreira, 2007) .  

O conceito identificado como instrumento crucial, tendo em conta a sua multidimensionalidade, é o de 

comunicação. 

 

Comunicação 

Segundo McLuhan & Fiore (1969), a comunicação trata a troca de experiências que se torna património 

comum. Esta afecta todas as partes envolvidas durante todo o processo, sejam elas quais forem: a 

linguagem oral e escrita, a músicas, as artes plásticas e tudo quanto pertença ao comportamento 

humano (McLuhan & Fiore, 1969). Para McLuhan (1994), os meios de comunicação são vastíssimos e 

compreendem qualquer tipo de tecnologia que resulte como extensão do corpo humano e dos seus 

sentidos – das roupas aos computadores (McLuhan,1994, p. 239).  

Alves (2000), descreve o processo de comunicar como uma complexa interacção social que se mostra 

através de mensagens com significado.  

                                                           
4 Ver Apêndice – Inquérito 
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Modelo Simplificado da Comunicação 

 

Figura 3 Modelo Simplificado da Comunicação (Lendrevie et. al., 2010) 

 

Por sua vez, Weaver & Shannon (1949) defendiam que o maior objective da comunicação é o de 

transmitir factos, ideias, emoções. Para o fazer, é necessária uma codificação através de palavras, 

imagens e sons que sejam compreensíveis pelos destinatários. Caso essa seja bem sucedida, o 

receptor entenderá o significado pretendido pelo emissor. Adaptando o seu modelo à comunicação de 

marketing da Philip Morris, temos:  

 Fonte – a marca, Philip Morris 

 Emissor – pode ser o próprio produto, a embalagem, o preço, os canais de distribuição, o 

público interno da empresa, os concorrentes, os clientes 

 Código – conjunto de signos que dão corpo à mensagem, as palavras e o seu significado, mas 

também toda a sua envolvência.  

 Canal – comunicação below the line 

 Descodificação – depende do emissor, da interpretação que este faz do código que recebe. 

O registo criativo da mensagem deve respeitar o conhecimento, discernimento e valores do 

alvo de comunicação 

 Alvo – aquele para quem a mensagem é construída. Principalmente, os consumidores, mas 

também os distribuidores, shareholders e público em geral 

 Receptores – todos os que recebem a mensagem, mesmo quando esta não se dirige a eles 

directamente 

 Feedback – reacção dos receptores, incluindo do alvo, à mensagem recebida.  

Quando comunicamos com um indivíduo apenas não é difícil que ela se aperceba a que nos referimos 

porque procuramos a linguagem que nos convém e adaptamo-la conforme a reacção do outro. Torna-

se mais complicado quando pretendemos comunicar com milhares de indivíduos através dos mass 

media pois uma única mensagem pode ser entendida com diferente significado pelos numerosos 

receptores (Lendrevie et. al., 2010). Para evitar erros de interpretação, a empresa deve sempre tomar 

em consideração a sua estratégia de comunicação – as decisões que lhe permitem atingir os objectivos 

esperados, definindo os meios a implementar para os concretizar – sempre com duas perguntas em 

mente: 

 O que se pretende obter?   

 Como se pensa consegui-lo? 

Emissor 
(indivíduo, 

marca, 
organização)

Mensagem Meio
Receptor 

(incluindo o 
alvo)
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2.4. Obstáculos e Limitações 

 

A primeira dificuldade surgiu aquando da pesquisa bibliográfica. Apesar de, internacionalmente, 

existirem dezenas de teorias sobre a comunicação da Philip Morris, em Portugal, o meu estudo de 

caso, são escassas as informações fidedignas. Ao contrário do que imaginava, por considerar este 

tema muito rico e com espaço para vários pontos de vista, encontrei poucas obras que preenchessem 

totalmente a minha necessidade de informação. Nos repositórios científicos nacionais, encontrei muitos 

relatórios sobre a empresa na sua parte técnica mas poucos que se dedicassem à vertente das ciências 

sociais. 

Mas a maior dificuldade com que fui confrontada foi causada pela escolha do tema em si mesmo. 

Apesar de saber que este era um tema controverso e que estava a escolher uma indústria bastante 

criticada, longe de imaginar que seria quase tabu. Tentei contactar um sem número de vezes a Philip 

Morris em Portugal, através de telefone e e-mail, aos quais só surgiam resposta muitas semanas 

depois, afirmando que iriam analisar o meu pedido. Sem sucesso, todos os contactos efectuados com 

quem pudesse falar sobre este assunto eram reencaminhados para o seguinte. Num contacto mais 

informal com funcionários da PM foi-me explicado que muito dificilmente conseguiria algum depoimento 

ou informação para além das que a empresa disponibiliza no seu website. Que, para poder dar esse 

tipo de entrevista, o aval teria de passar pela sede americana e apenas com um pedido especial da 

instituição que frequento. Simplesmente, é um tema ao qual se recusam a responder. Perdeu-se assim 

uma fonte fulcral, pois gostaria muito de ter confrontado alguém sobre os factos recolhidos e de ter 

extraído novos e diferentes caminhos para este trabalho. 

Sinto que, a esse nível, fui prejudicada pela escolha desta terminada indústria e não consegui chegar 

a determinadas conclusões a que inicialmente me tinha proposto. Senti-me várias vezes desmotivada 

por não conseguir desbravar facilmente a temática na fase prática mas espero ter conseguido, dentro 

do trabalho que desenvolvi, atingir alguns pontos importantes.  
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III. Enquadramento Teórico 
 

3.1. Indústria Tabaqueira: que limitações? 

 

A comunicação praticada pela líder de mercado mundial Philip Morris parece não ser deixada ao acaso. 

