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A mortalidade atribuível ao tabagismo e a carga 
que isso impõe às famílias e aos sistemas 
nacionais de saúde são um problema crescente, 
principalmente nos países em desenvolvimento. 
Os países da América Latina fizeram progressos 
significativos em matéria de políticas para o 
controle do tabaco nos últimos anos. A maioria 
ratificou a Convenção-Quadro para o Controle do 
Tabaco da Organização Mundial da Saúde (CQCT) e 
existe um cenário de grande colaboração na região 
para promover, aplicar e defender as políticas do 
tratado. Entretanto, ainda existe a necessidade 
de avançar na adoção de algumas medidas, 
como o aumento dos impostos sobre o tabaco e 
a proibição completa de publicidade, promoção e 
patrocínio dos produtos do tabaco e fortalecer a 
implementação daquelas já adotadas.

O artigo 5.3 da CQCT compromete os Estados 
parte do tratado a proteger suas políticas de 
saúde pública dos interesses comerciais e outros 
interesses da indústria do tabaco, já que é um 
dever dos Estados garantir a saúde como um 
direito humano acima de qualquer interesse 
particular. Apesar disto, na maioria dos países da 
região, a indústria do tabaco realiza ações que 
criam obstáculos à sanção e à implementação da 
legislação, estabelecendo vínculos com decisores 
políticos e outros principais atores, explorando ao 
máximo as exceções e as “lacunas” legais, litigando 
contra os governos que procuram proteger a saúde 
e debilitando a transparência das ações públicas.

Embora se apresente como uma indústria lícita 
socialmente responsável, a indústria do tabaco 
fabrica e comercializa um produto que provoca 
altos níveis de dependência e que é a causa 

comprovada de inúmeras doenças, muitas delas 
mortais. Mas, embora a informação sobre os 
danos provocados pelo tabaco seja abundante e 
acessível, a população normalmente não conhece 
as manobras ocultas empregadas pela indústria 
do tabaco para paralisar o avanço das políticas 
de saúde que atentam contra seus interesses 
econômicos nem as estratégias de marketing que 
utiliza para promover o início do consumo entre os 
jovens.

Neste contexto, algumas organizações da 
sociedade civil comprometidas com a defesa 
e a promoção do direito à saúde começaram 
a trabalhar em 2010 em um projeto regional 
para monitorar e contrapor as ações do setor 
em quatro países da América Latina: Argentina, 
Brasil, Colômbia e México. Esta iniciativa foi gerida 
em função da necessidade de unir forças para 
responder às ações das empresas de tabaco que 
são replicadas de modo similar na maioria dos 
países. Ao mesmo tempo, foi a base sobre a qual 
foram elaboradas e divulgadas as ferramentas 
para monitorar as ações das corporações do 
tabaco e as estratégias de resposta para denunciar 
e deter o seu avanço.

Como produto da primeira etapa do trabalho 
conjunto, foi apresentada a publicação A saúde 
não é negociável. A sociedade civil ante as 
estratégias da indústria do tabaco na América 
Latina. Casos de estudo 2010 – 2012, cujo objetivo 
foi abordar os processos complexos que implicam 
a discussão e a implementação de políticas de 
controle do tabaco nos quatro países mencionados. 
Os casos relatados tentaram expor as estratégias 
concretas utilizadas pelas empresas de tabaco 

I N T RO D U Ç Ã O 





9

É o conjunto de ações realizadas pela 
indústria do tabaco a fim de criar obstáculos 
para a elaboração ou a implementação das 
políticas de controle do tabaco ou de gerar um 
posicionamento positivo e pressionar os 
diferentes atores sociais para que atuem em 
favor de seus interesses comerciais.

O que é a interferência 
da indústria do tabaco?





















NOTAS

1 - Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010

2 - Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção de Saúde. 
Vigitel Brasil 2012: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico.
Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

3 - Fonte: Relatório da empresa Empicurus Research para a Souza Cruz, maio 2013: Disponível em:
http://www.empiricus.com.br/wp-content/uploads/2013/05/Souza-Cruz-Adwords.pdf (Acesso em junho de 2014).

4 - Fonte: http://www.revistavoto.com.br/site/noticias_interna.php7id =4121 &t=Philip_Morris_inaugura_fabrica_e_integra_acoes_em_Santa_Cruz_do_Sul (Acesso 
em junho de 2014).

