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RESUMO 

 

Título: 

A Análise Crítica do Discurso adverte: Discursos veiculados na mídia pela indústria do tabaco 

podem fazer mal a saúde 

 

Objetivo do trabalho: 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a trajetória discursiva da Souza Cruz na mídia, 

após a proibição de propaganda de produtos derivados do tabaco, a partir das reportagens do 

jornal O Globo. A suposição que norteia o estudo é que a Souza Cruz utilizou-se da mídia para 

fazer propaganda de maneira indireta. 

 

Procedimentos/Método para a solução do problema:  

Os dados foram coletados a partir de pesquisa bibliográfica sobre a indústria do tabaco e 

pesquisa documental realizada no acervo do Jornal O Globo. A análise desses dados se deu a 

partir dos procedimentos teórico-metodológicos da análise crítica do discurso de Norman 

Fairclough, a partir de uma vertente de prática social. 

 

Resultados:  

A partir das reportagens analisadas foi possível identificar três ordens de discursos praticados 

pela Souza Cruz e disseminadas através da mídia em massa, mesmo após proibição de 

propaganda: a Souza Cruz vítima do contrabando, a Souza Cruz responsável social e por fim a 

Souza Cruz inovadora. 

 

Implicações práticas:  

Este estudo anseia promover a reflexão sobre a importância do papel do discurso para as 

organizações e para a sociedade, isto é, como o discurso constitui as organizações e é resultado 

dela, demonstrando a importância de se considerar este elemento ao analisar estratégia 

empresarial. 

 

Originalidade e contribuições: 

Pesquisas de análise crítica do discurso sobre a indústria do tabaco e seus resultados são 

escassas, e grande parte dessas pesquisas realizadas sobre este tema, adota como metodologia 

a análise do discurso (sem a crítica), e consideram a voz do veículo de comunicação e não a 

voz da empresa o que atribui a esta pesquisa originalidade e contribuição acadêmica e social ao 

expandir os estudos sobre Analise Crítica do Discurso, tanto na área da administração quanto 

em especial no âmbito da saúde, áreas pouco exploradas neste contexto de análise. 

 

Produção Técnica/Tecnológica: 

O diagnóstico sobre a criação de um novo mercado por parte da indústria tradicional de cigarro 

é o principal produto técnico/tecnológico derivado do estudo. A análise crítica do discurso 

veiculado na mídia permitiu evidenciar o grande esforço da indústria no sentido convencer 

sociedade e demais atores de seu interesse à adesão ao cigarro eletrônico.  

 

Palavras-Chave: Análise Crítica do Discurso, mídia, tabaco 
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ABSTRACT 

 

Title:  

Critical Discourse Analysis Warns: Tobacco Industry Speaking Media May Harm Health 

 

Objective of the study: 

This paper aims to analyze Souza Cruz's discursive trajectory in the media, following the ban 

on tobacco products advertising, based on reports from the newspaper O Globo. The assumption 

that guides the study is that Souza Cruz used the media to advertise indirectly. 

 

Procedures/Method for solving the problem: 

Data were collected from bibliographic research on the tobacco industry and documentary 

research carried out in the O Globo newspaper collection. The analysis of these data was based 

on the theoretical-methodological procedures of Norman Fairclough's critical discourse 

analysis, from a social practice perspective. 

 

Results:  

From the analyzed reports, it was possible to identify three requests for speeches practiced by 

Souza Cruz and disseminated by the mass media, and even after the ban on advertising: Souza 

Cruz, a victim of smuggling, a Souza Cruz, socially responsible and finally Souza Cruz 

innovative. 

 

Practical implications:  

This study aims to promote reflection on the importance of the role of discourse for 

organizations and society, that is, how discourse constitutes organizations and is a result of it, 

demonstrating the importance of considering this element when analyzing business strategy. 

 

Originality and contributions:  

Critical analysis of discourse analysis on the tobacco industry and its results are scarce, and 

most of this research on this subject adopts discourse analysis (without criticism) as a 

methodology, and considers the voice of the communication vehicle and not the voice of the 

company which attributes to this research originality and academic and social contribution by 

expanding studies on Critical Discourse Analysis, both in the area of administration and 

especially in the health area, areas little explored in this context of analysis. 

 

Technical/Technological Production:  

The diagnosis of the creation of a new market by the traditional cigarette industry is the main 

technical / technological product derived from the study. The critical analysis of the discourse 

conveyed in the media showed the great effort of the industry to convince society and other 

actors of their interest in the adhesion to the electronic cigarette. 

 

Key-Words: Critical Discourse Analysis, media, tobacco 
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1 INTRODUÇÃO   

1.1 Contextualização  

 

Os debates que envolvem a indústria do tabaco não são recentes. O impasse existente 

entre os dois lados desse tema é recorrente na mídia. De um lado está a indústria tabagista que 

amparada por diversos atores, defende os benefícios principalmente econômicos gerados por 

esse mercado; e do outro, está o ministério da saúde e todas as entidades que evidenciam os 

malefícios causados não só pelo cigarro, mas por toda sua cadeia produtiva. No ambiente 

político-institucional, é evidente o acirramento das contradições entre o objetivo da saúde 

pública e os interesses do mercado, no qual a participação do Estado como mediador se faz 

necessária devido à atuação de vários atores com objetivos conflitantes (ELIAS, 2004; 

GADELHA, 2012). 

Mundialmente, a indústria do tabaco movimenta cerca de US$ 2,5 trilhões por ano em 

mais de 200 países, e uma das gigantes que controlam esse mercado é a British 

American Tobacco, a qual tem no Brasil a Souza Cruz com subsidiária. A importância para a 

economia é incontestável. O Brasil é o maior exportador mundial de tabaco e o segundo maior 

produtor, perdendo apenas para China, o que confere a este mercado números expressivos como 

apresentados pela Souza Cruz no último balanço divulgado pela empresa em 2015 (SOUZA 

CRUZ, 2015). 

Referente a geração de empregos e renda, são 6,6 mil empregos diretos, 240 mil 

empregos indiretos e 30 mil produtores parceiros. Em termos fiscais, o tabaco está entre os dez 

principais contribuintes do país sendo o maior contribuinte do Imposto Sobre Produtos 

Industrializados (IPI), superando a indústria automotiva e de bebidas. Em 2016, a arrecadação 

de impostos nacional só neste seguimento foi de mais de 10 milhões de reais (SOUZA CRUZ, 

2015, RECEITA FEDERAL, 2019). 

Se por um lado os números de viés econômico da indústria do tabaco são expressivos, 

os referentes aos prejuízos da mesma são igualmente significativos. O cigarro, causador do 

tabagismo, é responsável por aproximadamente 50 tipos diferentes de doenças, dentre elas os 

vários tipos de câncer, doenças do aparelho respiratório, cardiovasculares, entre outras. Essas 

doenças causam estimadamente 157 mil mortes precoces por ano no país, que está em oitavo 

lugar no ranking mundial de número de fumantes, representado por 18 milhões de brasileiros. 

No mundo, o número de mortes anuais devido ao tabagismo é de 7 milhões de pessoas 

(PROJETO ITC, 2014). 
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Os prejuízos aos cofres públicos também são grandes, o tabagismo custa 56,9 bilhões 

por ano ao Brasil, através de custos diretos e indiretos ligados a despesas médicas e a perda de 

produtividade por falta de capacidade de trabalho ou morte precoce. Mundialmente, essas 

despesas giram em torno de 1,4 trilhão de dólares, pouco menos de 2% do Produto Interno 

Bruto (PIB) mundial (PROJETO ITC, 2014). 

Existem ainda os danos causados aos fumicultores, pelas condições insalubres de 

trabalho, que entre outras situações geram constantes denúncias de exploração do trabalho, 

inclusive o infantil. É uma atividade que geralmente envolve toda a família num trabalho de 

aproximadamente 18 horas por dia, sujeitando esses pequenos produtores a constantes riscos 

de saúde decorrentes do processo de trabalho, como as doenças respiratórias agravadas pela 

poeira das folhas secas, lesões dermatológicas causadas por contato com agrotóxicos, 

intoxicação associada a quadros depressivos, entre outros (PERES; NETO, 2018). 

Os impactos ambientais também estão na lista dos danos causados pela indústria do 

tabaco, não abordando apenas a emissões de fumo, que emitem gases cancerígenos, tóxicos e 

de efeito estufa, mas também a cadeia produtiva que vai desde o plantio, produção e distribuição 

com o uso de agroquímicos, desflorestamento e usos extensivo de agua e energia até o descarte 

da guimba dos cigarros que são lançados no chão, envenenando solos, mares e rios, com as 

mais de 7 mil substâncias químicas tóxicas que contem na sua composição, entre outras 

nicotina, arsênico e metais pesados (PROJETO ITC, 2014). 

Na tentativa de conter as graves consequências causadas pelo tabagismo, que foi 

aumentando proporcionalmente ao crescimento da produção e consumo de cigarros, vários 

países começaram a criar políticas restritivas para a indústria do tabaco. Enquanto essas leis 

não chegavam ao Brasil, o período foi propício para que as multinacionais se instalassem no 

país aumentando seu consumo e produção, impulsionado pela agricultura familiar com mão de 

obra barata no Sul do país (BARRETO, 2018). 

Em 1980, as primeiras políticas de regulação ao tabagismo começaram a ser vigoradas 

no país. Em 2003, a 56a Assembleia Mundial da Saúde aprovou o primeiro tratado internacional 

de saúde pública, na tentativa de controlar o avanço e consequências globais do tabagismo. Este 

tratado - a Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco da OMS (CQCT-OMS) – foi 

aprovado em Congresso no Brasil com decreto em 2006, onde desde então, as medidas previstas 

no tratado são as obrigações a serem exercidas pelo país e a Política Nacional de Controle do 

Tabaco passou a ser orientada por essas obrigações (MENDES et al., 2017). 

As leis sancionadas pelo governo implicam em sérias restrições a indústria do tabaco no 

Brasil, impactando diretamente na sua atuação, dentre elas, destacam-se a carga tributária 
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elevada e a proibição de propaganda, esta última, foi a que serviu de direcionamento para este 

trabalho. Percebeu-se que mesmo após a lei que proíbe a propaganda de cigarros, a empresa 

continuou presente na mídia, realizando o que denominamos aqui de propaganda indireta, 

tratando entre outros, de assuntos como tributação fiscal, contrabando e mercado ilegal, 

Responsabilidade Social Corporativa e desenvolvimento e criação de novos mercados, através 

de discursos que a vitimizam e promovem sua atuação empresarial, como estratégia de 

crescimento, uma vez que a produção de cigarros no Brasil sofreu expressiva queda de 45% 

entre os anos de 2008 a 2018 (RECEITA FEDERAL, 2019). 

Ao longo da história o cigarro, passou por um intenso processo de significações e 

ressignificações. Inicialmente ao lado do charuto que antecedeu sua posição no mercado, o 

cigarro trouxe consigo um simbolismo que talvez tenha surtido mais efeito do que seus 

resultados fisiológicos em si. Além do preço elevado que segmentava seu consumo a classe 

média de poder aquisitivo mais elevado, a exposição na mídia seja por meio de propaganda, 

filmes e/ou novelas, explorava o conceito de liberdade, autonomia e poder, abordagem que atrai 

principalmente o público jovem, o que justificaria o consumo crescente por parte deste público 

(CARVALHO, 2001). 

Neste sentido, faz-se necessário entender o papel da mídia como importante ator no 

processo de produção e propagação de discursos, visto que como afirma Gastaldo (2009), os 

poucos segundos em que propagandas, produtos e informações são veiculadas na mídia, não 

representam a dimensão da importância social que esta possui. Ele afirma que uma “definição 

de realidade” é construída a partir da maneira como são articulados os conteúdos dos discursos 

a serem propagados, onde alguns fatos podem ser evidenciados enquanto outros ocultados, de 

acordo com a conveniência da mensagem que se pretende passar. Considerando a larga 

dimensão de alcance de seus veículos, a propagação dessa “realidade” exerce um grande poder 

de influência na sociedade.  

Foi então, realizada a análise dessa trajetória da indústria do tabaco na mídia, com base 

na abordagem teórico-metodológica da Análise Crítica do Discurso (ACD) de Fairclough, 

2001, a partir do conceito de construção discursiva, uma vez que conforme esse autor, o 

discurso é compreendido como uma prática social, que constitui estruturas sociais, ao mesmo 

tempo em que é moldado e restringido por essas estruturas. Isto é, “o discurso contribui para a 

constituição de todas as dimensões da estrutura social que, direta ou indiretamente, o moldam 

e o restringem” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91). 

O critério de escolha da empresa foi o grau de representatividade para o objetivo da 

pesquisa. Líder no mercado, a Souza Cruz, controlada pela British American Tobacco (BAT), 
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é uma das mais relevantes empresas do Brasil e da América Latina. Delimitamos o trabalho aos 

discursos produzidos pela mídia “Jornal O Globo” na última década, período de 2010 a 2019. 

Também optamos por limitar as análises apenas às reportagens que continham discursos 

corporativos (como entrevistas e trechos) com voz direta de seus representantes. 

 

1.2 Problema de Pesquisa e Suposição 

 

Atualmente o mercado mundial de tabaco é controlado por quatro gigantes: a Philip 

Morris International, a Altria Group, a Japan Tobbaco e a British American Tobbaco (que é 

controladora da Souza Cruz no Brasil). Os benefícios econômicos gerados pela indústria do 

tabaco vão desde geração de empregos até a fonte de receita para os cofres públicos com a alta 

arrecadação de impostos. No entanto, no outro lado desta balança estão os prejuízos causados 

pelo tabagismo cuja lista é extensa, indo desde o alto custo para economia, passando pelos 

danos ambientais e por fim sendo relacionado a mais de 50 doenças e a milhões de óbitos anuais 

no mundo. Ainda assim, o número de fumantes ativos é da ordem de aproximadamente 1,1 

bilhão de pessoas, sem considerar os fumantes passivos (PORTES et al., 2018).  

Mesmo com o declínio do mercado, sugerindo resultados positivos das políticas 

públicas contrárias ao setor, a indústria do tabaco continua com números expressivos, tendo o 

Brasil como segundo maior produtor e maior exportador mundial de fumo. O país funciona, 

como uma espécie de celeiro, não só do produto agrícola, mas também uma fonte de poder 

econômico e político de interesse mundial às companhias que se esforçam para manter e 

expandir o mercado de tabaco (CAVALCANTE et al., 2017, RECEITA FEDERAL, 2019).  

Dentre outras medidas restritivas apresentadas na Convenção-Quadro para o Controle 

do Tabaco da OMS que foi aprovada em Congresso no Brasil com decreto em 2006, a proibição 

da publicidade, promoção e patrocínio do tabaco, representou uma forte ameaça ao setor, dada 

a importância da mídia como veículo de comunicação de massa, evidenciada pelas pesquisas 

que comprovam redução significativa no consumo do cigarro em países que adotaram esta 

prática ( GASTALDO, 2009). 

Diante deste cenário questiona-se: Como a Souza Cruz utilizou a mídia para legitimar 

seus interesses empresariais mesmo após a proibição de propaganda de produtos derivados do 

tabaco?  Entende-se que a resposta a tal questionamento ajudará a evidenciar a importância de 

se considerar o discurso ao analisar estratégia empresarial, uma vez que a suposição norteadora 

deste estudo é a de que a Souza Cruz se utiliza da mídia para fazer propaganda de maneira 

indireta. 
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1.3 Objetivos do trabalho 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a trajetória discursiva da Souza Cruz na mídia após a proibição de propaganda 

de produtos derivados do tabaco, a partir das reportagens do jornal O Globo.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Demonstrar a importância da mídia no processo de ressignificação e distribuição dos 

discursos; 

 

• Evidenciar o papel do discurso como elemento de estratégia empresarial; 

 

• Identificar a(s) estratégia(s) da Souza Cruz com o(s) discurso(s) veiculado na mídia;. 

 

 

1.4 Justificativa 

 

A relevância da pesquisa está em abordar o papel do discurso para as organizações e 

para a sociedade, isto é, como o discurso constitui as organizações e é resultado dela 

(FAIRCLOUGH, 2001). Este trabalho em específico aborda a partir da Análise Crítica do 

Discurso, o impasse entre as diferentes visões existentes a respeito da indústria do tabaco.  

Em relação ao objeto de estudo tratado neste trabalho, pesquisas de análise crítica do 

discurso sobre a indústria do tabaco e seus resultados são escassas, e grande parte dessas 

pesquisas realizadas sobre este tema, adota como metodologia a análise do discurso (sem a 

crítica), e consideram a voz do veículo de comunicação e não a voz da empresa o que atribui a 

esta pesquisa contribuição acadêmica ao expandir os estudos sobre Analise Crítica do Discurso, 

tanto na área da administração quanto em especial no âmbito da saúde, áreas pouco exploradas 

neste contexto de análise. 

Do ponto de vista social, a pesquisa é relevante pelas contribuições que a discussão e 

ampliação do conhecimento sobre o assunto podem trazer, ao entregar a sociedade informações 

claras sobre os impactos positivos e negativos da indústria do tabaco promovendo uma reflexão 

sobre os dados reais de modo que esta não seja cooptada por discursos enviesados. 
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Esta pesquisa foi motivada pela natureza profissional da autora. Atuar na área de gestão 

do setor saúde há mais de dez anos, despertou-me o olhar crítico para as questões que envolvem 

um debate extremamente delicado, onde em muitas situações a linha que separa o objetivo fim 

de toda empresa não filantrópica – o lucro – e o direito constitucional do cidadão - a saúde - é 

muito tênue. A atuação enganosa de empresas que têm o discurso de consciência social acaba 

por prejudicar aquelas que de fato o tem e esta inquietação culminou a elaboração deste 

trabalho, que visa analisar a trajetória discursiva da Souza Cruz na mídia, após a proibição de 

propaganda de produtos derivados do tabaco, demonstrando a importância de se considerar o 

elemento discurso ao estudar estratégia empresarial.  

