
Até quando é que a empresa líder na produção de cigarros se 
vai manter neste negócio?

Construímos a empresa de cigarros de maior sucesso, com as marcas mais conhecidas e 
icónicas do mundo.

Agora tomámos uma decisão drástica.

Seremos muito mais do que apenas a empresa líder de cigarros. Estamos a construir o 
futuro da PMI assente em produtos livres de fumo que são uma escolha muito melhor do 
que fumar cigarros. É realmente a nossa visão – de todos nós na PMI – que um dia estes 
produtos substituirão os cigarros. Porque é que o estamos a fazer?

Porque devemos…

Percebemos os milhões de homens e mulheres que fumam. Estão à procura de alternativas 
menos prejudiciais e ao mesmo tempo satisfatórias. Vamos dar-lhes essa escolha. 
Temos um compromisso com os nossos trabalhadores e acionistas. Vamos cumprir esse 
compromisso, levando a cabo esta visão de sucesso a longo prazo.
A sociedade espera que nós atuemos de forma responsável. E efetivamente estamos a fazê-
lo, planeando um futuro sem fumo.

… e porque agora nós podemos.
 

O sucesso no negócio dos cigarros dá-nos os recursos para seguir a nossa visão ambiciosa.
Graças à imaginação e perseverança de milhares de pessoas na PMI, desenvolvemos 
produtos altamente inovadores que dão prazer e são isentos de fumo.
E já os estamos a comercializar. Mais de dois milhões de pessoas já deixaram de fumar e 
mudaram para os nossos novos produtos, e isto é apenas o começo.
Estamos a investir para que estes sejam os produtos icónicos da Philip Morris no futuro.

Um futuro em que a PMI será conhecida por substituir os 
cigarros por um portfólio de produtos revolucionários.
Em tempos de mudança podemos escolher não fazer nada. Em vez disso, nós traçámos um 
novo caminho para a nossa empresa. Decidimos fazer algo realmente em grande. 

A construir um 
futuro sem fumo