5 - A ANVISA é um órgão público autônomo responsável pelo controle dos produtos sujeitos à vigilância sanitária, tais como medicamentos e alimentos, que possui a 
autoridade para estabelecer normas para a produção, comercialização e distribuição destes produtos no quadro da legislação em vigor. Para obter mais informação: 
http://www.anvisa.gov.br (Acesso em junho de 2014).

6 - A saúde não é negociável. A sociedade civil ante a interferência da indústria do tabaco na América Latina. Casos de estudo 2010-2012; Fundación Interamericana 
del Corazón Argentina, Corporate Accountability International Colômbia, Fundación Interamericana del Corazón México, Aliança de Controle do Tabagismo; Buenos 
Aires, 2012. Disponível em: http://www.ficargentina.org/images/stories/biblioteca/la_salud_no_se_negocia%20_-_casos_de_estudio.pdf (Acesso em junho de 2014).

7 - RESOLUÇÃO - RDC Nº 14, DE 15 DE MARÇO DE 2012, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 16/03/2012, Nº53, pág. 176; Disponível em:
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/d50d8f804d44b146bcecfe4031a95fac/Resolucao_RDC_14_Teores_e_Aditivos_16Mar12. pdf?MOD=AJPERES (Acesso 
em junho de 2014).

8 - Diretrizes parciais para a aplicação dos artigos 9 e 10 da Convenção-Quadro da OMS para o Controle do Tabaco. Disponível em: http://www.who.int/fctc/guidelines/
guidelines_art9_10_dec10_es.pdf (Acesso em junho de 2014)

9 - Um Amicus Curiae ou “amigo do tribunal” é um instituto através do qual terceiros alheios ao processo, geralmente pessoas físicas ou jurídicas especializadas na 
matéria do litígio, apresentam-se no tribunal com o objetivo de apresentar informação que pode ser relevante para o juiz no momento da definição da sentença.

10 - Ver: http://actbr.org.br/uploads/conteudo/859_Parecervirgilio.pdf - http://actbr.org.br/uploads/conteudo/860_ParecerJoseDelgado.pdf
http://actbr.org.br/uploads/conteudo/861_ParecerVedovato.pdf (Acesso em junho de 2014).

11 - USE OF FLAVORED CIGARETTES AMONG BRAZILIAN ADOLESCENTS: A STEP TOWARD NICOTINE ADDICTION? Figueiredo, V; da Costa e Silva, V; et al. Best Poster 
Award at the 15th World Conference on Tobacco or Health, Singapore, March 20-24th 2012. Disponível em:
http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/812_pesquisa_aditivos.pdf (Acesso em junho de 2014).
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medidas de controle do tabaco.  Por um lado, 
dado os inúmeros casos detectados de violação 
das normas, é evidente a necessidade de reforçar 
os mecanismos de controle e de sanções para 
o cumprimento da lei. Além disso, perante o 
progresso regulatório e aproveitando as lacunas 
legais, a indústria começa a lançar novas 
estratégias de marketing para evitar a perda de 
mercados, tais como a exibição cada vez mais 
marcante de seus produtos e a diversificação de 
pontos de venda em diferentes tipos de lojas como 
restaurantes e discotecas.

Perante esta situação, o próximo passo para 
o controle do tabaco na Argentina será gerar 
condições para promover uma proibição total 
da publicidade, da promoção e do patrocínio em 
todo o país, sem exceções, pois é a maneira mais 
eficaz para limitar as ações de marketing da 

indústria do tabaco, conforme recomendado pelas 
diretrizes da Convenção-Quadro para o Controle 
do Tabaco. Deve ser destacado que alguns estados 
já tomaram medidas nesta direção, estabelecendo 
em suas jurisdições um nível de proibição da 
publicidade ainda maior que o da lei nacional. 
Este caminho certamente abre uma oportunidade 
para demonstrar a eficácia da medida e promover 
seu cumprimento tanto em nível nacional como 
estadual.

Paralelamente, é imperativo promover a adoção 
de outras políticas eficazes de controle do 
tabaco, tais como o aumento dos impostos,  
fortalecer as políticas de saúde com a promoção 
da transparência nas ações do governo e gerar 
mecanismos formais limitando a relação entre 
a indústria do tabaco e os decisores políticos e 
outras agências governamentais.