A Souza Cruz, foi escolhida por ser a empresa de maior relevância do Brasil, sendo 

subsidiária da British American Tobacco (BAT) que é a segunda maior do mercado mundial 

em termos de valor e faturamento. 

 

1.5 Delimitação da Pesquisa  

 

A proposta deste estudo é analisar a trajetória discursiva da Souza Cruz na mídia após a 

proibição de propaganda de produtos derivados do tabaco, a partir das reportagens do jornal O 

Globo, publicadas entre os anos de 2010 e 2019.  

 Devido ao seu caráter interdisciplinar, a análise crítica do discurso constitui uma vasta 

e complexa área que reúne diversas escolas (RODRIGUES; DELLAGNELO 2013; VIEIRA; 

MACEDO, 2018). No entanto, este estudo está delimitado a Análise Crítica do Discurso e mais 

especificamente ao modelo tridimensional de Norman Fairclough, cuja orientação teórica diz 

respeito aos conceitos de discurso de ideologia (FAIRCLOUGH, 2001). 

A pesquisa limitou-se a análise das reportagens que continham discursos corporativos, 

a exemplo de entrevistas e trechos de falas dos representantes. Evidentemente, elementos 

contextuais são adotados como parte integrante das análises, embora não sejam componentes 

centrais do corpus de dados. 

 

1.6 Estrutura do Documento 

 

Para melhor compreensão do leitor este trabalho está dividido em cinco partes, sendo a 

primeira esta introdução, que apresenta uma breve contextualização do estudo, o problema de 

pesquisa, os objetivos, a justificativa e a delimitação da investigação. 
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Em seguida, apresenta-se a fundamentação teórica, que embasa a proposta deste 

trabalho, abordando os capítulos sobre indústria do tabaco: histórico, regulação e análise 

setorial; mídia: histórico, importância social e seu impacto nos discursos e; análise crítica do 

discurso, neste tópico abordada enquanto sua perspectiva teórica. 

Posteriormente, na terceira parte, é exposta a metodologia de pesquisa a ser utilizada 

neste estudo, as escolhas epistemológicas, tipificação da pesquisa e coleta de dados. 

Na quarta parte, são expostos os resultados encontrados, a partir dos levantamentos e 

análises realizadas. E, por fim, as considerações com as contribuições sociais e acadêmicas, 

além das limitações e proposições deste trabalho. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 A indústria do Tabaco  

2.1.1 Histórico 

 

O Tabaco é uma planta cujo nome científico é Nicotiana tabacum, da qual é extraída 

uma substância chamada nicotina, seu princípio ativo. Mas no tabaco encontramos ainda um 

número muito grande de outras substâncias, algumas muito tóxicas, como por exemplo 

terebentina, formol, amônia, naftalina, entre outras (CEBRID, 2018). 

O cigarro fabricado industrialmente é a maneira de utilização mais comum do consumo 

do tabaco em folha disseminado pelo mundo, secundariamente ao confeccionado de forma 

artesanal. Logo em seguida, tem-se o uso do charuto, porém em escala bem menor em termos 

de consumo e abrangência, sendo diferenciado quanto ao tamanho, tipo de tabaco, tipo de corte 

das pontas entre outras características. No Sudeste Asiático, a forma comum de utilização do 

tabaco é para cachimbo ou para mascar (SILVEIRA; DORNELLES, 2010). 

A maioria dos historiadores considera o tabaco como sendo de origem americana, onde 

foi cultivado pelos indígenas, tanto da América do Sul como do Norte. Uma das hipóteses mais 

prováveis é a de que a planta teria surgido nos vales orientais dos Andes Bolivianos, difundindo-

se pelo território brasileiro através das migrações indígenas, sobretudo Tupi-Guarani 

(SINDITABACO, 2019).  

Em novembro de 1492, a caravana de Cristóvão Colombo viu pela primeira vez os 

índios fumarem. Segundo os historiadores, em 1530, plantas de tabaco teriam sido levadas para 

a Europa e cultivadas pela família real portuguesa por seu aspecto ornamental e por sua função 
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medicinal (SINDITABACO, 2019). Por esse motivo, quando se fala de cultivo de fumo no 

Brasil, é difícil encontrar um ponto de partida, pois antes mesmo da chegada dos portugueses e 

demais europeus, os povos indígenas que habitavam o território brasileiro já utilizavam e 

cultivavam duas plantas de fumo, nicotiana tabacun e nicotiana rústica (NARDI, 1985). Porém, 

a indústria do fumo teve seu crescimento iniciado pela produção de rapé, pó resultante de folhas 

de tabaco torradas e moídas, consumidas em forma de inalação. 

Em apenas um século o tabaco passou a ser conhecido e usado no mundo inteiro, 

expandindo-se de duas maneiras: a primeira, por meio dos marinheiros e soldados, pois o tabaco 

era um bom passatempo durante os longos períodos das viagens; a segunda, durante as 

expedições portuguesas que levaram a planta para Portugal e França, difundindo-a para outros 

países europeus, da África e do oriente (SINDITABACO, 2019). 

Segundo Nardi (1985) o surgimento das primeiras fábricas pertencentes à indústria de 

fumo no Brasil, teria ocorrido por volta do ano de 1810. Dentre as primeiras fábricas, podem 

ser citadas a Méuron & Cia e a Fuão Castro, produtoras de rapé. Posteriormente, a produção 

evoluiu para o consumo na forma de charutos e finalmente o cigarro, novos produtos derivados 

do fumo que tinham uma apreciação maior pelos consumidores, dividindo assim a trajetória 

inicial de formação e crescimento da indústria de fumo no Brasil nessas três fases: era do rapé 

(1820-1850), era do charuto (1850-1890) e era do cigarro (1890 até dias atuais). 

No mundo, a solidificação da indústria do tabaco aconteceu em 1881, com a invenção 

da máquina de confeccionar cigarros, sendo o setor dominado desde esse período pelas 

multinacionais estadunidenses e britânicas. Entre 1904 e 1947, as indústrias de tabaco dos 

Estados Unidos cresceram tão ou mais rapidamente que as de carros, com o lançamento de 

marcas populares de cigarros. O consumo interno era crescente e desincentivava as exportações 

(BOEIRA, 2006). 

No Brasil, a história da Souza Cruz se confunde com a própria história da indústria do 

tabaco no país. Em 1910, a empresa comprou a imponente Imperial Fábrica de Rapé Paulo 

Cordeiro, e instalou a sua primeira fábrica. Já em 1914, Albino Souza Cruz transformou a 

sociedade em companhia, passando o controle acionário ao grupo British American Tobacco, 

que em 1918, criou na Região Sul do Brasil o chamado “sistema integrado de produção” de 

fumo (BOEIRA, 2006; SOUZA CRUZ, 2015). 

No dia 25 de abril de 2003, a empresa celebrou seu primeiro centenário com a 

inauguração da fábrica Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, colocando em operação uma das 

mais modernas unidades produtoras de cigarros do mundo, a empresa enfatizou o valor mais 

importante da sua origem e do grupo British American Tobacco: a visão e a crença no futuro. 
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Desde 1993 a Souza Cruz é empresa líder no setor de cigarros do Brasil e uma das maiores 

exportadoras mundiais (SOUZA CRUZ, 2015).  

 

2.1.2 Sistema Integrado de Produção 

 

O Sistema Integrado de Produção de Tabaco (SIPT) foi uma inovação tecnológica em 

relação ao cultivo do produto, que a empresa Souza Cruz trouxe para o país em 1918. Segundo 

o Portal do Produtor Souza Cruz (2019), o sistema integrado de produção de tabaco segue o 

princípio da mutualidade "...baseado em uma parceria técnico-comercial com produtores de 

tabaco, os quais têm a contratação da sua safra de tabaco com a garantia de compra de todo o 

volume produzido, e aonde a empresa presta Assistência Técnica especializada para a produção 

da safra e para o planejamento econômico, social e ambiental da propriedade. A empresa, em 

comum acordo com o Produtor, realiza ainda o fornecimento de insumos legais e com qualidade 

mínima requerida, garantindo ao mesmo o acesso a um pacote tecnológico de produção que 

atenda aos princípios de Boas Práticas Agronômicas e de Sustentabilidade".  

Vogt (1997) afirma que a implantação do sistema foi uma estratégia de marketing, 

baseada em conhecimentos e motivos tecnocientíficos e culturais, alguns apontados pelos 

próprios dirigentes da BAT (British American Tobacco) como: adaptação do solo da região 

propicio a lavoura do fumo de estufa unido a fatores meteorológicos de clima e chuva; tradição 

de agricultura familiar em pequenas propriedades assim como o perfil comportamental dos 

produtores na região; e meios de transporte adequados. 
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Figura 1 - Cadeia Produtiva do Tabaco 

Fonte: AFUBRA 

  

O processo do SIPT, portanto, trata-se de uma relação comercial contratualizada entre 

empresas multinacionais e pequenos agricultores sobre a safra do tabaco. O ponto de partida 

desse processo acontece no início de cada ano agrícola quando o produtor de tabaco assina junto 

a indústria o contrato de produção. Eles recebem a visita dos orientadores agrícolas e 

funcionários da indústria e são apresentados às condições do contrato de integração para aquela 

safra, também denominado “Pedido” (SILVA et al., 2013). 

O contrato contempla cláusulas referentes à quantidade de tabaco que será produzida, a 

qualidade desejada de tabaco, aos insumos que serão necessários para a produção, indicação do 

transportador entre outros. Geralmente a assinatura do contrato vincula o produtor à AFUBRA 

(Associação de Fumicultores do Brasil) e à assistência mútua (similar a seguro) o que o assegura 

em casos de prejuízos ambientais e climáticos ou incidentes derivados destes, como enchentes 

e incêndios (GUERRA et al., 2013). 

Mediante contratualização fidelizada, a indústria representa os fumicultores junto ao 

sistema de financiamento bancário que assume o papel de garantidor de crédito e envia ao 

produtor por meio de empresas de transporte terceirizadas, os insumos necessários a produção 

como adiantamento. Devido ao volume de compra, a indústria tem poder de barganha junto aos 

fornecedores, tendo benefícios de desconto na compra dos insumos também pela exclusividade 

de fornecimento ao produtor a preços de mercado previstos no contrato de integração (DUTRA, 

2015). 
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 A fase mais importante e polêmica desse processo é a classificação do tabaco. Esse 

sistema é bastante complexo e considera inúmeras especificidades de diversos tipos de fumos 

em folha (Figura 2). As classes de fumo são vinculadas à sua cor (qualidade da folha), tamanho 

de folha e posição na planta.  

 A produção de tabaco é uma atividade que envolve todos os membros da família e ocupa 

todo o ano agrícola, e o retorno desse trabalho acontece neste momento quando as classificações 

das folhas realizadas pelas famílias são validadas pela indústria. Não havendo consenso, o preço 

sofre alteração (SILVEIRA; DORNELLES, 2010). 

 

 
Figura 2 - As Classes de Tabaco e a sua localização da planta 

Fonte: Sinditabaco 

 

Este sistema é considerado um dos pilares do agronegócio do tabaco, que prima pela 

sustentabilidade em sua essência, econômica, social e ambiental, fortalecendo toda a cadeia 

produtiva, do produtor ao cliente final, trazendo vantagens para os produtores para a empresa e 

para os clientes (SINDITABACO, 2019). 

No entanto as críticas ao SIPT são muitas. Essa cultura agrícola é controversa e 

polêmica. Os críticos alertam que a indústria assume todo o processo produtivo e não apenas e 

venda final como faz parecer, uma vez que se faz presente desde o momento inicial do cultivo 

do tabaco (Figura 1). Neste processo, os produtores que realizam esse intensivo trabalho manual 

que envolve toda a família, sendo expostos a riscos de acidentes e doenças próprias da atividade, 

sem ter assistência da indústria neste sentido, uma vez que a mesma deixa claro que não existe 

relação contratual de trabalho apenas de prestação de serviço, está sempre em dívida com as 
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empresas devido ao alto custo dos insumos e a insuficiência do seguro agrícola. Embora sejam 

os donos de sua propriedade e meios de produção, encontram-se sempre numa relação de 

dependência e subordinação a indústria do tabaco (VOGT, 1997; SILVA 2011). 

A contra argumentação se apoia no fato de que a situação de dependência e dedicação à 

produção integrada não é exclusiva do setor fumageiro, sendo também comum na criação de 

aves, suínos, produção de leite entre outros e de que esta relação servil não existe, pois, os 

fumicultores tem órgãos que os representam e os protegem, um desses é a AFUBRA (DUTRA 

2015). 

 A AFUBRA, fundada em 1955, atua desde 1963 nos três estados do Sul do Brasil, e foi 

reconhecida como utilidade pública através de decreto, pelo então governador do Rio Grande 

Sul daquele ano. A Associação é responsável por representar os produtores nas negociações 

junto a indústria do tabaco. Em janeiro de 2019 por exemplo, as negociações para definição do 

preço da safra 2017/2018, foi suspensa por decisão das entidades representativas dos produtores 

(entre elas a AFUBRA) e só foi retomada quando as empresas fumajeiras flexibilizaram sua 

posição, uma vez que as propostas apresentadas inicialmente ficaram abaixo da variação do 

custo de produção.  

A fumicultura é citada como exemplo em termos de transformação de monocultura em 

diversificação produtiva. Políticas públicas para o desenvolvimento rural, instituições locais e 

a própria indústria do tabaco são apoio para as famílias produtoras que diversificando sua 

produção, ficam menos condicionados a fumicultura (FREITAS; SCHNEIDER, 2014). O 

argumento que apoia a indústria do tabaco neste sentido é o de que grande rede de produtores 

precisa desse sistema para seu sustento, no entanto, o questionamento implica em saber se trata-

se de uma dependência sadia ou voluntária.  

 

2.1.3  Análise Setorial  

 

A Indústria do Tabaco é composta por um pequeno grupo de empresas que cultivam, 

vendem e distribuem tabaco e produtos relacionados em todo o mundo. A Philip Morris 

International, a Altria Group, a Japan Tobbaco e a British American Tobbaco são as quatro 

maiores que dominam esse mercado. Uma variedade de produtos, em vários pontos de preço, 

cobre a maioria dos gostos dos clientes (STATISTA, 2017). 

É um conglomerado de algumas das mais poderosas empresas comerciais no mundo, 

onde o oligopólio representa um combinado consumo de 2 bilhões de cigarros ou 40% do total 

do mundo em consumo de cigarros. Desde o início dos anos 90, as empresas de cigarros têm 
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massivamente aumentado sua capacidade de produção em países em desenvolvimento e leste 

da Europa (STATISTA, 2017).  

 Segundo (SILVEIRA; DORNELLES, 2010), o oligopólio do tabaco presente na 

economia mundial está sustentado em quatro pilares que mutuamente se reforçam impondo 

barreiras à entrada de novos concorrentes: 1) os elevados e contínuos investimentos em 

P&D; 2)  a existência de robustas técnicas de mercado que  manipulam consumidores, através 

do financiamento de agressivas campanhas de marketing e de publicidade; 3) a íntima 

integração com o capital financeiro, seja participando do controle acionário das multinacionais 

cigarreiras, seja financiando lhes os recursos necessários à sua modernização e expansão; 4) a 

estratégia de transferir elevadas somas de capital entre as empresas subsidiárias vinculada à 

corporação multinacional, propiciando o equilíbrio econômico e/ou a viabilidade de 

aquisição/fusão de uma nova empresa pelo grupo. 

 

Principais Players 

 
Figura 3 - Principais empresas de tabaco do mundo em 2018, com base no valor de 

mercado (em bilhões de dólares) 
Fonte: Statista 

 

Considerando valor de mercado, a British American Tobacco (representada no Brasil 

pela subsidiária Souza Cruz), ocupa o segundo lugar do ranking, com valor de mercado de 120 

bilhões de dólares (Figura 3).  Fundada em 1902 com sede em Londres, Reino Unido, é líder 

de mercado em mais de 55 países.  
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Suas principais marcas globais são Dunhill, Kent, Lucky Strike, Rothmans e Pall Mall, 

esta última ficou em segundo lugar no ranking das marcas de maior valor global no ano de 

2017, com valor de US $ 6,43 bilhões. Neste mesmo ano, a empresa comprou a Reynolds, rival 

americana da Philip, aumentando assim, sua capacidade competitiva no mercado. 

 
Figura 4 - Maiores empresas de tabaco em todo o mundo em 2018, com base nas vendas 

líquidas (em bilhões de dólares dos EUA) 
Fonte: Statista 

 

Em relação ao critério vendas líquidas, a Philip Morris Internacional continua 

assumindo a primeira colocação do ranking - em comparação a figura 1 - com quase 30 bilhões 

de dólares em vendas mundiais no ano de 2018, superando a British American Tobacco (Figura 

4). 

A Philip Morris Internacional fundada em 1900 tem sede em Nova York e vende seus 

produtos em mais de 180 países, perfazendo um total de aproximadamente 150 milhões de 

consumidores mundialmente. Entre suas marcas mais conhecidas estão a Marlboro e a L&M. 

Em 2017, a Marlboro ficou em primeiro lugar, sendo a marca mais valiosa no mundo 

naquele ano, avaliada em cerca de 32,47 bilhões de dólares. No Brasil, é a segunda maior 

empresa de tabaco do país, onde atua desde 1973. 

Em agosto de 2019, a Philip e a Altria que se separaram em 2008, anunciaram o interesse 

na fusão das duas empresas, o foco seria unir forças para avançar no mercado de cigarros 

eletrônicos. 

 

Produção e Exportação Mundial do Tabaco 
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A China é a maior produtora de tabaco do mundo. No país, desde 1992, o Estado 

controla toda cadeia produtiva do tabaco desde a produção até a comercialização do produto. 

São aproximadamente 20 milhões de famílias de fumicultores responsáveis por essa produção 

(SILVEIRA; DORNELLES, 2010). 

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de tabaco e líder em exportações desde 

1993, alcançando a marca de produção de 862.396 toneladas no ano de 2014 (Figura 5).  