O tabaco, produto natural chegado à Europa através dos Descobrimentos portugueses, tem feito parte 

da cultura ocidental num consumo generalizado, em obediência a estratégias publicitárias. A indústria 

tabaqueira vê-se actualmente a face com um dos seus maiores opositores: as campanhas dissuasoras 

de tabagismo.  

Para Sutherland e Sylvester (2000), a maioria da comunicação externa das empresas tem o objectivo 

de tentar levar possíveis consumidores a comprar uma marca em detrimento de outra, e não 

propriamente o produto em si. Talvez por isso mesmo, a indústria tenha apostado em campanhas 

publicitárias que lhe conferiam uma imagem de sociabilidade, segurança, status, associando-a a 

personalidades – símbolo por associação. Ou seja, a estratégia era a de aliciação de consumidores 

contra o seu concorrente – o movimento anti-tabágico. Na década em que nos encontramos, nenhuma 

figura pública que preze a sua imagem aceitaria fazer publicidade ao tabaco (idem). A Philip Morris 

encontra-se impedida de continuar as campanhas publicitárias à imagem de sucesso que o comum dos 

mortais ambiciona alcançar.  

No contexto actual, caracterizado pela forte competitividade num mercado cada vez mais global e pelo 

incremento da lógica do consumo das sociedades capitalistas, tudo aquilo que envolva a promoção de 

determinado produto, recente, ou não, é do maior interesse das empresas (Lemos, 2010). A área de 

marketing, integrada no “bolo” da comunicação, é, para uma grande parte dos sectores de actividade 

portugueses, uma área em emergência e crescimento exponencial. Em Portugal, o marketing com a 

orientação para a venda deu os seus primeiros sinais na década de 60, muito depois de ter crescido 

nos EUA, aproveitando o enfraquecimento do Estado Novo (idem).  

Contudo, e dadas as limitações legais de que falaremos no ponto adiante, toda a indústria tabaqueira 

portuguesa está proibida de realizar qualquer comunicação above the line, ou seja, aquela que é feita 

através dos meios tradicionais. Esta distinção entre above e below the line foi introduzida por grandes 

empresas americanas tidas como “escolas de marketing” que separavam nos seus orçamentos os 

investimentos em publicidade, de todos os outros (Lindon et. al., 2004).  
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Comunicação above e below the line 

ABOVE E BELOW THE LINE  

NOS MEDIA OU ABOVE THE LINE Investimentos Publicitários: 

 Imprensa 

 Televisão 

 Outdoors 

 Rádio 

 Cinema  

 Internet 

FORA DOS MEDIA OU BELOW THE LINE Investimentos de promoção e outros: 

 Marketing relacional 

 Sponsoring, mecenato 

 Relações públicas 

 Salões, feiras, exposições 

 Promoções 

 Internet 

Tabela 1 Comunicação Above e Below The Line (Lindon et. al., 2004) 

 

Ao privilegiar as despesas com os meios de comunicação, a empresa poderia acentuar a preocupação 

com a sua imagem. Pelo contrário, um fabricante de grande consumo como a Philip Morris, aposta 

maioritariamente as suas fichas em acções de comunicação e divulgação que visem os consumidores 

e os distribuidores, que, apesar de ser considerado um investimento a curto prazo com rendimentos 

imediatos, podem ter resultados prolongados de notoriedade, se se conjugarem várias técnicas. O 

público-alvo deste tipo de comunicação não tem necessariamente de ser o consumidor final, porque, 

na realidade, para que o produto esteja disponível num determinado ponto de venda, é necessário que 

todos os intermediários do circuito de distribuição se sintam motivados a adquiri-lo, com vista nas 

vantagens que essa aquisição lhe trarão. Contudo, qualquer actividade promocional tem como objectivo 

principal levar o potencial comprador a adquirir e experimentar o produto (Lendrevie et. al., 2010).  

A empresa dá primazia às relações públicas, ao sponsoring e ao mecenato. Foca o seu contributo 

em cinco grandes áreas: fome e pobreza extrema; sustentabilidade ambiental e condições de vida nas 

comunidades rurais; educação; violência doméstica e apoio em situação de catástrofe; com o objectivo 

de melhorar a vida nos locais em que opera (tanto em Portugal, como nas comunidades agrícolas 

estrangeiras) (Philip Morris International, 2013). Só no ano de 2009, por exemplo, e considerando 

apenas o nosso país, a PM investiu cerca de 156 000 dólares em programas das cinco áreas de 

intervenção5. A sua natureza filantrópica tem mais de quarenta anos e pretende, mesmo que 

indirectamente, atingir alvos restritos sobre a sua imagem de marca e valores enquanto organização. 

A imagem que a empresa impacta junto dos seus públicos é vital para que a sua longevidade esteja 

                                                           
5 Anexo 1 – Philip Morris International Charitable Contributions 2009 
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assegurada, pelo que a criação de um capital de confiança contribui para o seu sucesso comercial 

(Lendrevie et. al., 2010). Daí concluirmos que o below the line tornou de tal forma heterogéneo que se 

perdeu a ideia de “media versus fora dos media” (Lindon et. al., 2004). 

 

Outra técnica muito utilizada pela PM, da qual se falará mais à frente, é a utilização de promotores 

nos pontos de venda, que disponibilizam informação sobre o produto e realizam prospeções de 

clientes, sem, contudo, infringirem a lei. A presença de promotores é especialmente importante de cada 

vez que a empresa conclui o lançamento de um novo produto, visto minimizar o risco de rejeição com 

a informação do promotor (Lendrevie et. al., 2010).   

 

3.2. Restrições Legais 

 

A Publicidade é definida no Código para ela consignada como “qualquer forma de comunicação feita 

por entidades de natureza pública e privada, no âmbito de uma actividade comercial, industrial, 

artesanal ou liberal, com o objectivo directo ou indirecto de: 

a) Promover, com vista à sua comercialização ou alienação, quaisquer bens ou serviços; 

b) Promover ideias, princípios, iniciativas ou instituições” (Código da Publicidade, 2007). 