NOTAS

1 - Fonte: Censo Nacional 2010, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Disponível em: http://www.censo2010.indec.gob.ar/ (Acesso em junho de 2014).

2 - Fonte: Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos (GATS), Ministerio de Salud de la Nación e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2013. Disponível em: 
http://www.insal.gov.ar/ent/iinages/stories/vigilancia/pdf/GATS_FactSheetARG_FINAL.pdf (Acesso em junho de 2014).

3 - Fonte: Alliance Convenio Marco Boletín 93 (3/7/2009) Disponível em: http://www.fctc.org/publications/bulletins/doc_view/383-bulletin-issue-93-friday (Acesso em 
junho de 2014).

4 - Ver http://www.vadat.corn/convivencia/ (Acesso em junho de 2014).

5 - Para obter mais informação, consulte A saúde não é negociável. A sociedade civil ante a interferência da indústria do tabaco na América Latina. Casos de estudo 
2010-2012; Fundación Interamericana del Corazón Argentina, Corporate Accountability International Colômbia, Fundación Interamericana del Corazón México, Aliança 
de Controle do Tabagismo; Buenos Aires, 2012. Disponível em: http://www.ficargentina.org/images/stories/biblioteca/la_salud_no_se_negocia%20_-_casos_de_
estudio.pdf (Acesso em junho de 2014).

6 - O regulamento é uma ferramenta fundamental para tornar operacional a implementação da lei e também é essencial para circunscrever as exceções consideradas 
no texto da lei (tanto em termos de publicidade como de ambientes livres de fumaça de tabaco), determinar os organismos de execução e circuitos operacionais de 
denúncia e de sanções por eventuais violações da lei.

7 - Fonte: Jornal Tiempo Argentino, 30/05/2013. Disponível em: http://tiempo.infonews.com/2013/05/30/sociedad-102825-el-ejecutivo-reglamento-la-ley-que-
restringe-publicidades-de-tabaco.php (Acesso em junho de 2014).

8 - Lovato C, Linn G, Stead LF, Best A. Impact of tobacco advertising and promotion on increasing adolescent smoking behaviors. Cohrane Datábase Syst Rev. 
2003;(4):CD003439.

9 - Moodie C, MacKintosh AM, Brown A, Hastings G. Tobacco marketing awareness on youth smoking susceptibility and perceived prevalence before and after an 
advertising ban. European Journal of Public Health. 2008 Mar 24 [Epub ahead ofprint].

10 - López Mi, Herrero P, Comas A et al. Impact of cigarette advertising on smoking behaviour in Spanish adolescents as measured using recognition of bill-board 
advertising. Eur J Public Health. 2004;14:428-432.

11 - Targeting the Poor: Casualties in Cambodia, Indonesia and Laos. Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA). Março 2008

12 - BAT’s African Footprint. Action on Smoking and Health. 2008.

13 - A existência de um pedido de prorrogação solicitada pela indústria do tabaco para atender a regulamentação foi informada ao Ministério da Saúde da Nação 
durante a primeira reunião do Comissão Nacional de Coordenação para o Controle do Tabaco em 02 de julho de 2013.

14 - De acordo com o sistema federal vigente na Argentina, as províncias devem aderir à lei nacional para aplicá-la em seus territórios ou podem sancionar suas 
próprias leis de controle do tabaco. Neste contexto, apesar de que grande parte das jurisdições aderiram ou sancionaram legislação de acordo com as normas 
nacionais, até maio de 2014 quatro províncias haviam adotado uma proibição total da publicidade, promoção e patrocínio de produtos do tabaco que supera o 
estabelecido pela legislação nacional.
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NOTAS

1 - Fonte: Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), Censo de Población y Vivienda 2010. Disponível em: http://www.inegi.org.mx (Acesso em junho de 2014).

2 - Fonte: Encuesta Nacional de Adicciones 2011, reporte de tabaco. Disponível em: http://www.conadic.salud.gob.iTix (Acesso em junho de 2014).