 

 
Figura 5 - Produção mundial de fumo em folha – 2006-2016 

Fonte: FAOSTAT (2016) 
 

 

  No Brasil, o Sul assume com larga diferença a posição de maior região produtora do 

país. Em 2017, as 140 mil famílias fumicultoras, foram responsáveis pela produção de 685 mil 

toneladas de fumo (Figura 6). Para esta Região, o tabaco é uma das atividades agroindustriais 

mais significativas. Está presente em 556 municípios e dá origem a 40 mil empregos diretos 

nas indústrias. 
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Figura 6 - Produção Brasileira Por estado Região 

Fonte: AFUBRA 

 

 Comparada a produção nacional, a região Sul assume aproximadamente 80% da 

produção, a exemplo de 2015 quando das 867 toneladas produzidas no país, 697 foram na região 

Sul (Figura 7).  

 
Figura 7 - Produção de fumo em folha (toneladas) 

Fonte: AFUBRA e IBGE 

 

Segundo a Sinditabaco, em 2018, o tabaco representou 0,8% do total das exportações 

brasileiras, com US$ 1,99 bilhão embarcados. O principal mercado brasileiro neste período foi 

a União Europeia com 41% do total dos embarques de 2018, seguida pelo Extremo Oriente 

(24%), África/Oriente Médio (11%), América do Norte (10%), América Latina (8%) e Leste 

Europeu (6%) (Figura 8). 
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Figura 8 - Mercado de Exportações de tabaco brasileiro 

Fonte: SindiTabaco 

 

Diante desses dados, é incontestável a extrema representatividade econômica desse 

mercado para o Brasil, que está há 25 anos consecutivos como principal país exportador de 

tabaco, considerado também o segundo maior produtor do mundo, sendo responsável por 10% 

da produção global de tabaco, projetando-se a frente de países como Índia e Estados Unidos 

(SOFIATTI et al., 2019). 

Apesar de seu impacto econômico, que induz a crença de que essa é uma indústria em 

crescimento, o que vem ocorrendo com a cadeia produtiva dos cigarros é um franco declínio 

(RECEITA FEDERAL, 2019), e um dos fatores que mais impacta é o posicionamento brasileiro 

diante a luta antitabagismo. Devido ao fato do cigarro ser identificado como uma grande ameaça 

à saúde da população, ele acabou por tornar-se muito propenso a alta incidência de tributos 

(CORREIA; TEIXEIRA, 2018). Entenderemos melhor sobre esta e outras medidas regulatórias 

sobre o tabaco no próximo tópico. 

2.1.4 Regulação   

 

Desde os anos 70, líderes do setor de saúde têm incitado os governos a criarem 

ferramentas intersetoriais para tratar de uma ampla gama de questões de saúde pública. Em 
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1986 na Carta de Ottawa para a Promoção da Saúde, da Organização Mundial da Saúde foram 

expressas tais normas que posteriormente foram incluídas na Convenção-Quadro para o 

Controle do Tabaco da OMS (LENCUCHA et al., 2017). 

Esta convenção corresponde ao primeiro tratado internacional de saúde pública, 

negociado sob os auspícios da Organização Mundial da Saúde. Adotada por consenso na 56ª 

Assembleia Mundial da Saúde, em 2003, e em vigor desde 2005, a CQCT abrange 181 Estados 

Partes. As medidas elencadas pela CQCT visam à redução da demanda e da oferta do tabaco, à 

cooperação científica e técnica, à proteção ao meio ambiente e a medidas legislativas e legais 

para tratar da responsabilidade penal e civil (PORTES et al., 2018). A figura 9 mostra a 

cronologia histórica do processo de regulamentação no Brasil. 

Foi uma medida necessária para conter as consequências humanas, econômicas e 

socioambientais que o crescimento alarmante do consumo de cigarro estava ocasionando no 

mundo. Um dos mais antigos registros associando o uso de tabaco a prejuízos à saúde humana 

data de 1761, quando o médico londrino John Hill correlacionou tumores no nariz ao consumo 

de rapé (CARVALHO, 2001). 

Desde então, várias pesquisas trouxeram à tona os malefícios do consumo do cigarro. 

Danos que vão desde a dependência física e psíquica até aos óbitos, contaminação do solo, 

prejuízo econômico com os gastos em saúde, entre outros (BOEIRA, 2006; GADELHA, 2012; 

MENDES et al., 2017; PERES; NETO, 2018). A Figura 1 mostra o histórico da progressão 

dessa regulamentação no Brasil. 
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Figura 9 - Histórico de regulamentação 

Fonte: Agência Brasil 

 

1988
•Obrigatoriedade da frase: “O Ministério da Saúde adverte: fumar é prejudicial à saúde” nas 

embalagens dos produtos derivados do tabaco.

1990
•Obrigatoriedade de frases de alerta em propagandas de rádio e televisão.

1996
•Comerciais de produtos derivados do tabaco só podem ser veiculados entre 21h e 6h. Fumar em 

locais fechados passa a ser proibido (exceto em fumódromos).

2000

•É proibida a propaganda de produtos derivados de tabaco em revistas, jornais, outdoors, 
televisão e rádios. Patrocínio de eventos culturais e esportivos e associar o fumo às praticas 
esportivas também passa a ser proibido.

2001

•Anvisa determina teores máximos para alcatrão, nicotina e monóxido de carbono. Imagens de 
advertência passam a ser obrigatórias em material de propaganda e embalagens de produtos 
fumígenos.

2002
•É proibida a produção, comercialização, distribuição e propaganda de alimentos na forma de 

produtos derivados do tabaco.

2003

•Passa a ser obrigatória o uso das frases: “Venda proibida a menores de 18 anos” e “Este produto 
contém mais de 4.700 substâncias tóxicas, e nicotina que causa dependência física ou psíquica. 
Não existem níveis seguros para consumo destas substâncias”.

2005
•É promulgada Convenção Quadro de Controle do Tabaco. Primeiro tratado mundial de saúde 

pública, do qual o Brasil é signatário.

2008
•Novas imagens de advertência, mais agressivas, passam a ser introduzidas nos rótulos de 

produtos derivados do tabaco.

2010

•Anvisa publica duas consultas públicas sobre produtos derivados do tabaco: uma prevê o fim do 
uso de aditivos e a outra regulamenta a propaganda desses produtos, bem como, exposição nos 
pontos de venda e prevê nova frase de advertências nas embalagens.

2011
•Lei Federal proíbe fumar em locais fechados e Anvisa proíbe o uso de aditivos em produtos 

derivados do tabaco.

2012
•Anvisa publica resolução que restringe aditivos em cigarros.
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Mesmo diante dos esforços governamentais, a Organização Mundial da Saúde 

permanece alertando para o prejuízo econômico e social das doenças crônicas não 

transmissíveis (cardiovasculares, respiratórias crônicas, diabetes e câncer) que representam o 

principal entrave para a execução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações 

Unidas. O tabagismo é o único fator de risco comum a esses quatro grupos de doenças não 

transmissíveis. Os oito objetivos internacionais estabelecidos após a cúpula do Milênio nas 

Nações Unidas são: erradicar a pobreza extrema e a fome; alcançar o ensino primário universal; 

promover a igualdade de gênero e empoderar as mulheres; reduzir a mortalidade infantil; 

melhorar a saúde materna; combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; garantir a 

sustentabilidade ambiental e desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento 

(MENDES et al., 2017). 

As projeções são alarmantes, estima-se que nos próximos 100 anos o tabagismo deve 

aumentar 50% nos países desenvolvidos e 700% nos países de renda baixa e média. Pesquisas 

indicam que 80% dos fumantes no mundo estão localizados em países de baixa e média renda, 

o que demonstra que a globalização mudou o padrão de consumo de derivados do tabaco 

(MADEWELL et al., 2017). 

O Brasil tem obtido um grande êxito na redução da prevalência do tabagismo com a 

adoção de uma Política Nacional de Controle do Tabaco contundente. No entanto, o consumo 

de tabaco continua a pesar sobre a saúde pública brasileira, pois é responsável por 130 mil 

mortes anuais e 30% das mortes por câncer. (PROJETO ITC, 2014). 

De acordo com o Advocacy Institute (programa de treinamento da Pensilvânia sem fins 

lucrativos, destinado a capacitar adolescentes e partes interessadas a fazer mudanças 

sustentáveis em suas comunidades), as estratégias usadas pela indústria do tabaco podem ser 

divididas em dez categorias principais, sendo elas: relações públicas, propaganda e promoção, 

filantropia, financiamento científico, grupos de frente, intimidação, financiamento político, 

criação de alianças, lobbying e legislação, e políticas públicas (BARRETO, 2018), cabendo 

destaque para o uso da mídia, como elemento de extrema importância para a efetivação dessas 

estratégias.  

A proibição de fazer publicidade não afastou completamente o alcance midiático da 

indústria do tabaco.  Ela continuou se fazendo presente através de notas em jornais abordando 

assuntos inerentes ao tabaco com temas políticos e econômicos, de maneira direta ou através 

de sindicatos e associações. O patrocínio a formação de jovens jornalistas e organização de 

seminários junto a jornais de grande circulação no país, são alguns dos exemplos que 
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evidenciam a maneira como a indústria deseja cooptar e influenciar os meios de comunicação 

(PERES; NETO, 2018). 

No próximo tópico, discutiremos como a mídia pode moldar as percepções e 

significados sociais, por meio da produção e distribuição de discursos. 

2.2 O Discurso e a Mídia  

 

O desenvolvimento da imprensa tanto como indústria quanto como órgão de instituição 

social aconteceu no século XIX juntamente com o advento da tecnologia, que facilitou a 

comunicação entre as pessoas, possibilitando uma troca de informações de maneira muito mais 

rápida, ainda que há longas distancias (MARTINS, 2005). 

Sendo assim, o século seguinte, é considerado por estudiosos do tema como o século da 

mídia de massa e sua criação como meio de comunicação em larga escala, representou um 

aspecto constitutivo do nascimento da chamada sociedade de massa (SILVEIRA, 2004; 

BRIGGS; BURKE, 2006). 

A mídia, como toda empresa, produz bens ou serviços que devem ser vendidos como 

mercadorias gerando lucros para os proprietários. No entanto, o ponto de atenção que a 

diferencia das outras organizações em relação ao seu impacto na sociedade é que o produto 

vendido ao público é a audiência (GASTALDO, 2009). 

Grossberg et al. (1998), afirmam que existem duas maneiras de se construir audiência em 

termos de mercado: a audiência como consumidora e a audiência como mercadoria. 

Independente da forma, trata-se de uma construção social, uma representação que da maneira 

como é empregada, relaciona produção e consumo dos produtos da mídia.  

Esta analogia da produção de bens culturais midiatizados com a produção industrial 

propriamente dita levou Adorno e Horkheimer a cunharem a expressão “indústria cultural” para 

designar a transformação do “povo” em “massa” pela indústria cultural (ADORNO, 1978). 

Miguel (2000), aponta dois caminhos complementares para afirmar a centralidade da 

mídia nas democracias contemporâneas. O primeiro está ligado ao reconhecimento da 

essencialidade do discurso na prática política. O segundo, está ligado a seu papel de construtores 

da realidade social. Isto porque a atuação da mídia vai muito além de permitir a disseminação 

de informação e aproximar a comunicação entre as pessoas, ela tem a capacidade de exercer 

influência sobre o comportamento do leitor e até mesmo sobre os Três Poderes do Estado 

Democrático de Direito (Executivo, Legislativo e Judiciário), por isto é chamada por alguns 

autores de 4ª poder. Dessa forma, pode-se afirmar que os jornais, por exemplo, são atores 
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relevantes na construção da identidade nacional (FERNANDES, 2016; MESQUITA; 

ALMEIDA MEDEIROS, 2016). 

Em eventos de grande repercussão, fica evidente este “poder”, como no caso Isabella 

Nardoni ocorrido no Brasil em 2008, onde o juiz justificou na aplicação da pena que, “tendo 

em vista a grande repercussão do caso, esta foi uma resposta a sociedade tão calejada de casos 

sem solução pela  justiça Brasileira”. Ou no caso do rompimento da barragem em Brumadinho 

no ano de 2019, onde criminalistas afirmam que a prisão preventiva de 5 funcionários da 

empresa Vale (responsável pelas barragens), 4 dias após a tragédia, teve “forte calor midiático” 

no sentido de acalmar a intensa comoção popular inflamada pela mídia, visto que não havia 

ainda naquele momento, tempo hábil para levantar provas que atestassem a culpabilidade dos 

detidos, justificando assim a prisao. Logo, a mídia tem poder para legitimar ou não um 

determinado discurso, uma vez que a forma como a informação é divulgada impactará na 

formação da opinião da população em geral (FERNANDES, 2016; MESQUITA; ALMEIDA 

MEDEIROS, 2016; FOLHAPE, 2019). 

Os produtos veiculados pela mídia utilizam linguagens e proferem significados a 

determinadas circunstâncias, instituindo representações que ao serem propagadas para a 

sociedade em massa, enfatizam alguns significados, silenciam outros, atribuem interpretações 

a algumas situações e as potencializam, entre outras articulações, que permitem evidenciar o 

potencial de veiculação de ideologia através da mídia, que naturaliza representações sociais e 

opera como mediadora influente numa espécie de relação de forças existentes na sociedade 

(GASTALDO, 2009). 

Diante desta comprovada influência, não é surpresa evidenciar que organizações com ativa 

atuação e protagonismo social se apropriem desse poderio da imprensa, fazendo uso dos 

recursos de comunicação de longo alcance, uma vez que identificaram o impacto que esta tem 

ao contribuir para modificações sociais a partir dos processos de ressignificação e naturalização 

dos discursos (GOMES; ROSADO, 2018). 

Mesquita e Almeida Medeiros (2016), alertam que nas pessoas, os discursos agem como 

uma espécie de fonte de conhecimento no qual se está propenso a recorrer para apoiar opiniões 

de concordância ou não sobre determinada situação e para desenvolver ou transformar as 

próprias crenças de legitimidade. 

Define ainda, legitimidade como a adequação percebida pelos atores envolvidos em 

determinado contexto, que compartilham das mesmas práticas, crenças, valores e expectativas 

e tentam fazer tais julgamentos convergirem por meio de enquadramento, justificação e 

persuasão. A percepção de eventos, a disseminação de valor e a construção de consensos 
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envolvidos nesse processo são considerados fenômenos amplamente discursivos. Desta forma, 

uma vez que o exercício do poder, a atuação pública e a manifestação da política passa pela 

atuação da mídia, não seria leviano admitir que esta se constitui de um abrangente e 

diversificado espaço de atuação política e social (MARTINS, 2005).  

Uma vez evidenciada a importância da relação entre mídia e discurso para a sociedade, no 

próximo capítulo vamos abordar a Análise Crítica do Discurso como teoria, que se trata de um 

modelo teórico-metodológico aberto ao tratamento de diversas práticas na vida social, situada 

na interface entre a Lingüística e a Ciência Social que procura estabelecer um quadro analítico 

capaz de mapear a conexão entre relações de poder e recursos lingüísticos selecionados por 

pessoas ou grupos sociais (RESENDE; RAMALHO, 2010). 

Vieira e Macedo (2018) afirmam que a ACD propoe um olhar mais atento as ideologias 

veiculadas e sustentadas pela linguagem, uma vez que consideram que a linguagem em si já é 

uma forma de prática social controlada por grupos que produzem conteúdos e posicionamentos 

através de discursos que legitimem seus interesses. 

2.3 Análise Crítica do Discurso como Teoria 

 

A Análise do Discurso (sem a parte Crítica) tem duas correntes principais: a francesa 

cujo principal expoente é Michel Pêcheux e a inglesa defendida por Norman Fairclough. Michel 

Pêcheux contribui na construção da AD enquanto disciplina e método, explicitando o 

funcionamento discursivo com base na articulação do linguístico, o sócio histórico e o 

ideológico, basicamente orientado por três vertentes: a subjetividade (psicanálise) – o 

materialismo histórico; a linguística; e a teoria do discurso (RODRIGUES; DELLAGNELO, 

2013). 

No entanto, até chegar a este estágio, a corrente francesa da AD passou por três fases de 

desenvolvimento: a primeira, marcada pela inauguração do livro “Por uma análise automática 

do discurso” (GADET; HAK, 1990), na qual a análise do discurso realizada era automática, 

objetiva e universal. A parte seguinte desta evolução teórica se deu quando Pêcheux se apoiando 

na filosofia e concepção do discurso de Foucault passou a considerar que o sujeito é 

influenciado tanto pelo inconsciente quanto pela ideologia (RODRIGUES; DELLAGNELO, 

2013). 

O último estágio de aprimoramento da AD francesa se dá quando Pêcheux desenvolve 

as noções de interdiscurso e intradiscurso ao estudar as circunstâncias de produção de um 

discurso. Segundo Pêcheux (1995), o interdiscurso diz respeito a todo complexo dominante de 
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formações discursivas. Imbricado no complexo das formações ideológicas, o interdiscurso é a 

memória do dizer, o exterior constitutivo do discurso, isto é, o lugar de onde se constituem os 

objetos do saber. 

A corrente inglesa é apresentada a partir do modelo teórico-metodológico de Fairclough 

(2001) proposto em 1992 e complementado e revisto por estudos posteriores, cuja preocupação 

central é a da linguagem como prática social, tendo seu foco tanto nas práticas sociais como no 

papel do discurso na produção e/ou reprodução de relações assimétricas de poder. Para 

Fairclough, todo discurso é um conjunto inter-relacionado de textos e de práticas de produção, 

distribuição e consumo, tendo como principal característica seu caráter emancipatório, visto 

que através da investigação das relações entre discurso e prática social, busca proporcionar ao 

sujeito dominado, recursos e ferramentas de análise adequados para realizar uma leitura crítica 

de discursos próprios e alheios, posicionando-se contra situações de dominação das quais não 

se dá conta (BRANDÃO, 2002; RESENDE; RAMALHO, 2010; RODRIGUES; 

DELLAGNELO, 2013). 

