
a new brand of thinking on smoking
uma nova forma de abordar o tabaco
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Campanha contra o tabaco

z Conhecimento estratégico

z Arquitectura da marca

z Target

z Evolução da marca

z Integração

z Mecânica
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+ 1,200 pessoas morrem diariamente
de doenças causadas pelo tabaco

Diariamente 2,000 adolescentes
tornam-se fumadores frequentes

80% dos fumadores iniciam-se 
antes dos 18 anos

A indústria de tabaco investe 
diariamente mais de $32M em 
marketing de marcas reconhecidas 
como sendo das mais influentes 
do mundo – criando perante a 
nova geração “familiaridade amigável”

Case Study – fumadores USA
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Outbrand Big Tobacco”
Criação de uma marca relevante que 

proporcione aos adolescentes uma 

alternativa ao tabaco

Desafio Principal
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as 20 marcas mais fortes do MUNDO
fonte: Martin Lindstrom & Millward Brown 2005
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Teen brands são ferramentas 
de expressão e identificação.

Sou global

Sou único

Amigo do ambiente

Sou atleta

Sou cool

Estou ligado

Marcas dos adolescentes
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Empresas de tabaco possuem 

algumas das marcas mais 

influentes do mundo

Cerca de 80% dos adolescentes fumam 
as marcas mais reconhecidas

Adolescentes & tabaco
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Falou-se com milhares de adolescentes

Analisou-se a competição

Ouviu-se os especialistas

… o que se aprendeu

O que foi feito nos Estados Unidos
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Adolescentes Que Já Fumaram

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

6 7 8 9 10 11 12

Anos de Escolariedade

Adolescentes que já fumaram  - NY 2002 
[Percentagem, 95% Confidence Interval and N]

Definido como tendo experimentado fumar, mas ainda não fumaram 100 cigarros.
Fonte: NYTS 2002

Adolescentes & tabaco
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Ser rebelde

Correr riscos

Integrar-se

Formas De Controle:  “Grau De Necessidade”
uma necessidade premente fácil de satisfazer

Ser independente

Auto-afirmação

Sentir-se respeitado
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Adolescentes fumadores

Gosto de novas experiências, quebrar regras 15,5 %

Gosto de fazer coisas arriscadas e perigosas 15,4 %

Fazer frente aos adultos é cool 14,1 %

Desejo de igualdade 40,0 %

Não faz mal mentir ocasionalmente 15,0 %

Estes comportamentos são sobre CONTROLO

v MINDSET: Procura de sensações
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Tabaco nos adolescentes / procura de sensações
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Fonte: Porter Novelli/Youth Styles Study

Adolescentes & tabaco
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Nascimento Adolescente Adulto 

Sem controlo Controlo condicionado Controlo total

Controlo
uma verdade universal sobre o crescimento
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para adolescentes: 

FUMAR 

= 

CONTROLO

! Ideia Chave
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Competir com o 
tabaco, a marca deve 
preencher o desejo 
de controlo de uma 
forma tão eficaz 
como a indústria do 
tabaco o faz.

Estratégia
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Anti-tabaco
“Diz não”

“Pensa, Não fumes”
“Tabaco mata”
“Tabaco é feio”

Uncool

RebeldiaMoralidade

Aspiracional

tabaco

Até agora, o mundo tem estado de avesso…
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Anti-tabaco
“Diz não”

“Pensa, Não fumes”
“Tabaco mata”
“Tabaco é feio”

Uncool

RebeldiaMoralidade

Aspiracional
Nova Marca

O futuro

tabaco
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2/3 de adolescentes
lembram-se  de anúncios 
a tabaco

2 vezes a % de adultos

Adolescentes lembram-se especialmente 
bem de anúncios da Philip Morris - Marlboro

Fonte: Campaign for Tobacco-Free Kids  Março 2002
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Revelar a realidade 
da indústria do 
tabaco

Reposicionar a 
necessidade 
adolescente de 
rebeldia contra a 
indústria do tabaco

Interagir com os 
adolescentes no 
seu próprio meio

Nova abordagem
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Racional:
Factos reais e 

informações que 
expõem as 
mentiras da 
indústria de 

tabaco e colocam 
o controlo nas 

mãos dos 
adolescentes

Emocional:
• Rebeldia
• Arriscar
• Inteligência
• Poder
• Independência
• Tolerância

Essência da marca
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Existem 8.5 milhões de pessoas com 
doenças ligadas ao consumo de tabaco.

1/3 de fumadores jovens irão eventualmente 
morrer de doenças relacionadas com 

tabaco.

Até ao ano 2020, estima-se que tabaco irá
matar mundialmente 10 milhões de pessoas 

por ano.

Cada 8 segundos, alguém no mundo morre 
de uma doença relacionada com tabaco

Todos os anos, cigarros deixam 12,000 
adolescentes sem mãe e 31,000 sem pai.

Nos EUA, tabaco mata mais Americanos 
que acidentes rodoviários, homicídio, SIDA, 

drogas e fogos conjuntamente.