 

Quando se trata de publicidade, é tida comummente por publicidade nos meios de comunicação, ou 

seja, above the line, que em si embarca a publicidade de resposta directa e no local de venda (P.O.S) 

(Reis, et al., 2012).  

Segundo o Decreto-lei nº37/2007, de 14 de Agosto, que declara no art.º 13º que diz respeito à “Saúde 

e Segurança do Consumidor” ser “proibida a publicidade que encoraje comportamentos prejudiciais à 

saúde e segurança do consumidor, nomeadamente por deficiente informação acerca da perigosidade 

do produto ou da especial susceptibilidade da verificação de acidentes em resultado da utilização que 

lhe é própria” (Código da Publicidade, 2007), com especial menção à publicidade dirigida às crianças, 

adolescentes, idosos e deficientes. Proíbe ainda qualquer tipo de publicidade e/ou promoção ao tabaco 

e respectivos produtos, através de suportes nacionais ou com sede fixa no nosso país.  

Estas limitações abrangem ainda a publicidade nas máquinas de venda automática, cupões nos maços 

de tabaco, introdução do nome, marca, emblema ou qualquer elemento identificativo de um produto de 

tabaco em objectos de consumo, e o fabrico e comercialização de jogos, brinquedos, alimentos com a 

forma de cigarros e outros. Excepção aceite caso a publicidade seja feita na imprensa escrita 

exclusivamente destinada a profissionais do comércio, ou em publicações editadas e impressas fora 

das fronteiras da União Europeia (Lendrevie et.al., 2010). Contudo, nada é referido no que diz respeito 

ao product placement, ao patrocínio e ao user-generated content, pelo que não são técnicas 

consideradas publicitárias por não respeitarem os principíos de identificabilidade e de veracidade (Reis, 

et al., 2012).  
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Reconhecendo estas condicionantes, a Philip Morris vê-se a cargo com limitações e responsabilidades 

que não abrangem outras áreas de actividade. Consequentemente, não tem, nem pode ter, uma larga 

capacidade de reacção ao mercado.  

 

3.3. Indústria Tabaqueira Portuguesa: Philip Morris 

    

A Philip Morris International é, actualmente, empresa proprietária de 7 das 15 maiores marcas de 

cigarros do mundo. Oferece um conjunto de produtos locais e internacionais que têm como alvo uma 

faixa variada de fumadores adultos. Tem como objectivo o fornecimento de produtos de alta qualidade 

para os mais exigentes consumidores (DIAS, 2006). 

Philip Morris abre em 1847 uma pequena tabacaria em Bonds Street, Londres, com o intuito de 

comercializar tabaco importado. Passados sete anos, a loja começa a produzir os seus próprios 

cigarros, e em 1870 nascem duas das marcas que mais famosas se tornaram: Cambridge e Philip 

Morris Oxford Blues. 

Com a morte do proprietário, o negócio é assumido pela restante família, saindo da alçada dos Morris 

em 1894. Nessa altura é nomeada fornecedora oficial de tabaco do Rei Eduardo VII e exportada para 

os Estados Unidos da América em 1902.  

Marlboro é reintroduzido no mercado com o slogan “Mild as May”, protagonizado pelo ícone Mae West, 

com o intuito de apelar ao consumo do público feminino.  

Na década de 50 a PM apercebe-se das potencialidades comerciais da televisão, apostando 

seriamente nos patrocínios, por exemplo, em séries como a “I Love Lucy”. A sua ascensão estimula a 

sua integração na cultura norte-americana e a criação da Philip Morris International, criada para fabricar 

e comercializar os seus produtos por todo o mundo. A sua primeira divisão subsidiária fora dos Estados 

Unidos da América forma-se em 1954, na Austrália e em 1957, a empresa adquire a Milprint & Nicolet 

Paper, a primeira aquisição não ligada à indústria tabaqueira.   

Nos anos 60, é feita a divisão da empresa-mãe em três partes: Philip Morris Domestic (Philip Morris 

USA), Philip Morris International e Philip Morris Industrial. Em 1972, Marlboro torna-se a marca de 

cigarros mais vendida com um volume total de vendas internacionais que ultrapassava os 113 mil 

milhões de unidades (Philip Morris International, 2013).  

Em 2003, com o objectivo de dissociar a imagem do grupo, visto que possuía outros negócios no sector 

agro-alimentar, que não apenas a indústria tabaqueira, o nome é alterado para Altria Group. Porém, 

mais recentemente, em 2008, Philip Morris International, torna-se independente do Grupo Altria, com 

acções negociadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE: PM). A divisão americana (Philip Morris 

USA) continua sob a direcção do Grupo Altria. (DIAS, 2006) 
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A Tabaqueira, S.A está estabelecida em Portugal desde 1927, tendo sido privatizada e integrada pela 

Philip Morris International em 1997. Esta medida possibilitou que o sector crescesse se tornasse capaz 

de exportar, subdivindo-se em duas: a Tabaqueira, S.A., responsável pela produção de cigarros e afins 

e a Tabaqueira II, S.A., que comercializa os mesmos produtos no continente e ilhas (Fonseca, 2011). 

A sua produção anual atinge, em média, os 25 mil milhões de cigarros, mais de metade pertencentes 

à exportação para mais de 35 mercados. A fábrica de Albarraque, concelho de Sintra, é um dos maiores 

centros de produção do mundo, empregando mais de 700 trabalhadores (idem).   