3 - Fonte: PMI International, 201 2 Anual Report, Março 2013, p. 40 (a informação é considerada confidencial pela Secretaria de Fazenda e Crédito Público). 
Disponível em: http://investors.pm i.com/phoenix.zhtiril?c = 14647 6&p = i rol-reportsannu al (Acesso em junho de 2014).
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Esta decisão da COLJUEGOS é transcendente 
para o processo de aplicação da Lei N° 1.335, 
já que foi obtida uma decisão a favor da política 
pública de controle do tabaco na Colômbia que, 
com argumentos técnicos e jurídicos, reconhece 
que os jogos promocionais são formas de 
publicidade que direta ou indiretamente estão 
relacionadas com o incentivo ao consumo do 
tabaco.

Além das petições apresentadas à COLJUEGOS, a 
sociedade civil também apresentou solicitações 
para cessar as autorizações dos jogos 
promocionais ante outras entidades distritais 
reguladoras de jogos. Este é o caso da Lotería 
de Bogotá, empresa industrial e comercial do 
Distrito Capital de Bogotá (pessoa jurídica com 
autonomia administrativa e patrimônio próprio), 
encarregada de autorizar os jogos realizados na 
capital colombiana.
 

Os jogos promocionais, mediados pela presunção 
de legalidade outorgada pelas autorizações da 
COLJUEGOS e da Lotería de Bogotá, constituem 
uma modalidade de interferência da indústria do 
tabaco que naturaliza uma prática comercial que 
viola a lei colombiana. Além disso, neutraliza os 
esforços para diminuir o consumo e a exposição à 
fumaça dos produtos do tabaco.

As empresas de tabaco, com muita habilidade, 
apoiaram-se na presunção de legalidade das 
autorizações outorgadas aos jogos promocionais. 
Entretanto, os esforços destinados a deter a 
estratégia da indústria do tabaco atingiram 
seu objetivo. Mas o mais destacável do caso é 
que a decisão da entidade reguladora de jogos 
reconheceu que a proibição total de publicidade 
inclui os jogos promocionais nos canais de 
distribuição ou pontos de venda, a mesma 
interpretação que já havia sido dada pelo máximo 
tribunal constitucional alguns anos atrás, quando 
considerou que a proibição total da publicidade, 

A solicitação, apoiada na mesma argumentação 
jurídica apresentada à COLJUEGOS, recebeu 
uma resposta negativa. A Lotería de Bogotá não 
admitiu os argumentos do controle do tabaco e 
assumiu as explicações da indústria do tabaco, 
insistindo em aspectos tais como que o negócio 
do tabaco é lícito, que os jogos promocionais 
estão destinados exclusivamente aos canais de 
comercialização e que isto não impactaria no 
consumidor final.

Entretanto, dado o caráter nacional da jurisdição 
da COLJUEGOS e a partir da decisão tomada 
recentemente por esta entidade, a sociedade civil 
continua solicitando a suspensão das aprovações 
para os jogos promocionais às autoridades locais.

da promoção e do patrocínio da lei N°1335 de 2009 
é uma cláusula ampla que inclui como forma de 
publicidade e promoção a exibição do produto, 
acordos com distribuidores, concursos e jogos 
promocionais, pagamento por volume de vendas e 
planos de incentivos, entre outras ações.

É claro que com as restrições parciais de 
publicidade não se consegue a efetiva redução 
do consumo de tabaco e a proteção da saúde, já 
que as exceções são aproveitadas pela indústria 
do tabaco para reorientar suas despesas de 
marketing e desenvolver estratégias inovadoras 
para continuar publicitando seus produtos e 
ganhar novos consumidores. Por este motivo, o 
caso da Colômbia demonstra a importância de 
contar com um marco legal que estabeleça uma 
proibição completa de publicidade, em linha com o 
artigo 13 da CQCT e suas diretrizes.

Lições aprendidas





NOTAS

1 - Fonte: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Disponível em: http://www.dane.gov.co/ (Acesso em junho de 2014).

2 - Fonte: Informe sobre Control del Tabaco para la Región de las Américas 2013 de la OPS, p.34. Disponível em: www.paho.org Ver http://goo.gl/wp83sH 
(Acesso em junho de 2014).

3 - Superintendencia de Industria y Comercio. Documentos de Trabajo 11. Efecto de las políticas públicas de vigilancia, control y regulación en el mercado del 
tabaco en Colombia, 2013. Gráfico 4. Participação de mercado por volume de cigarros vendidos em 2011. Página 17.

4 - Ver Sentença de exequibilidade C-830 de 2010. Disponível em: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/c-830-10.htm (Acesso em junho de 
2014).