Tem poder constitutivo, porque cria formas de conhecimentos e crenças, relações sociais 

e identidades. Pressupõe que a compreensão do modo como o discurso cria, mantém ou 

questiona relações de dominação e poder exige uma perspectiva interdisciplinar e procura 

explicar as estruturas do discurso a partir das propriedades da interação social e, especialmente, 

da estrutura social mais ampla desvelando, assim, como as estruturas do discurso produzem, 

reproduzem, legitimam ou desafiam as relações de poder e de dominação na sociedade 

(MEURER, 2005). 

Apoiado na linguística sistêmico-funcional e na linguística crítica, ambas oriundas dos 

trabalhos de Halliday e Fairclough (2001), afirma que o discurso deve ser considerado uma 

prática de significação do mundo, uma vez que contribui para: 1) a construção do que é referido 

como "identidades sociais" e posições de sujeito, para o sujeito social e os tipos de eu; 2) para 

a construção das relações sociais; e 3) para a construção de sistemas de conhecimento e crença 

(RODRIGUES; DELLAGNELO, 2013). 

O conceito tridimensional para o discurso e para a ACD proposto por Fairclough (2001), 

considera que em qualquer evento discursivo ocorrem simultaneamente a análise linguística de 

um texto, uma prática discursiva que se refere a produção, distribuição e consumo dos textos e 

por fim uma prática social que foca nos efeitos causados pelos eventos discursivos nas entidades 

e nas relações sociais. 

Assim, a proposta de Fairclough (2001) orienta-se para o estabelecimento de conexões 

explanatórias entre os modos de organização e interpretação textual, identificando como os 
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textos são produzidos, distribuídos e consumidos em um sentido mais amplo e a natureza da 

prática social em termos de sua relação com as estruturas e lutas sociais, busca desnudar, 

analisar as conexões entre discurso, ideologia e política, conexões majoritariamente obscuras, 

dificilmente percebidas pelos sujeitos envolvidos, logo, facilmente naturalizadas, reproduzidas 

e não contestadas (FAIRCLOUGH, 2001), denunciando as maneiras pelas quais o abuso do 

poder social, a dominação e a desigualdade são produzidos, reproduzidos e resistidos por meio 

de textos presentes no contexto social (RODRIGUES; DELLAGNELO, 2013). 

Sobre a perspectiva inglesa, a Análise do Discurso passa a ser Crítica uma vez que busca 

investigar como as ideias e objetos produzidos socialmente constroem determinada realidade 

social, desta forma, não cabendo ser considerada apenas como um método para realização de 

pesquisas qualitativas e estruturadas de texto. 

Em relação ao discurso em si, Abdalla e Altaf (2018), ponderam que existem muitas 

particularidades e convicções atribuídas a sua definição, portanto considerar um único conceito 

não seria a decisão mais acertada, no entanto, a importância do discurso não está no seu conceito 

e sim na compreensão de sua complexidade e capacidade de significações. 

Como indicado, Fairclough (2001, p. 91) ensina que “o discurso é uma prática, não 

apenas de representação do mundo, mas de significação do mundo, constituindo e construindo 

o mundo em significado”. Três tipos de sentidos possíveis (ou de significado) são destacados 

pelo linguista: (1) um modo de agir, isto é, um sentido acional ou relacional; (2) um modo de 

representar, isto é, um sentido representacional; (3) um modo de ser e de posicionar-se na 

sociedade, isto é, um sentido identitário. Um discurso, portanto, estabelece sentidos para a 

realidade ao redor. Resumidamente, cada um desses sentidos sociais que o texto possibilita 

corresponde, respectivamente, às seguintes funções da linguagem: relacional (modo como as 

relações sociais entre os participantes do discurso são representadas e negociadas); ideacional 

(modos pelos quais os textos significam/representam o mundo, seus processos, entidades e 

relações, contribuindo para a construção de conhecimentos e crenças sobre a realidade em que 

se vive); e identitária (modos como as identidades sociais, individuais e/ou coletivas são 

estabelecidas no discurso). Essas três funcionalidades da linguagem são apresentadas de modo 

separado por uma questão didática. Empiricamente, elas se manifestam simultaneamente na 

linguagem em uso. Além dessas, há uma função textual referente à análise linguística (estrutura 

e organização, seleção lexical, coerência etc.) do texto (FAIRCLOUGH, 2001). 

Na abordagem crítica, conceitos de hegemonia e ideologia são centrais. Análises críticas 

de discurso mostram como o discurso é moldado por relações de poder e ideologias e os efeitos 

construtivos que o discurso exerce sobre as identidades e relações sociais, sistemas de 
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conhecimento e crença, nenhum dos quais é normalmente aparente para os participantes do 

discurso. Ideologias são significações da realidade (o mundo físico, as relações sociais, as 

identidades sociais) que são construídas em várias dimensões das formas/sentidos das práticas 

discursivas e que contribuem para a produção, a reprodução ou a transformação das relações de 

dominação (FAIRCLOUGH, 2001). 

 A ACD busca combinar contribuições de teóricos das Ciências Sociais (Karl Marx, 

Theodor Adorno, Jürgen Habermas, Antonio Gramsci, Louis Althusser, Anthony Giddens), da 

filosofia da linguagem (Mikhail Bakhtin, Valentin Volochínov), da análise do discurso 

francófona (Michel Pêcheux, Dominique Maingueneau, Jacqueline Authier-Revuz) e da 

linguística sistêmico-funcional (Michel Halliday, Ruqayia Hasan, Christian Matthiessen) 

(IRIGARAY; CUNHA; HARTEN, 2016). 

No escopo da ACD, as organizações podem ser vistas como construções discursivas 

operando em um contexto ideológico, histórico e cultural, com variável grau de estabilidade e 

em contínua relação com a realidade instaurada. Elas são um fenomeno politico; considerando-

se os interesses e valores conflitantes que nelas existem, um arranjo de diferenças; considerando 

a diversidades das pessoas que ali trabalham e a consequencia que esta diversidade exerce e; 

um fenômeno em constante de mutação, devido a multiplicidade de processos que sempre são 

modificados, seja pela mudança das pessoas que os coduzem, seja pela necessidade de 

adaptação as demandas de mercado. Ideologia e discurso, poder e a hegemonia são categorias 

que faz parte dos fenômenos organizacionais (SILVA et al., 2017). 

Utilizar a ACD para criticar as práticas organizativas não implica abandonar o projeto 

de interferir na forma de agir das organizações em benefício de um empoderamento da minoria 

e do estabelecimento de práticas administrativas que favoreçam o bem comum. Pelo contrário, 

a proposta é criar subsídios para pensar em outros modos de ação por parte das organizações, 

instituições e grupos sociais em geral (DINIZ, 2012). 

Os países considerados periféricos do ponto de vista capitalista são os que mais sentem 

os impactos das corporações em seus territórios que com o discurso de desenvolvimento local, 

crescimento econômico entre outras prosperidades, causam danos a territórios recursos e 

riquezas através de desiguais relações de poder entre esses atores, restando a sociedade arcar 

com os prejuízos e as consequências dessas ações (MAFRA; LOBATO, 2017).  

Para legitimar sua atuação junto à sociedade, as empresas aproveitam-se das chamadas 

janelas de oportunidade deixadas pelo Estado e passam a atuar nas áreas social e ambiental, as 

utilizando de maneira estratégica, propagando um discurso de defensora da participação ativa 

das empresas na solução dos desafios da sociedade, por meio da integração entre estratégia 
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empresarial, interesses sociais e governamentais, sendo o lucro apresentado como mera 

consequência desse processo e não como finalidade única (IRIGARAY; CUNHA; HARTEN, 

2016). 

 Neste sentido, a mídia se torna forte aliada das empresas no exercício desta propagação, 

seja de maneira direta ou indireta, desempenhando o meticuloso trabalho ideológico de produzir 

e distribuir discursos de dominação e de poder, de maneira disfarçada (FAIRCLOUGH, 2001). 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente capítulo está subdividido em quatro seções: I) Tipificação da pesquisa, onde 

é descrito a classificação da pesquisa e abordagem utilizada; II) Coleta de dados, III) Análise 

dos dados, onde é destacada a técnica a ser utilizada bem como a justificativa para escolha da 

mesma; e por último, IV) Limitações metodológicas da pesquisa. 

3.1 Tipificação da Pesquisa 

 

O presente estudo tem como objetivo e analisar a trajetória discursiva da Souza Cruz na 

mídia, após a proibição de propaganda de produtos derivados do tabaco. O critério de escolha 

da empresa foi o grau de representatividade para o objetivo da pesquisa. Líder de mercado, a 

Souza Cruz, controlada pela British American Tobacco (BAT) que está presente em mais de 

200 países, é uma das mais relevantes empresas do Brasil e da América Latina. Sediada no Rio 

de Janeiro e com presença nacional, há mais de 100 anos atua desde o plantio do tabaco até a 

distribuição de cigarros. Considerada uma força no varejo nacional, a Companhia é líder no 

mercado formal de cigarro. 

Dada a importância de compreender a relação entre a fala e a prática da contribuição 

social da empresa, adotou-se uma abordagem hermenêutica, sendo esta de extrema relevância 

para elucidar questões que vão além do que é apresentado discursivamente, permitindo uma 

melhor abrangência sobre os temas que permeiam o assunto abordado (LAMY, 2011). 

Quanto à natureza, a pesquisa terá caráter qualitativo, pois sendo indutiva, irá trabalhar 

com os acontecimentos, com medidas que tendem a ser subjetivas, buscando compreender o 

processo, reduzindo a distância entre a teoria e os dados, entre o contexto e a ação. 

Em relação à finalidade, a pesquisa é descritiva uma vez que se dedica a descrever 

determinado fenômeno, organizações, populações ou relações entre as variáveis, e explicativa, 
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visto que busca identificar as causas ou motivadores para tais fenômenos, aprofundando-se no 

conhecimento da realidade (GILL, 2002; SILVA; MENEZES, 2005). 

3.2 Coleta de Dados 

 

Através de acesso ao site do Instituto Verificador de Comunicação (IVC) identificou-se 

os dez jornais de maior circulação no país no ano de 2018, segundo números de assinaturas de 

versões impressas e digitais (Figura 10). O jornal de maior circulação no país é o Super Notícia, 

o qual não foi escolhido como fonte para este trabalho devido a não obter acervo que 

viabilizasse a busca pelos dados necessários a pesquisa. O segundo maior jornal em circulação 

no país é o Jornal O Globo, que faz parte do Grupo Globo, maior conglomerado de mídia no 

Brasil, atuando também no setor de telecomunicações, sendo o maior da América Latina e um 

dos maiores de todo o mundo. De acordo com o site institucional, o jornal é direcionado para 

as classes A e B do país e está disponível em mídia online e impressa. 

O Jornal O Globo, possui um acervo que através de um site disponibiliza de forma 

digital, todos os jornais publicados desde a sua primeira edição em julho de 1925, onde todo o 

material está organizado e dividido por edições, e pode ser acessado a partir da busca pela data 

da notícia – caso em que se utiliza a busca por edição – ou a partir de palavras-chaves, que 

trazem todas as notícias e edições que mencionem aquele tema. 

 

 
Figura 10 - Ranking Jornais mais vendidos 2018 

Fonte: IVC 
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A coleta de dados teve caráter longitudinal e ocorreu a partir de uma busca no acervo 

do Jornal o Globo, com o objetivo inicial de coletar todas as reportagens a partir de 2000, que 

tinham como pauta a empresa Souza Cruz, porém limitando as matérias onde houvesse a fala 

de algum executivo da empresa. É importante ressaltar que o interessante para esta pesquisa é 

analisar a voz da empresa e não a do jornal e/ou revista, logo, foram selecionadas para análise 

apenas as reportagens que tivessem a fala direta de algum executivo da empresa ou do mercado 

do tabaco.  

Nesta fase que foi identificada a inviabilidade de se considerar para análise todo 

conteúdo encontrado no supracitado acervo, referente ao recorte de 2000 a 2019. O ano 2000 

foi escolhido como corte, pois foi a partir deste ano que ficou proibida a propaganda de produtos 

derivados de tabaco em meios de comunicação assim como patrocínio a eventos culturais e 

esportivos. 

A busca pela palavra-chave “Souza Cruz” neste período retornou 2543 matérias. Diante 

da inviabilidade da análise deste corpus de dados, optou-se pelo recorte do período de 2010 a 

2019, visto que a busca da última década retornou 303 matérias, quantidade viável para análise. 

Foi realizada então a leitura flutuante de todas essas matérias a fim de identificar inicialmente 

o material a ser analisado, onde nenhuma matéria foi descartada. De acordo com o tema central 

de cada matéria, estas foram distribuídas em nove categorias, conforme quadro 1. 

 

Quadro 1 - Lista de Reportagens por categoria 

CATEGORIA  QUANTIDADE DE MATÉRIAS 

OUTROS 86 

MERCADO FINANCEIRO 61 

PATROCINIO / APOIO / PARTICIPAÇÃO/ PREMIAÇÃO 60 

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 39 

REGULAÇÃO 14 

ROUBO DE CARGA 12 

CONTRABANDO 10 

AÇÃO JUDICIAL 3 

INOVAÇÃO - CIGARRO ELETRONICO 2 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Na categoria “outros” estão as reportagens que anunciam vagas de emprego e as que 

possuem alguma menção ao sobrenome “Souza Cruz”, sem vínculo qualquer com a empresa.  
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Na categoria “mercado financeiro”, estão todas as matérias referentes ao desempenho 

da empresa na bolsa de valores. Na categoria “patrocínio”, estão todas as notas, matérias e 

propagandas de divulgação de eventos e seminários que tiveram a Souza Cruz como 

patrocinadora, apoiadora ou participante. Na categoria “regulação”, reportagens sobre os 

impactos e consequências da regulação seja para o mercado, para empresa e/ou para saúde 

pública (descartadas as que se referem às categorias que foram analisadas), na categoria “roubo 

de carga”, apenas reportagens noticiando este fato, e, por fim, na categoria “ação judicial”, 

apenas notas informando sobre processos da Souza Cruz na justiça. As demais categorias, não 

foram aqui abordadas, pois foram analisadas criticamente conforme serão apresentadas no item 

4. 

Uma vez definida a fonte de dados para a pesquisa documental, onde vale destacar que 

os dados são secundários, ou seja, dados já publicados e que já existiam antes da pesquisa ser 

iniciada, a metodologia de análise será abordada no próximo tópico. 

3.3 Análise dos Dados 

 

Gil (2002) afirma que existem definições variadas acerca do conceito de análise do 

discurso, no entanto, concorda que todas convergem nas ideias centrais de: postura crítica em 

relação às informações estabelecidas como verdade, afirmação de que nossa compreensão de 

mundo é específica e relativa, compreensão de que o conhecimento é socialmente construído e 

necessidade de se observar como os acontecimentos sociais estão ligados as práticas e ações 

dos indivíduos. 

Para análise das reportagens, foi utilizada a técnica de análise do discurso, que segundo 

Caregnato e Mutti (2006) relaciona língua, sujeito, história e ideologia ao processo linguístico 

de construção dos discursos, extrapolando as dimensões gramaticais e se inserindo em um nível 

multidisciplinar que demanda o uso de diferentes campos de pesquisa para a obtenção de sua 

essência.  

Mais precisamente, foi realizada a análise crítica do discurso, proposta por Fairclough 

(2001) por tratar do funcionamento social da linguagem em suas diversas relações de poder. 

Considerando que o discurso em sua prática ideológica e de poder pode constituir, manter, 

transformar e legitimar visões de mundo mediante relações de poder, reforçando estruturas de 

dominação e opressão social (FAIRCLOUGH, 2001). 

A análise textual tem foco na dimensão textual, vocabulário, gramática, coesão e 

estrutura social utilizada nos discursos, sem necessariamente se aprofundar em pleno 
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conhecimento linguístico, mas em seus sentidos. Já a prática discursiva foca-se em como e onde 

o discurso foi gerado e distribuído, seu contexto, coerência, intertextualidade e força. A análise 

do discurso como prática social concentra-se em uma relação entre poder e ideologia, analisa 

os efeitos políticos e ideológicos do discurso (FAIRCLOUGH, 2001), figura 11.  Diante da 

questão que foi abordada no estudo, a técnica de análise crítica do discurso é a que melhor se 

aplica para alcance do objetivo proposto, visto que como será esclarecido adiante, esta, diferente 

da análise de conteúdo por exemplo, não trabalha o texto a fim de produzir inferências do 

conteúdo da comunicação através da categorização do que é exposto, a análise crítica do 

discurso, questiona o texto, trabalhando o sentido do conteúdo que não é traduzido, mas sim 

produzido (CAREGNATO; MUTTI, 2006).   

 
Figura 11 - Concepção tridimensional do discurso 

Fonte: Abdala e Altaf (2018) 

 

 

Neste trabalho adotou-se a análise crítica do discurso, proposta por Fairclough (2001) e 

utilizou-se como ferramenta analítica o framework metodológico sistematizado por Abdalla e 

Altaf (2018) (figura 12). 
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Figura 12 - Framework metodológico do discurso 

Fonte: Abdalla e Altaf (2018) 

 

Das nove categorias encontradas (Quadro 1), foram selecionadas para análise as três 

mencionadas no quadro 2. Na figura 13, é possível identificar como essas emergiram. Conforme 

orientado por Fairclough (2001), a escolha das categorias analíticas não se dá a priori e sim 

como consequência do próprio texto e das questões levantadas na pesquisa. As categorias 

Contrabando, Responsabilidade Social Empresarial e Cigarro Eletrônico, são os temas de maior 

repercussão junto a mídia e/ ou a sociedade no corpus de dados analisado. Esse fato somado ao 

aprofundamento das leituras sobre ACD e sobre a indústria do tabaco, permitiu inferir que estas 

categorias se referem as três ordens de discurso em distribuição na mídia pela empresa: A Souza 

Cruz Vítima do Contrabando, A Souza Cruz Responsável Social e A Souza Cruz Inovadora 

cujas análises são feitas no item 4. 
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Figura 13 - Linha do tempo sobre a definição das categorias para análise 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

3.4 Limitações Metodológicas 

 

A principal limitação deste estudo refere-se ao fato de ter sido analisada uma única 

mídia: a imprensa escrita, e dentre elas um único jornal: o Globo, o que pode ter deixado de 

revelar outras nuances de discursos da indústria do tabaco. Além disso, o estudo apresenta 

limitações próprias da pesquisa qualitativa, que mesmo buscando abandonar todo conhecimento 

inerente ao senso comum a fim de realizar uma pesquisa com posicionamento de rigor 

metodológico, pode deixar lacunas à subjetividade, além de um possível reflexo da visão de 

mundo do autor.  