Por ser a maior detentora da Tabaqueira portuguesa, ocupando uma posição primordial no sector do 

tabaco, a PM não encontra concorrentes directos à sua altura6 (ibidem). Tem as suas próprias 

estratégias competitivas de diferenciação, nunca se limitando à produção e comercialização do produto 

(Lemos, 2010). Como em campanhas internacionais7, a Philip Morris adopta uma filosofia em que 

posiciona o consumidor como ponto de partida, e não como ponto de chegada.   

 

A Organização Mundial de Saúde define como fumador “qualquer pessoa que tenha fumado, pelo 

menos, um cigarro no último mês” (Organização Mundial de Saúde, 2008) . Estima-se que em Portugal, 

20,9% da população é fumadora e que existam cerca de 12600 mortes por ano associadas ao vício do 

tabaco em que a idade média de iniciação é de 12,03 anos para o sexo feminino e de 11,6 anos para 

o sexo masculino (Amaral, 2010). 

 

                                                           
6 Possui cerca de 80% de quota de mercado em Portugal continental 
7 Ver Guangsheng (2009) 

Dados Corporativos 

 

Origem: Inglaterra 

Fundação: 1847 

Fundador: Philip Morris 

Sede: Nova Iorque, Estados Unidos da América 

Centro de operações: Lausanne, Suiça 

Chairman & CEO: Louis C. Camilleri 

Lucro: US $ 6.89 mil milhões (2008) 

Valor de mercado: US $ 74.5 mil milhões (Abril/2009) 

Presença global: 160 países 

Funcionários: mais de 78.000 

Segmento: Agro-alimentar – Tabaco 

Principais marcas por volume: Marlboro, L&M, Bond Street, 

Website: www.philipmorrisinternational.com (Overview: Philip 

Morris International, 2011) 

 

 

Tabela 2 Dados Corporativos Philip Morris (Philip Morris International, 2013) 
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3.4. Comunicação na Philip Morris 

 

As proibições mundiais de publicidade ao tabaco nos media e fora deles, fazem com que a Philip Morris 

destine uma grande percentagem do seu orçamento de marketing a um tipo de exposição da marca 

mais subliminar. 

Donna Sturgess, directora do departamento de inovação de consumo da GlaxoSmithKline, assume "é 

uma triste ironia que, como resultado das proibições governamentais, as tabaqueiras tenham entrado 

no futuro - e descoberto meios de comunicação e métodos alternativos para conduzir os seus negócios” 

(Lindstrom, 2009). Na verdade, a indústria tabaqueira teve de desenvolver toda uma série de novas 

competências. Tudo pode ser utilizado para criar uma reacção subconsciente nos consumidores. 

Podemos dividir a actuação da empresa em cinco grandes vertentes. 

 

Acções de Mecenato 

 

Dadas as restrições, a empresa privilegia a comunicação below the line, investindo no sponsoring, nas 

relações públicas e no mecenato. Faz questão de apoiar os grandes pilares da sociedade internacional 

e de causar um impacto positivo nos locais em que opera. Esta prática não pode apenas ter 

objectivos comerciais pois já é uma tradição que data muito antes de existirem restrições à sua 

comunicação – há mais de quarenta anos. A sua natureza filantrópica debruça-se sobre cinco áreas: 

educação, fome e pobreza extrema, sustentabilidade ambiental e condições de vida nas comunidades 

rurais, violência doméstica e apoio em situação de catástrofe. Estas áreas, para além de integrarem os 

Objectivos de Desenvolvimento do Milénio das Nações Unidas, também estão prementes nos países 

onde actua (Philip Morris International, 2013).  

Administra as actividades filantrópicas como um negócio: tem o seu próprio departamento interno, com 

orçamentos anuais definidos e as instituições locais podem solicitar auxílio através das equipas dos 

seus países.  

Em Portugal, é das maiores investidoras na pesquisa e nos tratamentos de luta contra o cancro (idem), 

em especial dos pulmões, faringe, laringe e língua (amplamente conhecidos por terem como principal 

causa o consumo de tabaco). Nas restantes cinco áreas, investiu mais de 150 000 dólares apenas no 

ano de 20098.  

Mais recentemente, foi criado o projecto “Rede de Solidariedade da Tabaqueira” que atribui donativos 

a inúmeras instituições particulares de solidariedade em todo o país, mas, particularmente, no Município 

de Sintra – onde opera (ibidem). Através deste programa, a PM promove o voluntariado e a 

solidariedade e consolida a sua imagem de empresa com valores que contraria a imagem passada 

pelas mensagens antitabagistas. Faz parte da sua imagem de marca, antes mesmo de se tornar moda 

                                                           
8 Anexo 1 – Philip Morris International Charitable Contributions 2009 
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e socialmente expectável que as empresas assim se comportem. Essa ligação emocional com a marca 

é essencial para o seu sucesso comercial (Lemos, 2010).  

 

Acções de divulgação 

 

"...data on tobacco company expenses (...) would suggest that tobacco companies see POS 

advertising in the retail sector as a vital and effective marketing strategy" (Frick et. al., 2011) 

A Philip Morris conhece a importância dos pontos de venda na escolha do consumidor e usa-o a seu 

favor. Em Portugal, é comum encontrar promotoras contractadas por agências de comunicação e 

eventos junto a máquinas vending de tabaco. Estão, normalmente, em discotecas da moda, 

frequentadas por pessoas entre os 18 e os 35 anos ou em conferências de empresários. Em entrevista 

com Ana9, cuja identidade não será revelada por não lhe ser permitido pela agência que fale acerca do 

briefing dos seus clientes, percebe-se que estas acções são engenhadas ao pormenor. Chamam-se 

acções de divulgação e não de promoção (como as dos restantes produtos com os quais Ana trabalha) 

pois apenas dão a conhecer as marcas de cigarro Philip Morris quando o cliente já se encontra prestes 

a adquirir algo. 