Evolução da estratégia

Objectivo

Mensagem

Reacção

Indústria de 
tabaco vende 
produtos que 
matam – mais 
do que folhas 
secas e papel

1ª FASE

Indústria & 
product

awareness

“ACORDA &
PASSA A PALAVRA”
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Objectivo

Mensagem

Reacção “REJEIÇÃO”

Documentos 
internos da 
Indústria:
Nas suas 
palavras

2ª FASE

Revelar os 
objectivos 

da indústria

Um presidente de uma tabaqueira disse, sob juramento 
que ele acreditava que gomas eram tão viciantes como 

cigarros. 

No passado, as grandes empresas de tabaco compararam  
o vicio de cigarros a M&Ms. 

Em 1985, um vice presidente de uma tabaqueira ao falar 
sobre morte derivada a fumar explicou, “Pessoas morrem 

na cama, então, devemos proibi-las de dormir?”

Em 1984, uma tabaqueira rotulou adolescentes 
“fumadores substitutos.”

Uma tabaqueira doou $125,000 de comida a uma caridade 
gastando $21 milhões a divulga-lo. Quando se tem um 

produto que mata, é mesmo necessário todo trabalho de 
relações publicas possível. 

Uma tabaqueira desenvolveu à porta fechada um tipo de 
cigarro "Y1" que tinha 50% mais nicotina. 

Como é que os bebés evitam o fumo de outros? “Numa 
certa altura começam a gatinhar.” Resposta de um 

executivo de uma tabaqueira, 1996 

Em 2001 um Vice Presidente de uma tabaqueira 
recomendou a alteração de nome de empresa para não ter 

uma ligação demasiada obvia ao tabaco.

Evolução da estratégia
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Evolução da estratégia

Objectivo

Mensagem

Reacção

Indústria de 
tabaco vende 
produtos que 
matam – mais 
do que folhas 
secas e papel

1ª FASE

Indústria & 
product

awareness

“ACORDA &
PASSA A PALAVRA”

“REJEIÇÃO”

Documentos 
internos da 
Indústria:
Nas suas 
palavras

2ª FASE

Revelar os 
objectivos 

da indústria

“NOVAS NORMAS”

O que diferencia
a Indústria. 

Ligação explícita 
dos factos com a 
realidade nua e 

crua

3ª FASE

Questionar
Justo?

Corrente?
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Objectivo

Mensagem

Reacção

Indústria de 
tabaco vende 
produtos que 
matam – mais 
do que folhas 
secas e papel

1ª FASE

Indústria & 
product

awareness

“ACORDA &
PASSA A PALAVRA”

“REJEIÇÃO”

Documentos 
internos da 
Indústria:
Nas suas 
palavras

2ª FASE

Revelar os 
objectivos 

da indústria

“NOVAS NORMAS”

O que diferencia
a Indústria. 

Ligação explícita 
dos factos com a 
realidade nua e 

crua

3ª FASE

Questionar
Justo?

Corrente?

“CONHECIMENTO
É CONTROLO”

Fazer perguntas, 
procurar 

respostas -
introspecção

4ª FASE

Estimular 
perguntas

Evolução da estratégia
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E se anúncios a cigarros
dissessem a verdade?

Criatividade



27

Como & Quem?
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“Adolescentes fumadores tem sido o factor 
critico no crescimento e decrescimento de todas 
as marcas principais e empresas nos últimos 50 
anos… se adolescentes fumadores virarem as 

costas ao fumar, a industria entrará em declínio, 
tal como a população que não dá à luz irá

eventualmente acabar.”

Younger adult smokers have been the critical factor in the growth and decline of every major brand and company 
over the last 50 years.... If younger adults turn away from smoking, the industry must decline, just as a population 

which does not give birth will eventually dwindle.“

R.J. Reynolds, 1984 
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Tweens (8 – 12)
• Paradoxo entre ser um miúdo e 

ser adolescente 
• Influência dos mais velhos está

atingir o seu pico
Para atingir tweens (8-10), 
deve-se comunicar com eles 
mesmo pelos seus meios
Para Tweens mais velhos (11-
12), comunica-se aos 14 anos

Universidade (18 – 22)
• Independência é real… ou não?
• O seu mundo é autónomo
• Tem poder de compra mas já tem 

muita atenção onde o gastar

Para atingir estudantes 
universitários, ir lá directamente

Jovens Profissionais (18 – 24)
• Independência é real
• São auto-suficientes
• Têm poder de compra

Para atingir jovens profissionais, 
procurar 24 anos

Para atingir 13-15 anos, 
procurar 17 anos
Para atingir 16-17 anos, 
procurar 21 anos

Teens (13 – 17)
• Pico de influencia de pares
• Desperta independência
• Desejo de pertencer mas ao 

mesmo tempo ser único
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Online

Media

Merchandise

New
Media

Eventos

Buzz

Integração



concorrência
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procura a verdade
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Site de Internet com todas as informações

Actividades

Tour Nacional com participações

Informação pedagógica

Apoios de media – Grupo Media Capital

Cidade FM / Best Rock FM

TVI

IOL 

Animação – bandas nacionais

mecânica
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Tour Nacional 

Escolas 

Universidades

Centros Comerciais

Eventos de Câmaras

Eventos principais como festivais

mecânica
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Parceiros financeiros & de mais valia

Desporto (Adidas / Puma)

Produtos High Profile – (Coca-Cola)

Bancos (Caixa Geral Depósitos)

Lifestyle (Surf, Skate, Hi-Tech, Hip-Hop)

Associações (Liga Portuguesa de Futebol 

Profissional)

mecânica
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