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Com o objetivo de considerar a voz da empresa e não a do jornal, dentre as três categorias 

selecionadas foram escolhidas para análise apenas as reportagens que tivessem a fala direta de 

algum executivo da empresa Souza Cruz ou do mercado do tabaco. Esta escolha retornou um 

corpus de dados pequeno para análise, fato que causou surpresa, por não ter sido considerada 

previamente essa possibilidade. 

Segue tabela de categorização, após a aplicação destes critérios: 

 

Pesquisa documental 
sobre a indústria do 
tabaco no site das 
próprias empresas

Identificação das 
críticas feitas pelas 
empresas em seus 

próprios sites

Identificação das 
principais críticas 

feitas a indústria do 
tabaco

Pesquisa sobre as 
reportagens de maior 

repercussão 
veiculadas na mídia 
sobre a indústria do 

tabaco

Identificado relação 
entre as principais 

criticas realizadas pela 
indústria do tabaco e 

reportagens 
veiculadas na mídia: 

contrabando

Identificado relação 
entre as principais 
criticas realizadas a 

indústria do tabaco e 
reportagens 

veiculadas na mídia: 
responsabilidade 

social empresarial e 
cigarro eletrônico
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Quadro 2 - Lista das Reportagens por categorias selecionadas para ACD 

CATEGORIA QUANTIDADE DE MATÉRIAS 

CONTRABANDO 3 

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 5 

INOVAÇÃO - CIGARRO ELETRONICO 3 

Fonte: Elaboração própria 

4.1 A Souza Cruz vítima do Contrabando 

 

O contrabando e os prejuízos sociais que ele traz para o Brasil não são novidades, assim 

como a polêmica discussão que envolve as possíveis e complexas medidas para resolver este 

problema.  

O Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras (IDESF) e 

Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF) atribuem o crescimento exponencial 

do contrabando e mercado ilegal a fiscalização ineficiente, devido ao baixo efetivo nos 16 mil 

quilômetros de fronteiras que cortam o Brasil e a alta carga tributária praticada no país, o que 

teria como impacto a diminuição da produção formal e/ou o aumento do preço do produto o 

que torna o item ilegal mais atrativo financeiramente ao consumidor. 

O IDESF, é uma instituição civil, de direito privado, sem fins lucrativos, com sede em 

Foz do Iguaçu (PR), que tem como objetivo a criação de mecanismos para promover igualdade, 

integração e desenvolvimento das regiões fronteiriças. A ABCF, é uma entidade sem fins 

lucrativos que atua desde 1992 por meio de parcerias no combate aos crimes de falsificação e 

pirataria. 

As consequências econômicas desta prática trazem prejuízos avassaladores como é 

possível constatar segundo números divulgados pela Receita Federal a respeito das apreensões 

(Figura 14). 
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Figura 14 - Apreensões de contrabando – 2013-2018, em bilhões de reais 

Fonte: Site Globo (2019) 

 

 

O cigarro assume com larga diferença em relação ao segundo colocado na lista dos 10 

itens mais apreendidos pela Receita Federal em 2018, foram R$ 1,3 bilhões de reais (Figura 

15). Segundo Luciano Barros, Presidente do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social 

de Fronteiras (Idesf), em entrevista a ISTO É (2016), em prejuízos de vendas e evasão de 

impostos, estima-se que R$ 6,4 bilhões anuais sejam perdidos ao contrabando de cigarros, 

devido à má fiscalização das fronteiras e a forte carga tributária do Brasil em relação ao 

Paraguai, que é a principal rota do contrabando, onde o produto praticamente não tem impostos, 

tornando a concorrência desleal.  
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Figura 15 - Produtos apreendidos pela Receita Federal em 2018, em reais 

Fonte: Gazeta do Povo (2019) 

 

 

A necessidade de combate ao crime de contrabando é indiscutível. No entanto, o 

questionamento deste trabalho neste ponto está em como a Souza Cruz se aproveita dessa 

realidade para se fazer presente na mídia desviando o foco das críticas que a empresa sofre e/ou 

desqualificando as medidas regulatórias da saúde pública (JORNAL O GLOBO, 2011). 

O discurso produzido pela empresa é de que conforme o contrabando aumenta suas 

vendas diminuem por isso os impostos devem ser baixados (Portal Souza Cruz). A atenção, no 

entanto, está no fato se que este combate não deve ter como foco o aumento do consumo do 

produto legal.  

Como será evidenciado na análise das reportagens, o contrabando é utilizado como 

argumento de defesa, quando a empresa é questionada sobre os malefícios de seu principal 

produto. Saindo pela tangente, sempre cita o quanto a empresa contribui para a economia do 

país e o quanto é prejudicada pelo mercado ilegal (JORNAL O GLOBO, 2017).  

Nessa abordagem a intenção deste estudo, não é minimizar a questão, mas sim 

evidenciar que de maneira a favorecer e legitimar seu discurso de vitimização, a Souza Cruz 
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opta pelo silêncio em algumas questões e dá mais ênfase a outras. Nos seus discursos, a indústria 

se aproveitar de um problema grave e real para se promover na mídia através de propaganda 

indireta (JORNAL O GLOBO, 2017). 

No próximo tópico, falaremos sobre o corpus de dados das reportagens sobre esse tema 

que foram levantadas.  

 

Reportagens categoria Contrabando 

 

Segundo os critérios de pesquisas adotados já expostos, foram encontradas dez matérias 

cujo assunto abordava o tema contrabando (Quadro 3).  

 

Quadro 3 - Lista de todas as reportagens da categoria contrabando 

DATA DA MATÉRIA TITULO DA MATERIA 

28/jan/11 ANVISA QUER RESTRINGIR VENDA DE CIGARROS 

20/abr/12 NOTA: CAMPANHA ANTIPIRATARIA DO CIGARRO 

23/abr/13 SOB MULTIPLAS INVESTIGAÇÕES 

23/abr/14 BONDE ANTITABAGISTA 

13/set/15 NOTA CONTRABANDO 

13/set/15 A CADA FUZIL APREENDIDO COM CRIMINOSOS NO RIO, OUTROS DOIS 

SÃO VENDIDOS A ELES 
16/set/17 PAIS TEM PREJUIZO DE R$ 49 BI COM PIRATARIA 

24/set/17 NOTA: FUMAÇA ILEGAL 

05/dez/17 CONSCIENTIZAÇÃO, A MELHOR ESTRATEGIA 

03/jun/18 BANCAS SÃO VIOLADAS 

Fonte: Elaboração própria 

 

Numa análise geral, percebe-se que no jornal O Globo, a indústria do tabaco manteve a 

média de publicar ao menos uma reportagem ao ano sobre o assunto, curiosamente o único ano 

em que não houve nenhuma reportagem a respeito foi 2016. 

Ainda que conforme delimitado optou-se por realizar a análise crítica do discurso, 

apenas das falas diretas presentes nas reportagens, como veremos no próximo tópico, é 

importante abordar os temas das demais reportagens para que se entenda de que maneira esta 

ordem do discurso foi construída. 

Em 2012, nota sobre a lei do preço mínimo para cigarro que entraria em vigor em maio 

daquele ano, como uma ação contra a pirataria. A Souza Cruz lançava campanha sobre o tema 

junto aos varejistas espalhando cartazes adesivos e folhetos em 400 mil pontos de venda. 
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Em 2013, nota sobre a posse do então presidente eleito do Paraguai, na qual seu principal 

desafio seria as acusações de pirataria. Em 2014, a matéria é sobre as armas utilizadas no 

movimento contra o cigarro como financiamento coletivo de cinema, pressão sobre o judiciário 

e arrocho tributário. Naquele ano, segundo a matéria, especialistas afirmavam que tanto os 

impostos os preços no varejo cresceram, enquanto as vendas com cigarro caíram, sem expansão 

do consumo do item contrabandeado, derrubando o argumento principal da indústria de que a 

tributação alta leva ao aumento do mercado ilegal. 

Em 2015 duas matérias: a primeira, uma nota no jornal informa sobre o aumento do 

contrabando de cigarros naquele ano e a outra refere-se sobre o mercado negro de fuzis, onde 

o contrabando de cigarros é citado pela ONG Natureza Verde com consequente perda de 

dinheiro para a indústria do fumo brasileira. 

Em 2017, uma nota informa que determinada marca ilegal de cigarro detinha um 

percentual de mercado de São Paulo, maior que de marcas legais da Souza Cruz. 

Por fim em 2018, matéria informa denúncia de jornaleiros sobre coação por grupo 

armado para venda de cigarros contrabandeados no Rio de Janeiro, na qual o Instituto Brasileiro 

de Ética Concorrencial (ETCO), cita o cigarro como sendo o produto mais contrabandeado do 

país. 

 

Análise das Reportagens Categoria Contrabando 

 

Quadro 4 - Lista das reportagens categoria contrabando com voz de sujeito da indústria 

do tabaco 

Fonte: Elaboração própria 

Sigla 

(Matéria) 
Matéria 

Sujeito Cargo/Ocupação Data da 

Matéria 

M1a 
Anvisa quer restringir a 

venda de cigarros 

Iro Shunke Presidente do 

Sinditabaco 
28/01/2011 

M1b 
Anvisa quer restringir a 

venda de cigarros 

Assessoria de imprensa Assessoria de 

impressa Souza Cruz 
28/01/2011 

M2 
País tem prejuízo de R$ 

49 bi com pirataria 

Liel Miranda Presidente da Souza 

Cruz 
16/09/2017 

M3 

Ilegal, e daí? 

Conscientização, a 

melhor estratégia 

Liel Miranda Presidente da Souza 

Cruz 05/12/2017 
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Contrabando como “escudo” às críticas da indústria do tabaco 

 

 
 

 

 

 

O trecho acima foi retirado de uma reportagem, que abordava medidas que a Anvisa 

estudava na época, para restringir a venda de cigarros.  A estratégia de defesa utilizada pela 

indústria do tabaco foi o ataque. O presidente do sindicato do tabaco, em momento algum fala 

dos malefícios do cigarro (razão pela qual a ANVISA propunha as novas regras), o discurso 

foca nas contribuições econômicas da indústria tabagista e neste trecho, a análise textual 

permite evidenciar dois pontos: primeiro, a mensagem que é transmitida através do silêncio. A 

opção de não falar sobre o principal ponto abordado na reportagem é uma maneira de 

redirecionar o discurso, na tentativa de eliminar algo que foi dito, e que não é interessante para 

o objetivo do discurso (ORLANDI, 2015).  

O segundo ponto evidenciado pela analise textual neste trecho é a utilização de 

vocábulos para reforçar o conceito de vitimização frente ao mercado ilegal, desviando o foco 

dos malefícios do cigarro. Inicialmente, a utilização do adjetivo “grave” acrescido do sufixo –

“íssimo”  para exprimir a ideia de superlativo em relação as consequencias do mercado ilegal. 

Em seguida, a utilização da palavra “ameaça” tornando o discurso mais impactante. Alguns 

dos sinônimos dessa palavra como indício, aviso ou prenúncio, poderiam ser utilizados, mas 

causariam menos impacto. 

Em relação a análise discursiva, trata-se de um discurso produzido pelo sindicato do 

tabaco para ser consumido e distribuído pela sociedade através do viez da contribuição 

econômica do tabaco, visto que são utilizados dados de produção e exportação relativos a 

indústria tabagista cujos números são expressivos. A utilização dessa abordagem mais técnica 

no discurso, o direciona para ser consumido pelo alto escalão da sociedade, público que tem 

poder de influenciar as decisões governamentais. 

Ao utilizar tal argumento em relação as medidas que visam combater os malefícios 

causados pelo cigarro, cabe questionar se o retorno economico para o país, é mais importante 

do que a saúde publica. A questão é delicada e a indústria não tem força sozinha para esta 

sustentação, logo, produz discursos direcionados ao publico influente com o qual, pode unir 

forças. 

No entanto, ao mencionar os impactos sociais e econômicos que as medidas trariam, 

para a cadeia produtiva do tabaco, fica claro o caráter hegemônico na prática social utilizada no 

“(...) Se implantadas, as propostas devem gerar gravíssimos impactos sociais e econômicos 

em toda a cadeia produtiva do tabaco. Trata-se de uma ameaça real à liderança brasileira no 

mercado mundial de tabaco, como maior exportador que gerou em 2010, divisas da ordem 

de U$$ 2,7 bilhoes, e segundo maior produtor”. (M1a) 
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discurso. Uma vez que a cadeia produtiva do tabaco é formada em sua maioria por famílias de 

pequenos agricultores - os fumicultores -, essa menção sugere que as medidas regulatórias 

referidas, estão ignorando as classes menos favorecidas, como se o governo estivesse 

indiferente a esta classe que ideologicamente já é vista como oprimida. Novamente, é possivel 

constatar o discurso sendo redirecionado segundo interesse de quem o produz. 

 A seguir abordaremos a análise do trecho M1b, retirado da mesma reportagem, no 

entanto, neste caso a fala é do assessor de imprensa da Souza Cruz, o qual não foi identificado. 

É interessante perceber que a estrutura montada para o discurso é idêntica à do trecho anterior, 

tanto nas abordagens textuais e discursivas quanto na prática social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na análise textual, evidencia-se novamente que não é feita nenhuma menção sobre os 

motivos pelos quais a ANVISA sugeria novas normas, reforçando a ideia de apagar o que foi 

dito e não quer ser debatido pela indústria tabagista. 

Em relação ao uso de vocábulos, destaca-se a utilização da palavra “criminalidade” para 

tornar o discurso mais impactante. Alguns dos sinônimos dessa palavra como trasngressão, 

delito, violação poderiam ser utilizados, mas causariam menos impacto. 

Em relação a análise discursiva, permanece a abordagem da importância econômica da 

indústria do tabaco, em detrimento (silencioso) à questão da saúde pública, ao abordar a queda 

na arrecadação tributária, questão que direciona o público ao qual se pretende que o discurso 

seja consumido no intuito de somar forças ao argumento. 

Por fim, repete-se a prática social de caráter hegemônico ao mencionar perda de 

empregos. Dentro do contexto, é possível entender que discurso está falando dos fumicultores, 

que conforme defendido pela indústria do tabaco, seriam prejudicados caso as regras propostas 

fossem aprovadas. 

 

O “altruísmo” da Souza Cruz na preocupação com o desenvolvimento econômico “do 

país” 

 
 

 Esse pequeno trecho é de uma reportagem sobre o prejuízo da pirataria para o Brasil e 

cita o movimento iniciado pelo Instituto Etco, para combater o comércio ilegal. Na reportagem, 

“(...) Vale ressaltar que é fundamental que se avalie a questão do contrabando de cigarros do 

Brasil, que atualmente representa 26,5% do mercado total e pode encontrar em virtude das 

respectivas propostas sugeridas ao setor, campo fértil para prosperar ainda mais, gerando 

perda de empregos, queda na arrecadação tributária e, acima de tudo, aumento da 

criminalidade”. (M1b) 
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o único representante de empresas que são atingidas por essa situação, é Liel Miranda, então 

presidente da Souza Cruz, citada pelo jornal como “atuante em um dos setores mais 

prejudicados, a indústria de cigarros”. 

  

 

 

 

A análise textual traz dois trechos que reforçam o interesse no discurso a ser passado. 

Ao utilizar de forma categórica a expressão “evasão de divisas”, evidencia-se o discurso 

apelativo apoiado na afirmação de tal crime, da mesma forma que se usa a fala “emprego deixa 

de ser gerado” para enfatizar a gravidade do problema. Já a análise discursiva chama atenção 

para a força do enunciado, ou seja, a maneira como o discurso é consumido dependendo que 

quem o produz. Neste caso, a afirmação contundente das consequencias do contrabando, é feita 

pelo presidente da maior empresa do ramo de cigarros do país, o que ocasiona mais força a este 

trecho.  

 Evidencia-se a abordagem altruísta produzida no discurso, uma vez que o executivo nao 

fala dos prejuízos a própria empresa, cita apenas os prejuizos sociais e econômicos como 

desemprego (prática social) e evasão de divisas. Em um cenário onde a empresa é fortemente 

criticada pelas graves consequencias do item que produz e comercializa, um discurso que 

denota a preocupação com questões de interesse comum, indiretamente pode provocar por 

quem o consome um olhar diferenciado para esta industria. 

 

Conveniência na preocupação com a saúde pública  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

O trecho anterior foi retirado de uma reportagem que cobriu um seminário realizado 

entre especialistas, autoridades e empresários sobre o tema pirataria e contrabando.   