As promotoras, que não estão identificadas como sendo da PM, vestem-se de forma elegante, sempre 

com as cores preto e vermelho – as da marca. Podem também adoptar o estilo cowgirl, dependendo 

do evento. Fazem conversa com os potenciais clientes e sugerem-lhe determinado produto, de acordo 

com o tipo de pessoa e o briefing que lhes é dado anteriormente. Para as mulheres, o Chesterfield 

Activate com sabor a mentol, explica Ana, “normalmente os cigarros com sabores são mais associados 

às mulheres“. Aparentemente, o investimento é profícuo: no inquérito por mim conduzido10, 26,4% dos 

inquiridos que se lembra de ter visto ou ouvido algum tipo de comunicação às marcas Philip Morris, 

admite terem sido actividades promocionais.   

Todas as promotoras têm de cumprir uma rígida regra: nunca abordar ninguém que não se mostre 

interessado em comprar o produto – dessa forma seria considerado promoção e a empresa correria 

sérios riscos de sofrer uma coima, como contemplado pelo Código da Publicidade. A PM leva à risca 

esta regra, realizando várias vezes a técnica mistery shopper para confirmar que tudo está dentro da 

lei. Ana nota que nunca fez estas acções em lugares que não fossem frequentados por pessoas com 

algum nível económico e realça que são “muito bem pagas”. 

«Móteis Marlboro» 

 

É o nome dado aos locais de lazer decorados ao estilo do Homem Marlboro. A Philip Morris oferece 

incentivos financeiros aos proprietários de bares para que decorem o seu espaço com heurísticas que 

relembrem partes do logótipo da marca ou outros símbolos subtis: móveis, cinzeiros, painéis 

                                                           
9 Ver Apêndice – Entrevista com Promotora 
10 Ver Apêndice – Inquérito  
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(Lindstrom, 2009). Tal como a indumentária das promotoras, as cores predominantes dos Móteis 

Marlboro são o preto e o vermelho. É uma área confortável, com sofás e que podem, ou não, ter 

imagens do Velho Oeste. “A ideia é que seja um sítio acolhedor para quem fuma. Os fumadores 

associam o café aos cigarros. São duas drogas” (idem).  

Marca Umbrella 

 

Durante todo o trabalho temo-nos debruçado sobre o papel crucial da principal marca Umbrella da Philip 

Morris: a Marlboro Classics. Noventa e quatro inquiridos afirmam conhecer a MC e 68,3% recorda-se 

de ter presenciado algum tipo de comunicação. A Marlboro Classics garante a exposição máxima do 

lendário fumador-tipo, comercializando luvas, relógios, chapéus, casacos e calças de ganga ou em 

pele, criados para estabelecer uma associação com a marca (Lindstrom, 2009). Quando confrontados 

com uma imagem retirada da campanha de 2008/2009 para a linha de roupa, em que se vê a 

personificação do Homem Marlboro, masculinidade (29,4%), mistério (20,6%) e estilo (14,3%) são os 

atributos a que os inquiridos mais correspondem. Os resultados do inquérito mostram também que a 

opinião pública parece confundir a comunicação da marca de cigarros Marlboro com a linha de roupa 

Marlboro Classics (MC) em que, de facto, existe uma maior e mais perceptível divulgação da Marlboro. 

Os indivíduos, para além de declararem serem as “actividades promocionais” as que se recordam mais, 

escolhem os outdoors (27,3%) como segundo maior suporte de comunicação da Philip Morris, quando 

essa opção é proibida legalmente. Mais uma prova que corrobora a ideia de que, para o consumidor, a 

distinção entre Marlboro (tabaco) e Marlboro (roupa) é difusa.  

Patrocínio 

 

A Philip Morris patrocina modalidades desportivas por todo o mundo, particularmente a NASCAR e a 

Fórmula 1. Nos Estados Unidos da América, o automobilismo é o segundo desporto mais popular, com 

os seus fãs a gastarem mais de 2 mil milhões de euros todos os anos em produtos relacionados. A 

NASCAR afirma mesmo que estes são “dos mais fiéis a uma marca de todo o mundo desportivo, e por 

essa razão, se encontram tantas empresas da lista das 500 mais importantes da revista Fortune a 

patrocinar os seus eventos” (Lindstrom, 2009). É então natural que a PM queira pertencer a esse grupo 

privilegiado. Por outro lado, não existe melhor maneira de vender a marca do que associá-la ao espírito 

de aventura, de risco, de juventude e de coragem que só uma corrida de automóveis consegue 

transmitir. Contraria tudo o que as campanhas antitabágicas apregoam. Os carros são pintados, mais 

uma vez, de encarnado, assim como o piloto e a sua equipa.  

 

Estes três últimos pontos são considerados exposição subliminar da marca, por criarem ligações 

subconscientes nos consumidores sem nunca sequer apresentarem o logotipo. Todas as heurísticas 

estavam relacionadas com anúncios da altura em que a publicidade ainda era permitida (Lindstrom, 

2009). Mesmo os indivíduos que já não sejam dessa época, ou mesmo que já não se recordem, é fácil 

encontrar essas imagens, seja na internet, em lojas ou através de marketing viral. 



Estratégia de Comunicação na Indústria Tabaqueira 
O caso da Philip Morris em Portugal 

 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | Universidade Técnica de Lisboa 

21 

Aqui trata-se de uma publicidade subliminar: a indústria tabaqueira esforça-se para que relacionemos 

imagens aparentemente inocentes com desejos incontroláveis.  

E até que ponto importam os logótipos? Esses símbolos que desde os princípios da publicidade que 

ocupavam lugar de destaque, mostram-se pouco importantes neste caso. Mais poderoso do que 

qualquer logótipo, são as imagens, as sensações, os cheiros e as percepções que os fumadores 

associam ao tabaco e àquilo que é, e não é, pertencente à Philip Morris (Kahneman, 2011). 