5 - De acordo com a CQCT, “por publicidade e promoção do tabaco entende-se toda forma de comunicação, recomendação ou ação comercial com o fim, o 
efeito ou o possível efeito de promover direta ou indiretamente um produto do tabaco ou o uso do tabaco”, Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco, 
Organização Mundial da Saúde, 2003.

6 - Para obter mais informação, consulte A saúde não é negociável. A sociedade civil ante a interferência da indústria do tabaco na América Latina. Casos de 
estudo 2010-2012; Fundación Interamericana del Corazón Argentina, Corporate Accountability International Colômbia, Fundación Interamericana del Corazón 
México, Aliança de Controle do Tabagismo; Buenos Aires, 2012. Disponível em: http://www.ficargentina.org/images/stories/biblioteca/la_salud_no_se_
negocia%20_-_casos_de_estudio.pdf (Acesso em junho de 2014).

7 - Wakefield M, Germain D, and Henriksen L. The effect of retail cigarette displays on impulse purchase. Addiction. Fev 2008;103(2):322-8

8 - COLJUEGOS é a empresa industrial e comercial do Estado administradora do monopólio de rentabilidade do jogo. COLJUEGOS é a autoridade que a nível 
nacional rege os jogos e apostas. A nível departamental e municipal são explorados e autorizados por uma figura denominada Sociedade de Capital Público 
Departamental (SCPD) e por delegação às loterias.
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Ante a denúncia formulada, a Subsecretaria de 
Saúde Pública emitiu um ofício12 com instruções 
para as Secretarias Regionais Ministeriais 
(SEREM) de Saúde de todo o país para que 
denunciem ao Poder Judiciário os infratores da 
Lei do Tabaco que instalem exibidores de maços 
de cigarros nos pontos de venda. O avanço neste 

O caso chileno expõe claramente as estratégias 
de interferência desenvolvidas pelas empresas de 
tabaco durante a discussão das leis de controle 
do tabaco, muitas das quais foram expostas 
pela sociedade civil de inúmeros países em seus 
próprios processos de discussão e implementação 
de legislação de controle do tabaco.

Em função dos esforços que a BAT Chile realizou 
- sem sucesso - para impedir a promulgação das 
normas de proibição de publicidade, espera-
se que continue interferindo neste campo com 
novas ações, reclamações e litígios. De fato, até 
maio de 2014, as disputas continuavam e foram 
trasladadas ao âmbito jurídico, com processos 
(ainda pendentes de resolução) por parte da BAT 
Chile perante a Controladoria-Geral da República 
para obstaculizar a implementação da lei.
 

sentido é um precedente muito importante, já que 
reconhece que os grandes exibidores de maços de 
cigarros (estratégia utilizada em inúmeros países 
quando se proíbe a publicidade no ponto de 
venda) são uma forma de promoção dos produtos 
do tabaco.

De todas as maneiras, os avanços feitos pelo Chile 
em matéria de controle do tabaco são destacáveis, 
porque tornou-se um dos poucos países da região 
que conta com uma proibição total de publicidade 
e que implementou mecanismos de transparência 
inovadores que exigem que as empresas de 
tabaco informem detalhadamente as despesas 
destinadas à promoção e lobby e também às 
doações, alianças com outras empresas e 
organizações e suas despesas em atividades de 
responsabilidade social empresarial.

Batalhas ganhas e novos desafios
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No entanto, o projeto não foi tratado e apenas um 
ano depois, em junho de 2013, deu entrada na 
Comissão de Saúde do Senado, mas ainda está 
pendente de discussão nas câmaras.

De acordo com os líderes das organizações locais 
de controle do tabaco, a ação movida pela PMI 
contra o governo do Uruguai no início de 2010 
colocou um freio na execução de outras políticas 
recomendadas pela CQCT. Pode-se argumentar 
que o objetivo da empresa de tabaco foi utilizar a 
estratégia judicial para intimidar o país e torná-lo 
mais flexível em suas decisões. A este respeito, é 
válido considerar que a razão para a ação judicial 
não foi o alegado prejuízo econômico da empresa 
pelas políticas implementadas pelo Uruguai (o 

mercado uruguaio é muito pequeno em relação 
ao rendimento global da PMI e essa empresa 
possui no país apenas 10% de participação), mas 
um pretexto para dar uma mensagem e intimidar 
outros países, especialmente os países em 
desenvolvimento, e assim deter o progresso na 
implementação de políticas de controle do tabaco.