A análise textual trás vários elementos que permitem entender a intenção de legitimar o 

discurso. Iniciemos pela análise do gramatical. O verbo “precisamos”, foi utilizado no início da 

frase cujo sujeito é oculto, não deixando claro quem o representa. Quem precisa? O seminário, 

a sociedade, a indústria do tabaco? Esse recurso torna a dimensão mais ampla do que de fato 

“(...) Isso implica em uma evasão de divisas da ordem de R$ 10 bilhões por ano. O problema 

é nacional, e é o emprego nos distribuidores e na indústria que deixa de ser gerado”. (M2) 

 

 “(...) O fato é que existe uma aceitação social para o consumo do produto ilegal. Essa prática 

põe em risco toda política de saúde pública brasileira em relação ao cigarro na medida em 

que o produto ilegal tem compostos proibidos pela ANVISA. Precisamos da integração de 

órgãos de repressão. Hoje, essa atuação do governo brasileiro é fragmentada, não existe uma 

força-tarefa do jeito que foi criado contra a corrupção”. (M3) 
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pode ser, no intuito de trazer mais força para o texto. Em relação ao vocabulário, optou-se por 

utilizar “órgão de repressão”, ao invés de citar quais são esses. Evidencia-se a intensão de 

enfatizar qual é o papel desses órgãos: repreender, que logo a seguir é informado que não o 

fazem como deveria. Um desses órgãos é a ANVISA. 

Em relação a análise discursiva, novamente a força do encunciado se faz presente neste 

trecho, uma vez que o discurso foi produzido pelo presidente da Souza Cruz, parte interessada 

em que o discurso de vitimização seja distribuído e consumido, o que traria vantagens que vão 

além da lucratividade gerada com o combate ao contrabando, desvia o foco da principal crítica 

a industria do tabaco, malefícios a saúde. 

É possível perceber ainda na produção do discurso a presunção em criticar o atuação do 

governo frente a situação, nao qual se sugere que as autoridades ou são indiferentes ao problema 

ou nao têm competencia para lidar com o mesmo. 

A prática social do discurso se evidencia no aspecto ideológico da afirmação que existe 

uma aceitação social para o consumo do produto ilegal. Trata-se de uma constatação baseada 

apenas no senso comum, visto que não existe nenhum dado científico que comprove esta 

afirmação. Tal recurso, torna o discurso mais convincente para legitimar a mensagem que se 

pretende passar. 

 

 

 

Figura 16 – Destaques da Análise Crítica do Discurso da categoria Contrabando 
Fonte: Elaboração própria 

Análise 
textual:

• Omissão

• Adjetivos e superlativos

Análise 
discursiva:

• Lócus da enunciação

• Produção do discurso

Prática 
Social:

• Caráter hegemônico em relação aos produtores e 
ideológico em relação a afirmação baseada em 
senso comum.
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4.2 A Souza Cruz Responsável Social 

 

As principais correntes teóricas empenhadas em justificar o conceito de 

responsabilidade social empresarial são: a Business Ethics, matriz e precursora de todas elas, 

identificável por sua natureza normativa; a Business & Society, de orientação sociopolítica e 

contratual; e a Social Issues Management, abordagem de cunho instrumental, voltada para a 

gestão estratégica das questões éticas e sociais (ALBUQUERQUE, 2010).  

As discussões em torno do debate sobre reponsabilidade social empresarial surgiram 

nos anos 60, quando os conflitos entre empresa e sociedade encontravam-se intensos devido ao 

sistema capitalista que vinha sendo alvo de constantes críticas, visto que de um lado trouxe 

melhorias aos trabalhadores e comunidades locais, e de outro a possibilidade de exercer o 

controle político e econômico sobre os mesmos. (GÓIS; SANTOS; COSTA, 2004; 

KREITLON, 2004;).  

Nesse cenário, Friedman (1970) argumenta que desde que respeitadas as regras básicas 

éticas e legais da sociedade o único objetivo social apropriado para as empresas é obter o 

máximo de lucro possível. Contrapondo esta visão, Carrol (1979), considera que a empresa 

possui quatro dimensões de responsabilidades convergentes, dispostas de maneira piramidal na 

qual a base é a econômica, seguida das legais, éticas e filantrópicas. Freeman (2000) defende 

que a responsabilidade social das corporações de maximização das riquezas, deve ser mais 

ampla abrangendo e incorporando todos os demais stakeholders: proprietários, gestores, 

funcionários, clientes, fornecedores e comunidade local. E é dentro desta abordagem que as 

empresas apresentam seu discurso atualmente. 

A empresa tem responsabilidade social e desempenha uma importante função 

econômica e social, constituindo um instrumento de política e de promoção da justiça. Quando 

a organização se torna um agente de transformação social, com práticas de ações voluntárias 

que vão além do cumprimento de obrigações formais da legislação, ela está exercendo sua 

cidadania empresarial plena, pois passa a ser um agente de mudança no ambiente em que atua, 

seja na comunidade ou no seu setor de atividade (MELO; FROES, 2004; DIAS, 2011). 

Um dos aspectos mais discutidos neste contexto é a sustentabilidade que implica na 

saudável relação entre os aspectos financeiros sociais e ambientais do negócio e que passou a 

ser trabalhado pelas empresas como requisito essencial para sobrevivência, crescimento e 

sucesso do negócio, visto que reflete no respeito que transmite a seus colaboradores e 

consumidores na sociedade (MELO, 2005; DINIZ, 2009). 
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É neste contexto que Cappellin et al. (2002), sugerem para qual direção devem ser 

conduzidos os debates acerca de responsabilidade social corporativa, visto que nesta relação 

estabelecida entre sociedade e empresa, se faz necessária uma clara definição que passa a ser 

complexa em relação a bem estar e acumulação de riquezas, público e privado, coletivo e 

individual, direitos e deveres, uma vez que quando a corporação deixa de ser apenas um ator 

econômico e amplia sua atuação para sociedade passando a ser também um ator político, o 

impacto de suas ações passam a ser muito mais contundentes, portanto, devem ser alvo de 

atenção. 

Em termos conceituais é importante ainda, esclarecer que existe diferença entre 

responsabilidade social empresarial e termos correlacionados que são utilizados em frequência 

como sinônimos deste. Projetos sociais, cidadania e filantropia, embora sejam iniciativas 

corporativas voltadas a sociedade, não compreendem o conceito de RSE visto que são ações 

isoladas e pontuais. O conceito de RSE é mais amplo e implica numa atuação empresarial de 

engajamento permanente onde todo o sistema de gestão empresarial está comprometido em 

contribuir no desenvolvimento econômico e sustentável e na redução de problemas sociais do 

meio no qual atua (ROTHGIESSER, 2006).  

Nesta pesquisa não foi feita esta distinção conceitual. A triagem das reportagens 

considerou todas as ações citadas acima que são correlacionadas ao conceito de RSE. 

 

Reportagens sobre Categoria Responsabilidade Social Empresarial 

 

 

Segundo os critérios de pesquisas adotados já expostos, foram encontradas 31 matérias 

cujo assunto abordava temas relacionados à RSE. Das três ordens do discurso identificadas, 

esta é a mais explorada pela Souza Cruz, no que se refere ao volume de matérias levantadas. 

No próximo tópico, será feita a análise crítica do discurso das reportagens selecionadas, 

mas neste, abordaremos de maneira geral os assuntos das matérias encontradas. 

Aproximadamente 30% dessas matérias se referem a ações da Souza Cruz praticadas na 

própria empresa para seus funcionários, relacionadas a incentivo e programas de 

empreendedorismo, aposentadoria, leitura, diversidade racial na contratação e benefícios, como 

por exemplo 180 dias de licença paternidade a um colaborador em união homo afetiva que 

adotou uma criança, entre outros. 

Algumas matérias referem-se ao crescimento sustentável da empresa, às ações adotadas 

pela mesma para preservação do meio ambiente e a palestras de gestão empresarial com 

responsabilidade social. 
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Por fim, matérias divulgando ações sociais da Souza Cruz seja direta ou indiretamente. 

Algumas dessas são ações desenvolvidas para os jovens que trabalham no campo e para 

trabalhadores autônomos, doações a campanhas de políticas públicas e curso de capacitação 

para comunidades carentes.  

Importante ressaltar que não estão aqui contabilizadas, mas tem como estratégia o 

mesmo objetivo desta categoria, as 60 notas encontradas no período, na qual a Souza Cruz era 

citada como patrocinadora, apoiadora e/ou participante em eventos das mais variadas natureza, 

porém, em sua maioria de cunho cultural, com propostas sempre voltadas ao desenvolvimento 

social. 

Grande parte das ações tem a participação do Instituto Souza Cruz, seja de maneira ativa 

ou através de parceria. Este Instituto foi inaugurado pela empresa em junho de 2000, mesmo 

ano em que uma das ações regulatórias do país de maior impacto para indústria do tabaco entrou 

em vigor: a proibição de propaganda de produtos derivados de tabaco em todos os meios de 

comunicação. 

Segundo informações do site da própria empresa “O principal objetivo do Instituto 

Souza Cruz é contribuir para um modelo sustentável de agricultura familiar, estimulando o 

empreendedorismo rural nos jovens do campo”. Os números são expressivos, 25 projetos 

desenvolvidos com 240 parcerias institucionais beneficiaram 2,3 milhões de pessoas desde a 

sua fundação.  

No entanto a quantidade de eventos patrocinados pelo Instituto, nos leva a inferir que se 

trata de uma estratégia velada que a empresa utiliza para se manter presente na mídia, fazendo 

uso da marca Souza Cruz, sendo encoberta pela propaganda indireta decorrente das ações 

sociais.  

  

Análise das Reportagens sobre Categoria Responsabilidade Social Empresarial 

 
Quadro 5 - Lista de todas as Reportagens da categoria Responsabilidade Social 

Empresarial 

Sigla 

(Matéria) 
Matéria 

Sujeito  Cargo/Ocupação 
Data da Matéria 

M1 
INTRAEMPREENDED

ORISMO 

Maria Paula Gonçalves Gerente de RH da 

Souza Cruz 17/10/2010 

M2 

GESTAO DE 

PESSOAS: O VALOR 

DA LEITURA PARA 

QUEM LIDA COM 

GENTE 

Fernando Teixeira Gerente de RH da 

Souza Cruz 

27/out/13 

M3 
MENOS 

ESTRANGEIROS 

Brenda Wilbert Gerente de RH da 

Souza Cruz 25/out/15 
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Fonte: Elaboração própria 

 

A análise crítica das reportagens com a voz de algum representante da indústria do 

tabaco (Quadro 5), em comparação às demais matérias sobre o tema que foram veiculadas 

durante o período pesquisado, evidencia que neste assunto, pouco se teve falas expressivas de 

representantes da empresa e os sujeitos destas, sequer pertencem aos níveis mais altos da 

organização. Isto sugere que sobre esse assunto, as reportagens veiculadas pelo jornal, por si só 

já transmitiam a mensagem que a indústria precisava passar, sem a necessidade de uma atuação 

mais direta de seus representantes. Eis aqui a mensagem transmitida no silêncio, o discurso que 

é passado, sem ser dito (ORLANDI, 2015). Foram identificadas ainda, muitas reportagens com 

conteúdo inicialmente atrelado a RSE (do ponto de vista do senso comum), mas que ao serem 

analisadas em profundidade, não se tratavam de fato do que era “sugerido”.  

Nas análises que seguem, evidencia-se que a construção dos discursos se apoiou de 

maneira mais contundente em aspectos da análise de prática social. Marchusi (2008), afirma 

que os gêneros discursivos têm a finalidade específica de ação social, uma vez que são 

socialmente, historicamente e culturalmente construídos, onde sua força de manipulação e 

distribuição está ligada diretamente ao sujeito que o produziu e/ou reproduziu. 

Característica comum a todos os discursos analisados nesta categoria, são a abordagem 

passiva e quase poética no qual os mesmos elementos utilizados em textos de gênero discursivo 

publicitário, cujo principal objetivo é persuadir o leitor o estimulando a compra do produto 

oferecido, como linguagem conotativa, jogo de palavras e trocadilhos, são utilizados em 

abundância e deixam clara qual objetivo da Souza Cruz ao distribuir o discurso de 

responsabilidade social.  

 

Souza Cruz e o “cuidado” com seus empregados 

 

 

 

 

 

VEM AO BRASIL 

PARA TRABALHAR 

M4 

BRASIL PROFUNDO: 

PROJETO ENVIOU 

CINCO JOVENS 

FOTOGÁFICOS PARA 

INTERIOR DO PAIS 

Gustavo Stephan Coordenador 

Instituto Souza 

Cruz 

29/mai/16 

M5 
SEM MEDO DA 

CRISE 

Adilson Barros Presidente de 

Associação 

Patrocinada pela 

Souza Cruz 31/ago/17 

“(...) Para criarmos esse ambiente, as decisões, os desafios e os resultados, são 

compartilhados, envolvendo as pessoas e solicitando a todo o momento a participação 

delas”. (M1) 
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O trecho acima (M1), foi extraído de uma reportagem cujo tema é: 

Intraempreendedorismo, um combustível para gerar sustentabilidade. A gerente de recursos 

humanos da empresa, que é o sujeito deste discurso, explica que incentivando os colaboradores 

a empreender dentro da empresa, os ganhos são com agentes de mudança, processos melhores 

e oportunidades de negócios. 

A análise textual, inicialmente desperta a atenção para utilização das palavras “pessoas” 

e “envolvendo”, ao se referir aos funcionários. Para o discurso de pertencimento que pretende 

ser passado, a utilização destes vocábulos é providencialmente adequada. O vocabulário 

utilizado promove uma interação entre os interlocutores como na expressão “a todo momento”, 

onde a ideia de constância expressa, transmite aos empregados o sentimento de que de fato estes 

são atores atuantes nas decisões empresariais.  

A análise discursiva neste trecho nos permite inferir sobre a força do enunciado. A fala 

é do gestor de recursos humanos da empresa, o que traz para o discurso produzido, uma força 

maior para o público que vai consumi-lo, e que se legitima pelo uso do verbo de ação “ser”, 

cujo significado é possuir identidade, particularidade ou capacidade inerente (BECHARA, 

2015).  

Acrescenta-se ainda que este gestor é uma mulher, o que nos demonstra a hegemonia 

presente na análise através da prática textual em dois níveis: primeiro, quem melhor para falar 

de pertencimento do que uma mulher, que historicamente tem uma posição inferiorizada na 

sociedade? Segundo, o discurso é direcionado para os funcionários da empresa, que por via de 

regra não têm voz ativa nas decisões, sendo a classe mais baixa da organização, mas nesse 

contexto, estão sendo chamados a conhecer e participar das decisões.  

Trata-se de um discurso de convencimento que não traduz a realidade, visto que a 

operacionalização do que é dito, não é possível ser realizada no modelo empresarial praticado 

na organização. Porém, o discurso de empresa comprometida com o bem-estar das pessoas, está 

aí defendido. 

Seguindo o mesmo viés, o trecho a seguir (M2), trata de matéria exibida no caderno 

Gestão de Pessoas do Jornal, em comemoração ao Dia Nacional do Livro, na qual três gestores 

de RH de empresas diferentes opinaram sobre a relação da importância da leitura e o mercado 

de trabalho. O representante da Souza Cruz foi o Gerente de RH, Fernando Teixeira. 

 

 

 

 

“(...) Encantar-se pelas páginas de um livro ganha o formato de desenvolver pessoas na Souza 

Cruz. Na academia de trainees da empresa, cada jovem é presenteado com um livro. São 

estimulantes para a vida profissional e social”. (M2) 
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 A análise textual demonstra o propósito do uso da palavra “encantar” relacionada a 

leitura dos livros e ao desenvolvimento de pessoas. Poderia ter-se usado o vocábulo “ler”, mas 

não transmitiria a mensagem que o discurso pretende. Ler não é suficiente, é preciso se encantar. 

 Percebe-se ainda a utilização da palavra “presenteado”. Na frase, poderia ter utilizado 

“ganha” ou “recebe”, mas nenhuma dessas traria o mesmo impacto que a palavra presentear, a 

fim de enaltecer a importância do livro. 

 A ideia de encantar o jovem (relacionada a livros), presente neste discurso é interessante 

se traçarmos um paralelo levando em consideração que os jovens são o público alvo da indústria 

tabaco, visto que pesquisas mostram que é nesta fase que as pessoas começam a fumar. Segundo 

o ministério da saúde, 80% dos jovens iniciaram o vício antes dos 20 anos e 20% deles, antes 

dos 15 (g1.com). Fica evidente a estratégia da empresa que precisou encontrar meios de se fazer 

presente, após a forte regulação que proíbe qualquer tipo de propaganda. 

 Na M3, temos o trecho de uma matéria que aborda um levantamento feito pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego na época, que evidencia a queda de estrangeiros que vêm ao 

Brasil para trabalhar. E cita a Souza Cruz como uma das empresas que vai na contramão desta 

tendência. 

 

 

 

 

 

A utilização da palavra “sucesso” enaltece de forma contundente os bons resultados da 

empresa em relação ao exposto. Novamente a força do enunciado é representada pelo sujeito 

do discurso que é o gerente da Souza Cruz.  

Percebe-se ainda a intertextualidade presente na fala, afirmações apropriadas de textos 

anteriores. O discurso produzido revela uma empresa engajada com programas que trazem 

desenvolvimento para o país, e com um cuidado que vai além do próprio funcionário, ele se 

estende a família.  

 

Souza Cruz e a vida rural do trabalhador do campo: expectativa x realidade 
 

 

 

 

 

“(...) O sucesso dessas transferências depende muito de programas específicos de auxílio 

ao processo de adaptação do profissional e da família dele”. (M3) 

“(...) As imagens captadas revelam um meio rural que, muitas vezes é invisível aos olhos de 

quem vive na cidade”. (M4) 
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 Trata-se do trecho de uma reportagem que relata a iniciativa de um projeto desenvolvido 

pelo Instituto Souza Cruz, no qual cinco jovens fotógrafos do Rio de Janeiro foram enviados a 

cidades do interior para retratar seu cotidiano. 

 A análise textual mostra o recurso de jogos de palavras na utilização dos vocábulos 

“imagens”, “revelam” e “captadas” que denotam um sentido poético para a frase, tornando o 

discurso mais apelativo e envolvente. 

 A análise discursiva evidencia inicialmente a intencionalidade presente na força do 

enunciado, uma vez que o sujeito que produziu o discurso é o Coordenador do Instituto Souza 

Cruz, que tem interesse direto na maneira como esse discurso será distribuído e consumido. 