.    
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Considerações Finais 
 

Ao longo deste trabalho, procurei conhecer melhor uma área que me era próxima mas que 

desconhecia. A indústria tabaqueira enfrenta variadíssimas restrições legais, mas, ainda assim, tem 

necessidade de se fazer vender através da sua comunicação, como qualquer outra empresa.  

A PM investe muito dinheiro para conseguir ultrapassar as proibições governamentais e muitas vezes 

resume-se apenas a estímulos extremamente poderosos. Chegar ao ponto de conseguir substituir a 

publicidade tradicional requer pesquisas exaustivas. A própria proibição da publicidade ao tabaco 

acabou por, inadvertidamente, aliciar e promover esse determinado comportamento.   

Aquilo que menos tem a ver com o tabaco é aquilo que mais faz querer fumar – tanto seja um ambiente 

em tons de vermelho ou um carro desportivo, o que desperta a mente são as percepções a que se 

associa o acto de fumar (Kahneman, 2011). A publicidade tradicional e o próprio logótipo tornam-se 

quase obsoletas.  

 

Comunicação na indústria tabaqueira – Que futuro?  

 

Foi aliciante entender que a comunicação não é estática e está longe de se esgotar. Todos os anos 

surgem novas técnicas, mais avançadas e que combinam o neuromarketing, a psicologia e outras áreas 

que estão em constante evolução.  

Penso que à medida que se forem desmistificando estes novos meios de comunicação subliminares, 

mais se trabalhará acerca da indústria tabaqueira.  

É por isso que acredito que, apesar de ter sentido lacunas na oferta de informação sobre este tema, 

rapidamente assistiremos a alterações. Um tema tão interessante e que tantos pontos de vista tem para 

explorar, só pode despertar o interesse de novos estudiosos. 
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APÊNDICE 

1. Relatório de Inquérito 

1.1. Apresentação e objectivos 

 

O presente inquérito foi elaborado com o intuito de aferir qual a percepção dos inquiridos acerca da 

empresa Philip Morris: se a conheciam, se sabiam qual a sua área de intervenção e quais as marcas 

core e umbrella a ela ligadas. Também se pretendia entender a que valores está associada a Marlboro 

Classics.  

Para atingir estes objectivos, foi conduzido um inquérito por questionário através da plataforma online 

KwikSurveys e difundido através de redes sociais (Facebook e Twitter) e através da mailing list do 

Parlamento Europeu Jovem. No período em que esteve disponível (de 9 de Maio a 21 de Julho de 

2013) arrecadou 127 respostas. 

A população inquirida, a que apenas se pedia que fosse maior de idade, tem as seguintes 

características: 

 56,6% é do sexo feminino 

 As manchas etárias mais representativas são entre os 18 e os 24 anos (49,6%) e dos 25 até 

aos 34 anos (29,1%) 

 51,1% tem formação superior e 25,1% tem pelo menos o ensino secundário completo e/ou 

encontra-se a frequentar o ensino universitário 

 53,5% ainda estuda e 33,9% trabalha por conta de outrem 

  

1.2. Interpretação dos resultados  

 

Foi pedido aos inquiridos que respondessem a catorze perguntas, que, gradualmente, os vão guiando 

até à resposta mais importante, a dos valores associados à imagem do Homem Marlboro. 

Numa primeira fase, os respondentes são questionados acerca dos seus hábitos de compra e consumo 

de tabaco e do seu conhecimento das marcas de cigarros comercializadas em Portugal.  

A primeira pergunta procura aferir que percentagem da população é considerada fumadora segundo 

os parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS). Mais de metade, 50,4%, admitem ter 

fumado nos trinta dias anteriores à sua participação. 
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“Fumador: qualquer pessoa que tenha fumado, pelo menos, um cigarro no último mês” 

 (Organização Mundial de Saúde, 2008) 

 

Porém, e apesar de trinta e sete pessoas afirmarem não fumar, apenas uma diz nunca ter ouvido 

falar de nenhuma das marcas de cigarros apresentada na segunda pergunta. Cinquenta e duas 

lembram-se de outras marcas para além das seis enunciadas (Marlboro, Chesterfield, SG, Camel, L&M, 

Lucky Strike).  

As marcas top-of-mind são a Marlboro (16,8%), Camel (16,7%) e Chesterfield (16,3%).  

São exactamente estas que mais inquiridos admitem já ter experimentado, com particular ênfase para 

a Marlboro (pelo menos 84 pessoas experimentaram) e para a Chesterfield (pelo menos 78). Do 

cruzamento destas duas informações posso deduzir que existe uma relação de interdependência entre 

as marcas que os consumidores conhecem e aquelas que têm curiosidade/já experimentaram: ou 

consumiram porque já as conheciam, ou se lembram delas por terem experimentado e daí ter resultado 

algum impacto. 

Quando na quarta pergunta, os indivíduos são questionados sobre se se lembravam de ter visto ou 

ouvido algum tipo de comunicação, a maioria responde negativamente em peso a praticamente todas 

as marcas acima mencionadas. Note-se o caso da SG, em que 89,3% afirmam nunca terem 

presenciado nada, ou da Chesterfield com 84,4% respostas negativas.  

O único caso em que as opiniões diferem e fazem equilibrar a balança é quando, para a mesma 

pergunta, se fala na Marlboro. Apesar de 64 pessoas dizerem nunca ter visto nem publicidade nem 

acções de comunicação à marca, os restantes 48,8% afirmam que, sim, se recordam de ter visto 

algo. Uma divergência tão grande de opiniões faz-me aferir que, ou alguns dos inquiridos estão a 

confundir a comunicação da marca de cigarros Marlboro com a linha de roupa Marlboro Classics 

(MC), e/ou, de facto, existe uma maior e mais perceptível divulgação da Marlboro. 

