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PAINEL DO ADVOGADO

Cigarro eletrônico é opção para fumantes
No dia em que comemorou 45 anos, Philip Morris Brasil reforçou o comprometimento e foco no tabaco e a busca por alternativas
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Presidente Manuel Chinchilla (centro) e diretores Alejandro e Fernando falaram à imprensa
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de olho no futuro

LABOrATÓrIO DE PESQuISA E DESENVOLVImENTO

A Philip Morris Brasil come-
morou nesta sexta-feira, dia 19, 
45 anos de atividades. Em dia 
de festa, o presidente Manuel 
Chinchilla falou pela primeira 
vez à imprensa sobre os de-
safios da empresa ao lado do 
diretor de operações Alejandro 
Okroglic e do diretor de as-
suntos corporativos Fernando 
Vieira. A coletiva de imprensa 
ocorreu na unidade situada em 
Santa Cruz do Sul. Na ocasião, 
a imprensa realizou uma visita 
e pôde conhecer a fábrica, con-
ferindo todo o processo. Hoje, 
a unidade de Santa Cruz tem 
uma operação que engloba 
desde a produção da semente 
de tabaco até a comercialização 
do produto final. 

De antemão, o presidente 
Chinchilla reiterou o com-
promisso da Philip Morris 
em manter o foco estratégico 
no tabaco e reforçou que 
a empresa trabalha para o 
desenvolvimento de toda a 
cadeia produtiva, totalmente 
integrada à visão de um futu-
ro sem fumaça, uma vez que 
o tabaco é a base principal 
da alternativa tecnológica.  
O executivo destacou sobre 
a iniciativa global da Philip 
Morris International de subs-
tituir progressivamente no 
longo prazo a comercialização 
de cigarros no mundo, ofere-
cendo aos adultos fumantes 
produtos de risco reduzido. 
A exemplo o IQOS, produto 
de tabaco aquecido que já é 
comercializado em 42 países 
e consumido por mais de 5,8 
milhões de pessoas.

Para o presidente da multi-
nacional, “um futuro sem fu-
maça não significa um futuro 
sem tabaco”. Segundo ele, o 
Brasil vai continuar ocupando 

posição de destaque dentro 
da operação global da Philip 
Morris International, em vir-
tude da operação existente e 
da qualidade do tabaco pro-
duzido no país. “Quando fala-
mos em futuro sem fumaça do 
cigarro é o futuro que temos 
como visão a longo prazo”, 
reforça o diretor de assuntos 
corporativos, Fernando Viei-
ra. “Precisamos desmitificar 
que haverá redução na produ-
ção do tabaco. A curto e médio 
prazo não esperamos nenhum 
impacto. Vamos ter que ver o 
que acontece com o futuro”, 
complementa Chinchilla.

TrANSIÇÃO
A transição do cigarro con-

vencional para o cigarro aque-
cido, como mencionado, será 
feita de forma progressiva a 
longo prazo.

Atualmente, por falta de 
regulamentação da Anvisa, a 
empresa não pode fabricar o 
produto no Brasil. “Já está dis-
ponível em muitos lugares do 
mundo. Por que não tê-lo no 
Brasil?”, questiona Chinchilla. 
“Hoje, depende da reguladora 
Anvisa. A dificuldade está aí. 
É preciso que seja estudado e 
debatido para ser regulamen-
tado. Já está em andamento 
esta discussão junto à Anvi-
sa”, explica Chinchilla. 

Segundo o diretor de as-
suntos corporativos, Fernan-
do Vieira, o que se quer é que 
os órgãos competentes acre-

A Philip Morris investiu em 2013, R$ 124 milhões para unificar 
as etapas produtivas e instalou em Santa Cruz do Sul um dos 
laboratórios de pesquisa e desenvolvimento mais moder-
nos do mundo, capaz de abastecer tanto o mercado interno 
quanto o internacional.
O laboratório instalado na unidade em Santa Cruz conta com 
23 pessoas, entre técnicos e cientistas. No local, são realiza-
das análises do tabaco e produto acabado, além de verificar e 
atender as exigências da Anvisa. 
No laboratório é possível assegurar parâmetros físicos do 
cigarro, bem como comprovar o que está sendo produzido, 
garantindo a qualidade.
Devido à nova resolução da Anvisa, algumas adequações 
estão sendo necessárias  e a Philip Morris já trabalha nisso.

ditem em dados de pesquisas 
disponíveis. “O Brasil é um 
mercado promissor. Tem 20 
milhões de fumantes. O cigar-
ro eletrônico é desenvolvido 
em ciência séria e é preciso 
tratar no aspecto científico e 
não ideológico. Queremos dar 
alternativas para os fumantes 
e que tenham menos risco à 
saúde”, reflete.

PESQuISAS
“A Philip Morris está há 10 

anos realizando pesquisas de 
formas para usar o tabaco”, 
sublinha Manuel Chinchilla. 
“Investimos em pesquisas de 
desenvolvimento. O proces-
so para o cigarro aquecido 
é diferente para garantir 
que não haja combustão”, 
explica. “Queremos migrar 
os fumantes para esta nova 
categoria.” Fernando Vieira 
reforça que o produto não é 
livre de riscos, mas ressal-
ta que é direcionado para 
adultos fumantes como uma 
alternativa.

“
Quando falamos em futu-
ro sem fumaça de cigarro 
é o futuro que temos como 
visão a longo prazo.”

FErNANDO VIEIrA
Dir. Assuntos Corporativos

CurIOSIDADES
| A cada 20 minutos é feita a coleta de uma amostra formal do 
produto para analisar o estado físico e visual do cigarro, a fim 
de garantir a qualidade do produto.
| As carteiras de cigarro da empresa possuem selo fiscal pro-
duzidos e emitidos pela Casa da Moeda. Cada carteira tem um 
código único.

PrODuÇÃO
A Philip Morris Brasil con-

ta hoje com 16 linhas de pro-
dução. A unidade produz, 

em média, oito mil cigarros 
por minuto, o que equivale a 
400 carteiras, em um processo 
totalmente automatizado.