 A prática discursiva é notada de maneira explicita nesse discurso. Uma das principais 

críticas à indústria do tabaco é a relação de trabalho com os fumicultores. Há críticas em relação 

as condições de trabalho classificadas como exploração por parte da Souza Cruz, onde a relação 

de trabalho da empresa com os produtores não implica em vínculo trabalhista, a indústria alega 

que a relação é de prestação de serviços apenas. Ao mesmo tempo, estima-se que 80 mil 

crianças trabalham no cultivo do fumo e pesquisas evidenciam que diferentemente do que a 

indústria do tabaco apregoa, a renda dos fumicultores é baixa (CARGNIN et al., 2016, PERES; 

NETO, 2018). 

 Neste contexto, a empresa desenvolve um projeto que vai captar o cotidiano do interior, 

que em nada mostra esta realidade. A reportagem mostra uma realidade poética como as dos 

livros, com fotos de cerimonias religiosas realizadas numa igreja simples e chão de areia, 

residências construídas com material antienchentes debaixo de um céu estrelado, um morador 

tranquilamente sentado na raiz gigante de uma arvore local observando a paisagem.  

Fez-se uso do senso da ideologia presente no senso comum de associar a vida no campo 

a qualidade de vida, assim como do caráter hegemônico de demonstrar a vida “boa” de quem é 

visto como classe oprimida.  

Peres e Neto (2018) nomeiam a condição das plantações de tabaco no Brasil como 

“servidão moderna” afirmando que os contratos que as empresas estabelecem com as famílias 

de agricultores (através do Sistema Integrado de Produção, já abordado neste trabalho), são 

cruéis. Ironicamente, sua afirmação vai ao encontro do discurso distribuído: a realidade do 

trabalhador rural é invisível aos olhos de quem vive na cidade. 

 

Souza Cruz e o “comprometimento” com o desenvolvimento econômico “do país” 
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A reportagem refere-se a um grupo de microempreendedores de uma cidade do Rio de 

Janeiro que criou uma associação para estimular negócios e iniciativas de forma conjunta. O 

sujeito desta reportagem é o presidente da Associação patrocinada pelo Instituto Souza Cruz. 

Através dessas estratégias de parceria, a marca se faz presente entre os pequenos 

empreenderes que não só irão se tornar defensores fiéis da empresa, em gratidão a contribuição 

desta para seu crescimento, como são potenciais vendedores e/ou consumidores de seus 

produtos. 

Além disso, ao assumir essa estratégia de patrocínio, a empresa “gera” atores que fazem 

o discurso por ela. É o chamado buzz marketing, popularmente conhecido no Brasil como a 

propaganda “boca a boca”. São utilizados recursos no intuito de atingir o público-alvo de 

maneira precisa. Nos estados unidos, esse conceito de marketing surgiu como alternativa a 

mídia de massa, substituindo o alto custo em propaganda na mídia, pelo aproveitamento da 

necessidade que o ser humano tem de ser expressar. Levando-se em consideração a 

impossibilidade de fazer anúncio na mídia, esta estratégia se adequa perfeitamente as 

necessidades da indústria do tabaco. 

 

 

 

Figura 17 – Destaques da Análise Crítica do Discurso da categoria Responsabilidade 

Social 
Fonte: Elaboração própria 

 

Análise 
textual:

• Jogos de palavras

• Abordagem poética

Análise 
discursiva:

• Força do enunciado

• Intertextualidade

Prática 
Social:

• Caráter ideológico em relação a 
afirmação baseada em senso comum.

“(...) Em novembro do ano passado, um grupo de empreendedores se juntou e começou a 

debater o que deveríamos fazer para movimentar o microempreendedorismo. Qualquer tipo 

de profissional liberal que queira se juntar, do encanador ao vendedor de bolos, tem acesso à 

iniciativa”. (M5) 
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4.3 A Souza Cruz Inovadora  

 

A Souza Cruz é uma empresa centenária, cujo principal produto é um item que permite 

pouca diferenciação no mercado – o cigarro. As tentativas de diversificação como, por exemplo, 

adição de aromatizantes à formula, foram frustradas devido ao impedimento por parte da 

regulação vigente. Neste contexto, adicionado às barreiras e “dificuldades” do setor, já 

sinalizadas anteriormente, a empresa tenta avançar no Brasil com a proposta de regulamentação 

do cigarro eletrônico, pautada dentre outros aspectos, numa ordem discursiva de inovação, que 

é analisada a seguir, mediante material empírico midiático coletado. 

O cigarro eletrônico, vaporizador, dispositivo para fumar ou e-cigar, é um produto 

lançado pela indústria do tabaco cuja principal diferença do cigarro tradicional é a não emissão 

de fumaça. Por não haver queima de tabaco e sim aquecimento, no processo é gerado vapor e 

não fumaça. Trata-se de um dispositivo que é alimentado por uma espécie de refil que contém 

o e-liquid, que é a “essência” utilizada nos cigarros eletrônicos, produzida com insumos da 

indústria alimentícia e com adicionais em níveis variados de nicotina e saborizadores.  

Mediante os critérios de busca adotados e dada a atualidade do tema, o corpus de dados 

a serem analisados compreendem quatro matérias, conforme figura abaixo, sendo neste caso 

utilizados outras duas fontes além do Jornal O Globo: o Meio e Mensagem, grupo criado em 

1976, cuja linha editorial é independente, e a Isto é, revista semanal brasileira de informações 

gerais, criada em 1976. 

A quantidade de matérias retornadas com esse tema é razoavelmente pequena, no 

entanto, o volume robustez e sujeitos presentes nessas entrevistas evidenciam a força dessa 

emergente ordem discursiva. Parte da análise desta ordem, foi realizada em uma oficina de 

análise crítica do discurso, realizada na Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda, 

pelo orientador do presente trabalho, Márcio Abdalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise das Reportagens Categoria Cigarro Eletrônico 

 

https://www.vapokings.com/cigarro-eletronico
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Quadro 6 - Lista das reportagens categoria cigarro eletrônico com voz de sujeito da 

indústria do tabaco 

Fonte: Elaboração própria 

Souza Cruz como “Exemplo” de Inovação e Diversidade 
 

 

A análise textual dos trechos que seguem permite evidenciar os vocábulos utilizados, 

que reforçam o direcionamento dado ao discurso para a vertente de inovação, sobretudo com 

intuito de atingir o público jovem, característico pela avidez por inovações, tendo como forte 

traço o caráter de “experimentadores” (CASTRO et al., 2018). 

 

 

 

 

 

A utilização da palavra “moderno” – que é um adjetivo cuja função linguística é 

modificar o substantivo ao qual se junta, acrescentando noções de qualidade, natureza ou estado 

– associada ao substantivo “mundo”, que neste contexto está sendo usado metaforicamente, é 

empregado para expressar algo muito grande, reforçando o discurso de seguir as tendências 

inovativas globais, não “ficando para trás”. O vocábulo “Moderno” reforça ainda a prática 

social, apoiada na ideologia de imposição e importação de agendas de outros países, 

questionando as razões pelas quais não estamos fazendo algo que o mundo todo já faz. A 

“defesa” do “Moderno” denota uma aura altruísta à organização, como se sua ação, de 

pressionar a Anvisa, ocorresse pelo bem comum. 

As práticas textual e discursiva (FAIRCLOUGH, 1992; ABDALLA; ALTAF, 2018) 

neste trecho alertam para o elemento da força do enunciado, uma vez que o argumento, 

reforçado pela utilização do vocábulo “defendemos”, parte de um discurso produzido pelo 

presidente da empresa, o que traz mais peso ao objetivo da fala. 

O apoio do argumento de inovação também está presente no neologismo empregado no 

vocábulo “e-cigars” no trecho da entrevista referente a M2, apresentado a seguir: 

Sigla 

(Matéria) 
Revista/Jornal Matéria 

Sujeito  
Data da Matéria 

M1 O GLOBO 

Futuro do cigarro: 

empresa prevê 

substituição do Cigarro 

Fernando Vieira, Diretor de 

Assuntos Corporativos da 

Philip Morris Brasil 

21/07/2017 

M2 O GLOBO Consenso no Diagnóstico 

James Murphy, diretor da 

Unidade de Fundamentação de 

Risco Reduzido da BAT 

02/11/2017 

M3 
MEIO E 

MENSAGEM 

Souza Cruz apresenta seu 

olhar para o futuro 

Regina Maia, Gerente de 

Comunicação Corporativa da 

Souza Cruz 

30/04/2018 

M4 ISTO É 
Souza Cruz apaga o 

cigarro 

Liel Miranda, Presidente da 

Souza Cruz 
04/01/2019 

“(...) por isso, defendemos que a Anvisa reavalie as normas regulatórias com o que há de 

mais moderno no mundo (...)”. (M4) 
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Neste trecho observa-se o caráter intertextual, presente na afirmação “parte do prazer 

para a maioria dos fumantes”. Trata-se de uma construção discursiva baseada em outros 

discursos, anteriormente distribuídos e consumidos por práticas discursivas sem, no entanto, 

apresentar nenhuma comprovação que valide o mesmo. Além disso, o uso da palavra “prazer” 

auxilia no processo de convencimento dos “benefícios” do novo produto, favorecendo sua 

adoção para este novo mercado. Naturalmente é um discurso que intenta sua redistribuição e 

consumo em larga escala, sobretudo por apontar um suposto “benefício” do ato de fumar. 

 No recorte da entrevista referente a M3, identificam-se vários elementos na análise 

textual, que reforçam o argumento de inovação, suportado pelo discurso que denota a inclusão 

e o empoderamento feminino, cuidadosamente construído como forma de ampliar a simpatia 

do público pela empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ampla repetição do vocábulo “diferente” e suas variações, além do uso coordenado 

dos vários sinônimos do vocábulo “novo”, reforçam o caráter de vanguarda, perseguido pela 

organização nesse momento de tentativa de criação de um novo mercado. Ademais, o sujeito 

oculto na oração iniciada pela palavra “falamos” sugere um processo de interdiscursividade 

(FAIRCLOUGH, 1992; ORLANDI, 2015), na medida que “falar de diversidade” na atualidade 

é algo imbrincado no senso comum que, no entanto, torna-se um discurso apropriado pela Souza 

Cruz, para demonstrar alinhamento à diversidade e vanguarda, implicando diretamente na 

prática social, sobretudo no caráter ideológico do discurso.  O emprego de oração coordenada 

explicativa, no início do trecho da entrevista – conforme se evidencia na utilização do elemento 

“que” – corrobora a construção do argumento, também por meio da estrutura textual. 

“(...) o cigarro eletrônico mantém o gestual do ato de fumar, que é parte do prazer para a 

maioria dos fumantes, então a transição dos cigarros convencionais para os e-cigars é mais 

fácil do que para adesivos ou chicletes (...)”. (M2) 

 

“(...) para criar o novo posicionamento a Touch Branding mergulhou em nossos materiais de 

comunicação, na história da Souza Cruz, que mostra muito uma empresa a frente do seu 

tempo. Falamos tanto hoje de diversidade, valorização das diferenças, e a empresa sempre 

agiu de forma diferenciada, desde o início, quando era uma companhia formada por mulheres 

em sua maior parte e já tínhamos creche dentro, por exemplo, antes disso se tornar lei. A 

Souza Cruz sempre trouxe novidades, incitava inovação, criou o Free Jazz Festival, o Carlton 

Dance, o Hollywood Rock. Isso diferencia a gente e a gente faz a diferença. Aceitar o diverso, 

o diferente, está em torno do nosso posicionamento.” (M3). 
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Um dos elementos da prática discursiva mais salientes nesta entrevista é o lócus de 

enunciação, ou seja, de onde e em que condições se produz esse discurso. É possível notar que 

a produção do discurso se dá por uma mulher, que contextualiza e reitera a existência de creches 

na empresa, antes mesmo da exigência legal, reforçando novamente a ideia de modernidade e 

inovação. O papel opressor da companhia é obscurecido pelo “benefício” da inclusão e do 

empoderamento feminino que ela oferece aos seus funcionários, que consomem e redistribuem 

junto à sociedade, o discurso produzido e distribuído de boas práticas sociais da empresa. A 

construção dessa “aura altruísta” favorece a apreensão da ideia que, mesmo a organização 

fabricando um produto prejudicial à saúde, existem preocupações inerentes à redução dessas 

consequências, sobretudo pela criação do mercado regulamentado de cigarros eletrônicos. 

 

Cigarros Eletrônicos e suas Potenciais Consequências para a Saúde 

 

A principal crítica à indústria do tabaco e que foi o estopim para toda movimentação 

que levou a forte regulação deste setor, são os comprovados prejuízos à saúde causados pelo 

consumo do cigarro. Somada a outras questões, este fato vem contribuindo para a diminuição 

do percentual de fumantes no Brasil. Diante disto, torna-se alternativa convincente aos fumantes 

(atuais e potenciais), o discurso de defesa ao cigarro eletrônico, que supostamente compromete 

menos a saúde que os cigarros convencionais. Em termos contextuais, o discurso do principal 

concorrente da Souza Cruz no Brasil, a Philip Morris, converge com a lógica “altruísta” do 

setor, fomentando a criação de um novo mercado: 

 

 

 

 

 

 

 

A análise textual deste trecho desperta atenção para a expressão “sem fumaça”. Esta 

metáfora está adjetivando o substantivo “futuro”, atribuindo a ele uma característica de 

qualidade, que se tornaria verdade por consequência da utilização do cigarro eletrônico. Isto 

somado ao elemento “força do enunciado”, considerando o ator quem criou o discurso, torna a 

prática discursiva mais convincente.  

O discurso do “futuro sem fumaça”, distribuído num contexto globalizado de 

preservação do meio ambiente, traz uma ideia que remete muito além do ato de fumar em si. 

Ainda que se esteja falando apenas do cigarro, inconscientemente consome-se o discurso de 

que para um futuro sem fumaça, basta utilizar o cigarro eletrônico, isolando-se, neste momento, 

“A Philip Morris defende um futuro sem fumaça e está fazendo esforços significativos para 

acelerar a transição do cigarro convencional para outras formas menos nocivas de produtos 

de tabaco”. (M1) 
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a consideração de outros “atores” poluidores e geradores de fumaça. O trecho também sugere 

a ideia que a hegemonia, impressa na grande corporação, preocupa-se centralmente com um 

futuro melhor e mais limpo para o mundo, ampliando o processo e aceitação dessas ideias, 

sobretudo, referendado pelos supostos “esforços significativos” empreendidos pela empresa. A 

voz ativa realça o pretenso protagonismo da empresa apresentado no argumento. Além disso, 

em termos de convivência social, a ideia do “sem fumaça” possibilita maior aceitação por parte 

de não fumantes, na medida que os cigarros eletrônicos não produzem fumaça, mas “apenas” 

vapor.  

 A repetição da expressão “menos nocivo”, “menos danoso”, “redução de risco” está 

presente em todas as entrevistas que abordam o tema, como evidenciados nos trechos a seguir. 

O emprego do advérbio de intensidade “menos” confere um caráter de eufemismo às 

consequências prejudiciais do cigarro, ou seja, suavizam o peso da questão, mascarando e 

legitimando o discurso de velado benefício à saúde, objetivando que este discurso seja 

consumido e redistribuído em larga escala pelos atuais e potenciais fumantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se ainda que o caráter de inovação segue implícito nas falas, ao se comparar a 

nova proposta, supostamente menos danosa, aos cigarros “convencionais” ou “tradicionais”, 

reiterando que uma importante alternativa em políticas públicas de saúde seria o abandono 

gradual de um mercado em declínio, para o surgimento de um novo e supostamente promissor 

mercado, de produtos “menos danosos” e “de risco reduzido”. 

Em termos de convencimento, o fragmento da M2 – “O que alguns dos melhores 

pesquisadores cientistas em saúde pública do Reino Unido” –  sugere ainda uma prática social 

hegemônica coesa a estrutura de justificativa, baseada na provinciana ideia de que o 

questionamento realizado no Brasil, no que tange à regulamentação do produto, é atrasado, já 

que em países desenvolvidos e “Modernos”, os cientistas apresentam outra visão, reforçada 

pelas ações de regulamentação nessas nações hegemônicas. 

Vale ainda mencionar que o uso e disseminação dos termos “dispositivos eletrônicos de 

fumar” e “vaporizador de tabaco aquecido”, muitas vezes em substituição ao termo “cigarro 

eletrônico”, reforça a ideia de relexicalização (FAIRCLOUGH, 1992; MAINGUENEAU; 

“(...) a empresa tem investido para desenvolver novos produtos potencialmente menos nocivos 

que possam substituir o cigarro convencional, conhecidos como produtos de risco reduzido 

(...)”. (M1) 

“Nosso objetivo não é incentivar o tabagismo, mas oferecer aos consumidores adultos uma 

alternativa menos danosa que os cigarros tradicionais.” (M4) 
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CHARAUDEAU, 2012) da palavra cigarro, na tentativa de desvincular a associação com o 

produto convencional, devido ao desgaste que o mesmo vem sofrendo ao longo do tempo, 

reificando a ideia do novo produto. A partir dessa ressignificação, que minimiza o vínculo ao 

produto convencional, o reforço da ideia de velado benefício à saúde torna-se mais convincente. 

É possível observar que parte dos objetivos desse novo mercado é alcançar o público mais 

jovem, a partir da análise textual presente no trecho a seguir, dada a escolha pelas palavras 

utilizadas para se referir ao cigarro e a associação destas ao conceito de “nova geração”. 

 

 

 

 

O caráter inovativo segue perpassando todo o texto, associado à lógica de minimização 

de riscos à saúde. Esses esforços discursivos convergem com a literatura recente, que vem 

defendendo os riscos inerentes à simpatia dos jovens pela entrada desse novo produto em 

circulação (COLE et al., 2019; KIM et al., 2019; RELITA MENDONCA et al., 2019). 

Naturalmente esse debate impacta diretamente nas decisões referentes às políticas públicas de 

cada país. 