A confirmação do raciocínio anterior chega nas respostas à pergunta seguinte. Quando às pessoas que 

responderam afirmativamente à questão da comunicação lhes é perguntado em que suporte se 

lembram de ter visto, as conclusões são claras: «outdoors» e «actividades promocionais» 

encontram-se paralelamente nos primeiros lugares.  

Ambas conectam pontos falados anteriormente – os outdoors são os mais utilizados nas campanhas 

de publicidade da Marlboro Classics; as actividades promocionais, ou de divulgação, estão presentes 

em vários pontos de venda do país. Os dois suportes mais reconhecidos pelos inquiridos revelam a 

comunicação subliminar praticada pela Philip Morris.  

Mais de metade dos inquiridos (61,8%) afirma conhecer a PM e as marcas a que mais associam 

são, novamente, a Marlboro (24,6%) e a Chesterfield (18,1%).  
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Após um pequeno texto introdutório para que os indivíduos ficassem a conhecer rapidamente a 

empresa e sua actuação em Portugal, é colocada a pergunta “Conhece a Marlboro Classics?”. 

Curiosamente ou não, muitos mais inquiridos conhecem a Marlboro Classics, percentualmente 

traduzindo-se numa diferença de 12,8%. 

Porém, quando colocada a mesma pergunta acerca da comunicação de marca mas, desta vez, sobre 

a MC, a grande maioria (68,3%) responde nunca ter visto ou ouvido nada. 

Dados interessantes e contraditórios, quando é sabido que a PM não pode explicitamente montar uma 

campanha de comunicação apesar de os inquiridos notarem que sim – mas responderem 

negativamente aos esforços da MC que possui o direito de publicitar o seu produto. 

Foi também mostrada uma imagem retirada de uma campanha de 2008/2009 da Marlboro Classics em 

que está representado o típico Homem Marlboro. De seguida, é pedido aos indivíduos que escolham 

uma palavra entre as opcionais (masculinidade, virilidade, sensualidade, estilo, maturidade, 

sensitividade ou outra) que descreva a fotografia. O objectivo era aferir a que valores associa a opinião 

pública ao ver a imagem pela primeira vez. 

Os resultados foram claros: masculinidade (29,4%), mistério (20,6%) e virilidade (13,5%). Três 

características que definem o Homem Marlboro: forte, masculino e clássico, como um cowboy. Pelo 

contrário, nenhum inquirido optou por «sensitividade». 
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1.3. Layout  

 

 

Figura 4 Configuração do inquérito online 

Figura 5 Configuração do inquérito online (2) 
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Figura 6 Configuração do inquérito online (3) 

Figura 7 Configuração do inquérito online (4) 
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Figura 8 Configuração do inquérito online (5) 

Figura 9 Configuração do inquérito online (6) 
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1.4. Representação gráfica dos resultados 
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Figura 11 Pergunta 1 – Cigarros consumidos pelos inquiridos 

Figura 10 Configuração do inquérito online (7) 
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Figura 12 Pergunta 2 - Marcas conhecidas pelos inquiridos 

 

 

 

Figura 13 Pergunta 3 – Marcas experimentadas pelos inquiridos 
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Figura 14 Pergunta 4 – Conhecimento de algum tipo de comunicação 

 

 

Figura 15 Pergunta 5 - Conhecimento de algum tipo de promoção - em que meio? 
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Figura 16 Pergunta 6 - Conhecimento da empresa Philip Morris 

 

 

 

Figura 18 Pergunta 7: Marcas associadas à Philip Morris pelos inquiridos 
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Das seguintes marcas, quais pensa pertencer à Philip Morris?

A Philip Morris International é empresa proprietária de 7 das 15 maiores marcas de cigarros do 

mundo. Em Portugal, actua sob o nome de Tabaqueira, S.A, estabelecida desde 1927. É a maior 

detentora de tabaco no nosso país, ocupando uma posição primordial nesta área. 

Figura 17 Texto introdutório acerca da Philip Morris 
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Figura 19 Pergunta 8: Conhecimento da Marlboro Classics pelos inquiridos 

 

 

 

Figura 20 Pergunta 9: Conhecimento de comunicação ligada à Marlboro Classics 
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Conhece a Marlboro Classics?
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Recorda-se de ter visto ou ouvido algum tipo de 
comunicação associada à Marlboro Classics?
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Figura 21 Imagem retirada da campanha Outono/Inverno 2008/2009 Marlboro Classics 

 

Fonte: (Fashion Time, 2011) 

 

Figura 22 Pergunta 10: Associação de imagem a valores 
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Numa palavra, descreva a imagem acima, retirada de 
uma campanha publicitária da Marlboro Classics



Estratégia de Comunicação na Indústria Tabaqueira 
O caso da Philip Morris em Portugal 

 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | Universidade Técnica de Lisboa 

38 

Figura 23 Pergunta 11: Idade dos inquiridos 

 

 

 

Figura 24 Pergunta 12: Sexo dos inquiridos 
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Figura 25 Pergunta 13: Situação profissional dos inquiridos 

 

 

  

Figura 26 Pergunta 14: Habilitações literárias dos inquiridos 
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Entrevista a Promotora de Acções de Divulgação da Philip Morris 
 

No dia 6 de Julho de 2013, uma das promotoras da agência de promoção de eventos New Agency, 

aceitou dar-me o seu depoimento acerca das acções de divulgação feitas para a cliente Tabaqueira 

(Philip Morris). 

A divulgação do briefing de cada acção vai contra as regras da empresa em que trabalha. Por isso, 

“Ana” pediu-me que a divulgação desta entrevista fosse apenas feita sob nome fictício. 

 

Consegue explicar-me no que consiste o seu trabalho enquanto promotora para as acções de 

divulgação dos produtos Philip Morris? 

Basicamente, temos informação das acções que vamos fazer com cerca de um mês de antecedência. 

A esmagadora maioria das vezes são em discotecas mas no Verão fazemos em quase todos os 

festivais. Também já fiz numa conferência de uma empresa importante, uma vez. Vamos normalmente 

em pares [as promotoras] e costumam escolher as mais apresentáveis ou com mais experiência na 

área. Nunca costumam recrutar as minhas colegas com um ar mais jovem, percebe? As que parecem 

que ainda não têm 18 anos. Nas discotecas ficamos perto das máquinas de tabaco mas nos festivais 

temos mais liberdade, porque ficamos na "Tenda do Tabaco" -- é uma espécie de tenda insuflável que 

vai mudando de cor, e em que existem vários balcões e máquinas onde se pode comprar tabaco e 

fumar à vontade. Passam sempre música assim mais chillout e de vez em quando também podem ter 

bares, mas não é sempre. 

 

Qual é o objectivo de cada acção? 

Aquilo que nos é pedido é que levemos vestido a farda que nos dão - que pode depender de acção 

para acção mas que normalmente é uma saia vermelha um pouco acima do joelho, uma camisa e um 

colete vermelho -, umas botas nossas e principalmente que estejamos com o cabelo arranjado e bem 

maquilhadas, mas sem ser exagerado. Se for numa discoteca, é daquelas todas da moda, onde as 

pessoas ou os jovens com mais dinheiro vão, nunca são sítios onde a entrada seja barata, nunca são 

aquelas discotecas em que possam entrar os miúdos com bilhetes de identidade falsos. Ficamos lá 

desde a abertura (23h/00h) até quase ao encerramento (4h/5h da manhã). Basicamente, o que nos é 

pedido é que, cada vez que algum cliente se aproxime para comprar tabaco na máquina, nos 

apresentemos e expliquemos algumas características dos produtos Philip Morris. Damos sugestões. 

Por exemplo, se for uma rapariga mais ou menos da minha idade, dizemos "porque é que desta vez 

não experimenta o Chesterfield Activate com sabor a mentol?" (normalmente os cigarros com sabores 

são mais associados às mulheres). Nos festivais existe um maior à-vontade, podemos andar entre os 

balcões porque é como se o espaço fosse "nosso". Só vai à "Tenda do Tabaco" quem quer, de facto, 

fumar ou comprar tabaco. A regra é nunca, jamais, abordar alguém que não esteja interessado em 

comprar. Ou seja, eu não posso ir para o meio da pista de dança e perguntar a uma pessoa qualquer 
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se ela está interessada em comprar determinada marca, porque isso seria estimular um determinado 

comportamento. O que nós fazemos é sugerir, dar informações a quem nos peça. Por isso é que ao 

contrários das acções que faço para outras marcas (de electrodomésticos, por exemplo), que se 

chamam acções de promoção porque estamos a tentar promover algo, as da Philip Morris chamam-se 

sempre acções de divulgação.  

 

É uma regra muito rígida, portanto.  

Sim, muito. Já me aconteceu aparecer lá alguém da agência a controlar e acho que a Philip Morris 

também já fez cliente-mistério connosco para verem se estávamos a fazer tudo como deve ser. De 

qualquer das formas, eu gosto de fazer as acções para a Tabaqueira porque são as melhor pagas.  
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Guião de Entrevista Departamento de Comunicação Philip Morris 

 Como é que se gere a comunicação de um produto com restrições legais à sua comunicação? 

 Qual pensa ser a percepção da maioria dos consumidores relativamente à Philip Morris? E à 

Marlboro? 

 Quais são as estratégias de marketing e comunicação que a PM tem em prática de momento? 

 Quais são as principais ideias e valores que se pretende que o consumidor assimile em relação 

à PM? E à Marlboro? 

 Qual o papel da Marlboro Classics como extensão da PM? Pode falar-me da sua estratégia de 

marketing e comunicação? 

 De que maneira influenciam as campanhas de mecenato a imagem da marca? 
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ANEXO 

Philip Morris’ Charitable Contributions 2009 - Portugal 
 

Giving Area Name of Organization Project Name Amount in USD 

Hunger & Extreme 

Poverty 

Association Promoter of 

the Blind Teaching 

Blind Guiding 7,436.05 

Hunger & Extreme 

Poverty 

Cerebral Palsy 

Association of Leiria 

Evaluation Scales on 

Cerebral Palsy 

3,499.45 

Hunger & Extreme 

Poverty 

Education Center for 

Disabled People 

Gardening Green House 

Project In Sintra - Phase 

I 

 

16,074.40 

Hunger & Extreme 

Poverty 

Education Center for 

Disabled People 

Gardening Green House 

Project In Sintra - Phase 

I 

 

22,265.60 

Hunger & Extreme 

Poverty 

Elderly, Retired and 

Pensioners Association 

Elderly Gym 4,461.63 

Education Holy Mercy House of 

Cascais - Big House of 

Galiza 

Project Know More 8,030.93 

Hunger & Extreme 

Poverty 

Portuguese Association of 

"Trisomy 21" – Differences 

Center for Childhood 

Development 

Therapy Care 7,350.00 

Education Portuguese Cerebral 

Palsy Association of 

Coimbra 

Program “Switch On 

Reading” 

49,116.08 

Arts & Culture Sintra Quorum - 

Management of Cultural 

and Tourism 

Sintra Festival 2009 12,900.00 

Hunger & Extreme 

Poverty 

Social Parochial Center of 

Our Purification Lady of 

Assentis 

Elderly and Children 

Care Center 

Construction 

7,436.05 

Hunger & Extreme 

Poverty 

The Century Foundation Social Support to Needy 

Elderly and Children 

5,643.07 