 

 

O “Atrasado” Ambiente Regulatório Brasileiro 

 

Um dos principais desafios para a indústria do tabaco no Brasil é a forte regulação que 

atua sobre o setor, que tem por medidas, dentre outras, a proibição de todo tipo de propaganda 

em qualquer meio de comunicação, advertências sobre os malefícios do tabagismo nas 

embalagens de cigarros, elevada tributação, além da realização de campanhas de 

conscientização e educação da sociedade sobre os impactos negativos do tabagismo. 

 Esgotadas todas as tentativas de flexibilidade para o cigarro convencional, o embate da 

Souza Cruz junto à ANVISA no cenário atual passou à regulamentação do cigarro eletrônico 

no país. Ao analisar as matérias que compõem os recortes dessa investigação, observamos que 

a repetição da palavra “proibição” e seus derivados em todas os trechos que se referem a 

regulação do cigarro eletrônico, faz uma provocação aos órgãos competentes, onde a conotação 

textual denota o fato como sendo incompreensível. 

 

 

 

 

“(...) Desde 2013 começou a discussão em torno dos dispositivos eletrônicos de fumar, que 

chamamos de nova geração de produtos. Junto com a British American Tobacco, a Souza 

Cruz vem liderando esta discussão. Continuamos oferecendo o cigarro tradicional, mas tem 

novos produtos, como o vaporizador de tabaco aquecido, que é de risco reduzido (...)”. (M3) 

“Defendemos um amplo debate com a sociedade civil sobre a proibição de comercialização 

dos produtos de próxima geração, incluindo comunidade científica, reguladores, ONGs, 

consumidores e varejistas, uma vez que estes produtos já são uma realidade no mundo”. 

(M1) 
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A locução conjuntiva “uma vez que” expressa causa, o que endossa a prática do discurso 

produzida pela Souza Cruz com o objetivo de influenciar seus consumidores. No trecho “já são 

uma realidade no mundo”, novamente é utilizada a ideia de prática social baseada no argumento 

de que o país está atrasado em relação aos países desenvolvidos, promovendo o caráter inovador 

e vanguardista da Souza Cruz, que é reforçado pela recorrente expressão “produtos de próxima 

geração”. Essa ideia apoia-se ainda na influência de discursos hegemônicos, ao considerar que 

“consumidores e varejistas” devem ser envolvidos na discussão, transmitindo a ideia de que 

existe uma supremacia na situação imposta, que não está dando voz a todos os atores envolvidos 

na questão. A ideia de “país atrasado” também é refletida no trecho da matéria 3:  
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A intertextualidade presente no trecho “desconhecia estudos que comprovassem o risco 

reduzido”, sustenta a prática discursiva de que a Souza Cruz está conseguindo demonstrar que 

a proibição não tem nenhuma outra fundamentação, que não a falta de conhecimento por parte 

da ANVISA. O discurso procura datar a quase uma década de debates, ao sugerir que os 

mesmos tiveram início em 2009. O discurso busca incluir estrategicamente “ONGs 

antitabagistas” dentre os atores do processo de debate para regulamentação, como forma de 

referendar a alternativa como “melhor” em relação aos cigarros tradicionais, favorecendo a 

criação desse novo mercado. A inserção desse e de outros atores, reforça a ideia de que a Souza 

Cruz não impõe uma agenda, mas democratiza o “debate” e a “discussão”, colocando-se como 

um ator pretensamente mais competente que a ANVISA. No trecho a seguir, busca-se 

apresentar parte das consequências da não regulamentação: 

 

 

 

 

 

 

A relação de causa e efeito é apresentada na formulação de uma oração subordinada 

adverbial, expressa pela conjunção subordinativa causal “já que”, cujo motivo baseia-se no 

argumento “possível comprar em muitos sites da internet”, que é proveniente de 

intertextualidade, referendada por reportagens da própria mídia (GOMES; ROSADO, 2018). 

 “A proibição” dos cigarros eletrônicos no país curiosamente propõe-se a ser uma 

alternativa à criminalidade proveniente do contrabando, que impacta diretamente na 

arrecadação de tributos, favorece a própria empresa, já que os produtos contrabandeados, por 

possuírem preços menores, apresentam-se como um dos principais responsáveis pela perda de 

Market Share da Souza Cruz. A responsabilização desse contexto é diretamente atribuída às 

supostas ineficiências do processo regulatório, conforme trecho a seguir: 

 

 

 A escolha pelo uso da palavra “autoridades”, que no dicionário significa: “poder de 

decidir”, ao invés da utilização direta do nome dos órgãos competentes, denota a intenção de 

“O Brasil ainda está iniciando o debate sobre estes produtos, proibidos por aqui desde 2009. 

A Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA) fez uma regulamentação e, como desconhecia 

estudos que comprovassem o risco reduzido, entendia que não deveriam ser comercializados 

ou importados no Brasil. Agora a Anvisa aceitou discutir a nova categoria de produtos e no 

dia 11 de abril fez um debate com a indústria, ongs antitabagistas e a comunidade científica 

para discutir estes produtos.” (M3) 

“A proibição está, inclusive, estimulando o crescimento do contrabando também na 

categoria de cigarros eletrônicos, já que é possível comprar em muitos sites na internet e 

até em algumas redes varejistas”. (M4) 

“(...) estamos confiantes que as autoridades entenderão que esses dispositivos são 

importantes para a redução dos danos do cigarro à saúde e uma forma de preservar a 

sustentabilidade da cadeia produtiva do tabaco(...).” (M4) 
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mostrar a quem cabe a deliberação de algo que, pela empresa, é defendido como benéfico e 

inovador. Existe ainda o caráter de esperança e “confiança” que as autoridades irão “entender” 

o quão “positiva” essa regulamentação será para a sociedade, numa clara alusão à incapacidade 

de entendimento da ANVISA ao longo desses anos e as consequências sociais produzidas por 

essa “incapacidade”, tirando por completo a responsabilização do próprio fabricante.  Vale 

ressaltar que este trecho fecha a entrevista da referida matéria, o que demonstra como a estrutura 

textual contribuiu para a construção dos argumentos (FAIRCLOUGH, 1992; ABDALLA; 

ALTAF, 2018; BARRETO, 2018). 

Adicionalmente, um dos argumentos defendidos pela Souza Cruz sobre o combate ao 

tabagismo é a respectiva consequência para os produtores de tabaco. Ao abordar o conceito de 

“preservação de sustentabilidade da cadeia produtiva do tabaco” ela produz um discurso a ser 

consumido e distribuído pelos trabalhadores do setor, como forma de preservação dos 

respectivos empregos e fontes de renda, no sentido de somar forças para o alcance do objetivo 

corporativo (SOFIATTI et al., 2019). Nessa narrativa, percebe-se ainda a camuflagem do papel 

explorador da empresa com os fumicultores, baseada no discurso de prática social, de que a 

empresa está não só engajada em oferecer alternativas menos danosas à saúde de seus clientes 

– discurso amplamente distribuído – mas também preocupada em salvar o trabalhador agrícola, 

produtor de tabaco, de possíveis consequências em caso de diminuição de produção do cigarro 

convencional. Peres e Neto (2018), defendem que o auxílio que a indústria diz prestar a essas 

famílias trata-se na realidade de uma forma de mantê-las dependentes, tirando proveito da mão-

de-obra barata além de todas as outras vantagens econômicas já apresentadas que a empresa 

obtém dentro desse processo  

Na ACD, o discurso não proferido, ou seja, o silencio, é de extrema relevância para 

compreensão de situações de omissão, além de outras (ORLANDI, 2007, 2015). O que se revela 

através do que não foi dito, traz à tona questões estratégicas, que contribuem de maneira 

significativa para a eficácia do discurso produzido. Percebe-se que em nenhuma das entrevistas 

desse corpus, os executivos da empresa citam o fato de que o consumo de cigarros vem caindo 

gradativamente no país. Também não citam, em momento nenhum, que o cigarro eletrônico 

poderia modificar este cenário, voltando a aumentar o desempenho da empresa, por meio da 

abertura de um novo mercado. Infere-se que a compreensão desse discurso não seria bem 

recebido pela sociedade impactando diretamente em sua omissão. 
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Figura 18 – Destaques da Análise Crítica do Discurso da categoria Inovação - Cigarro 

Eletrônico 
Fonte: Elaboração própria 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desse trabalho foi analisar a trajetória discursiva da Souza Cruz na mídia, 

após a proibição de propaganda de produtos derivados do tabaco, a partir das reportagens do 

Jornal O Globo. Para isso foi realizada inicialmente pesquisa bibliográfica para melhor 

entendimento sobre a indústria do tabaco e em seguida análise documental a partir dessas 

reportagens. Vale ressaltar, que se optou por utilizar no corpus de dados apenas as matérias que 

possuíssem fala direta de algum executivo da empresa, visto que a intenção desta pesquisa foi 

analisar o discurso da empresa e não o da imprensa. 

Logo, para alcançar este objetivo, foi empregada a Análise Crítica do Discurso (ACD), 

através do framework proposto por Abdalla e Altaf (2018), que foi criado a partir do modelo 

tridimensional de Fairclough (2001). Por este modelo, algumas estratégias discursivas foram 

identificadas. A análise se iniciou com a dimensão textual, analisando as categorias 

vocabulário, gramática, coesão e estrutura textual problematizando a forma como algumas 

palavras, orações e estruturas textuais foram utilizadas para compor o discurso de defesa, 

vitimização e convencimento por parte da indústria do tabaco. Nessa dimensão, notou-se ainda 

claramente a opção de omissão a algumas temáticas dentro dos discursos veiculados pelo jornal, 

levando a constatação da mensagem que se pretende passar e/ou do objetivo que se pretende 

dizer através do discurso silencioso. Eufemismos perpassaram toda a análise textual no objetivo 

de suavizar questões, criando um ambiente mais propício para o convencimento do que se é 

proposto.  

Análise 
textual:

• Eufemismos

• Vocábulos sinônimos de inovação

Análise 
discursiv

a:

• Lócus da enunciação

Prática 
Social:

• Caráter hegemônico em relação aos 
produtores
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Na segunda dimensão de análise, a prática discursiva, foi possível evidenciar como o 

lócus da enunciação, a relexilização e a intextualidade contribuem diretamente para a produção 

de um discurso que possa ser distribuído e consumido de maneira a atender aos interesses da 

empresa. Os recursos utilizados nesta dimensão, entre outras estratégias, fazem uso de 

afirmações categóricas assumindo como verdades fatos não comprovados, baseado apenas em 

discursos anteriores. 

Nesta dimensão, foi possível compreender as três ordens de discursos veiculados 

estrategicamente na mídia pela indústria do tabaco com o objetivo de legitimar seus interesses 

empresariais: a Souza Cruz vítima do contrabando, a Souza Cruz responsável Social, e a Souza 

Cruz inovadora.  

A primeira ordem do discurso - Souza Cruz responsável Social - é apoiada nas 

reportagens sobre todas as ações sociais das quais a empresa participa seja de forma direta ou 

indireta, a maioria delas através ou por parceria do Instituto Souza Cruz. Para uma empresa tão 

criticada pelos danos sociais e ambientais que seu principal produto causa, o discurso de 

conscientização social é bem apropriado. O achado que se encontrou nessa análise, é que 

embora das três ordens identificadas essa seja a que mais teve reportagens no jornal, foi a que 

menos teve discurso direto por voz da empresa. Diante disso, infere-se que a opção pelo silêncio 

se deu pelo fato desse discurso já está tão legitimado e consumido pela sociedade de maneira 

satisfatória a empresa, que não se faz necessária uma atuação direta na mídia, apenas o discurso 

do jornal já seria suficiente, ficando, portanto, como proposições para estudos futuros utilizar a 

ACD neste contexto, considerando a voz do jornal. 

Na segunda ordem do discurso - a Souza Cruz vítima do contrabando – percebe-se a 

empresa aproveitando-se dessa realidade condenável, para disseminar discursos de vitimização, 

produzidos na tentativa de desviar a atenção de outros temas dos quais a empresa é chamada a 

prestar esclarecimentos, usando esta argumentação inclusive como estratégia de defesa, mesmo 

quando o assunto tratado não diz respeito ao contrabando. Os discursos tecem forte crítica a 

alta tributação aplicada sobre o tabaco, pedindo que seja revista a taxação dos impostos, sob a 

alegação de que esta prática favorece o aumento do mercado de contrabando, sem fazer menção 

em momento algum nas reportagens, sobre o aumento da lucratividade que a empresa teria com 

essa ação, fazendo do discurso um ato de altruísmo e se colocando como injustiçada pelo 

governo.  

Na terceira ordem do discurso - Souza Cruz inovadora - temos como objeto do discurso 

o cigarro eletrônico, cuja análise permitiu realizar um diagnóstico sobre a criação de um novo 

mercado por parte da indústria do tabaco - o principal produto técnico/tecnológico derivado 
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deste estudo.  Identificamos que essa ordem é emergente, cujas publicações na mídia são 

recentes, retornando poucas reportagens, mas com bastante conteúdo, as quais tem como voz, 

os executivos mais importantes da empresa. O discurso produzido e distribuído de livre arbítrio 

é articulado para criar um exército “robôs” de defensores do produto. A adoção dos conceitos 

de “risco reduzido” e “sem fumaça” facilita a aceitação, pelo fato de não existirem estudos 

referentes aos danos à saúde, e promove uma reação em cadeia, na medida em que se populariza 

e se permite o fumo em ambientes fechados. 

Por fim, em relação a pratica social, terceira e última dimensão de análise deste modelo, 

percebe-se a clara utilização de ideologias e aspectos hegemônicos na tentativa de: 1) mostrar 

que ao fazer trabalhos sociais a empresa está preenchendo uma lacuna deixada pelo governo, 

cabendo a ela fazer o papel que seria de responsabilidade do Estado - dar assistência a quem 

precisa; 2) colocar em dúvida a competência dos órgãos governamentais ao argumentar que a 

lei de tributação ao tabaco não é assertiva trazendo danos para o país e para a população; 3) e 

de convencer que o Brasil é um país atrasado em relação aos desenvolvidos, pela não liberação 

do cigarro eletrônico. 

O objetivo geral e os específicos da pesquisa foram alcançados visto que através da 

análise realizada, foi possível identificar as estratégias da Souza Cruz com os discursos 

veiculados na mídia, demonstrar a importância desta no processo de ressignificação e 

distribuição dos discursos, o evidenciando como importante elemento da estratégia empresarial. 

Dentre os principais achados e contribuições deste trabalho é possível destacar a 

importância de se considerar o discurso nas estratégias empresariais, destacando-se a 

contribuição de aplicar ACD no campo da administração, visto que este método é mais utilizado 

em outras ciências.  Ao finalizar a análise dos discursos da mídia e retornando a análise do 

último balanço social divulgado pela empresa em 2015 notou-se que as três ordens do discurso 

identificadas, vão justamente ao encontro dos três pilares de tradição e ação apresentados pela 

empresa como demonstrado na figura 19. 
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Figura 19 - Pilares de Tradição da Souza Cruz x Ordens do Discurso 
Fonte: Elaboração própria 

 

A leitura preliminar deste relatório não permitiu a priori essa evidenciação, que só foi 

possível após o aprofundamento nas análises das reportagens através da ACD. 

O trabalho apresenta ainda, relevância social uma vez que alerta a sociedade como parte 

interessada no assunto para a reflexão sobre as questões veladas pelo discurso veiculado na 

mídia, contribuindo para que esta não seja facilmente cooptada. Demonstra ainda a importância 

da discussão sobre os temas carga tributária ao tabaco e cigarro eletrônico no âmbito de políticas 

públicas, na constituição (ou não) da regulamentação (ANVISA e Congresso Federal) do 

produto, apresentando ainda relevância acadêmica ao fomentar um debate organizacional pouco 

recorrente, já que o tema é tratado especificamente na área de saúde. 

 Como proposições para estudos futuros, seria interessante analisar a partir da ACD, o 

discurso do jornal para as três ordens aqui apresentadas principalmente a ordem da RSE pelos 

motivos já expostos. Igualmente interessante, seria analisar seja por essa metodologia ou não, 

os processos em torno da fumicultura e os agentes de não-mercados envoltos nessa atividade, 

questão pouco veiculada na mídia, cujos aspectos polêmicos são silenciados pela Souza Cruz, 

mas que se fez presente em grande parte dos materiais analisados para pesquisa deste trabalho.  
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Hegemonia - supremacia, influência preponderante exercida por cidade, povo, país etc, 

sobre outros. 

Ideologia - conjunto de convicções filosóficas, sociais, políticas etc. de um indivíduo 

ou grupo de indivíduos. 

Interdiscurso - constituição de um discurso em relação a outro já existente, isto é, trata-

se de um conjunto de ideias, organizadas por meio do texto, que se apropria, implícita 

ou explicitamente, de outras configuradas anteriormente. 

Intertextualidade - utilização de uma multiplicidade de textos ou de partes de textos 

preexistentes de um ou mais autores, de que resulta a elaboração de um novo texto 

literário. 

Linguística - a linguagem humana em seus aspectos fonético, morfológico, sintático, 

semântico, social e psicológico. 

Neologismo - emprego de palavras novas, derivadas ou formadas de outras já existentes, 

na mesma língua ou não; atribuição de novos sentidos a palavras já existentes na língua. 

Ordem do discurso - conjunto ou série de tipos de discursos, definido socialmente 

(Michel Foucault) ou temporalmente (Norman Fairclough), a partir de uma origem 

comum. São os discursos produzidos num mesmo contexto de uma instituição ou 

comunidade, para circulação interna ou externa e que interagem não apenas entre eles, 

mas também com textos de outras ordens discursivas (intertextualidade). 

Relexicalização - processo criador de novos elementos lexicais, modificando ou 

combinando elementos já existentes. 

Ressignificação - método utilizado em neurolinguística para fazer com que pessoas 

possam atribuir novo significado a acontecimentos através da mudança de sua visão de 

mundo. 

 

 