A comunidade internacional comprometida 
com o controle do tabaco está atenta ao caso 
da Philip Morris International contra o Uruguai. 
Definitivamente, um julgamento favorável às 
medidas para combater o tabagismo será um 
precedente de grande importância para a defesa 
da saúde pública em nível mundial.
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PA L AV R A S  D E  E N C E R R A M E N T O

Por Mariela Alderete
VICE-DIRETORA DA FUNDACIÓN INTERAMERICANA DEL CORAZÓN ARGENTINA 

COORDENADORA DA INICIATIVA REGIONAL PARA MONITORAR E CONTRAPOR A 

INDÚSTRIA DO TABACO

A iniciativa regional para monitorar e contrapor a indústria do tabaco 
representa uma grande oportunidade para conhecer detalhadamente as 
estratégias que esta indústria utiliza para obstaculizar as políticas de 
controle do tabaco na América Latina. Ao mesmo tempo, foi muito útil 
compartilhar as experiências das organizações civis comprometidas com a 
promoção das políticas de saúde.

O trabalho realizado desde 2010 no contexto da iniciativa facilitou a 
construção da capacidade para atuar em conjunto e antecipar-se às 
estratégias da indústria do tabaco na região. Também foi um fator 
fundamental para promover o intercâmbio de informação, fortalecer a 
relação entre as organizações da região e adquirir um conhecimento mais 
profundo sobre os processos de interferência utilizados pela indústria nos 
nossos países.

Neste contexto, o relatório “A saúde não é negociável. 2a edição. A sociedade 
civil ante as estratégias da indústria do tabaco na América Latina. Casos 
de estudo 2014” é um marco para a nossa região, porque documenta os 
processos de interferência da indústria do tabaco em sete países (Argentina, 
Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Uruguai) e uma variedade de ações e 
estratégias lideradas pelas organizações da sociedade civil para enfrentar 
estas interferências e defender as políticas para o controle do tabaco. A 
partir do relatado pelas organizações participantes, é possível perceber o 
perfil cada vez mais enérgico e agressivo que desenvolveu a indústria do 
tabaco na região nos últimos anos e a maior visibilidade pública que adquiriu 
perante o avanço das leis que lutam contra o tabagismo.

O relatório expôs múltiplas estratégias utilizadas pelas empresas de 
tabaco para opor-se à sanção de legislações ou para obstaculizar sua 
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implementação. Neste ponto, podem ser mencionados: a criação de 
alianças com diferentes grupos de interesse para impedir o aumento dos 
impostos sobre os produtos do tabaco; as inovadoras estratégias para 
evitar as proibições de publicidade, principalmente nos pontos de venda; 
a explícita oposição à proibição de aditivos e saborizantes que utiliza os 
produtores de tabaco como grupo de fachada; e as demandas judiciais 
para intimidar e impedir a implementação de políticas, realizadas tanto 
contra governos como contra organizações da sociedade civil. Perante o 
avanço destas situações, as organizações sociais demonstraram ser um 
ator fundamental no monitoramento e na identificação das estratégias que 
utiliza a indústria do tabaco, em sua documentação e no desenvolvimento 
de ações e campanhas para denunciá-las e desacreditá-las publicamente.

Através dos estudos de caso é possível observar este processo, encontrar 
os pontos de contato entre os diferentes países, sistematizar as estratégias 
da indústria, conhecer as ações da sociedade civil para deter seu avanço, 
fortalecer o trabalho em rede entre os ativistas do controle do tabaco, 
aprender das experiências regionais e antecipar-nos a futuras ações.

Mesmo com a existência de particularidades próprias de cada país, as 
estratégias das empresas de tabaco e as ações para contrapô-las são 
processos que se replicam na região. O estudo de caso do México, por 
exemplo, destaca as múltiplas ações realizadas pela sociedade civil (como 
notas na imprensa, conferências e denúncias públicas) para impedir uma 
enganosa campanha da indústria do tabaco que viola a lei e é utilizada para 
difundir o falso argumento, disseminado pela indústria em todo o mundo, 
de que os impostos sobre o tabaco aumentariam o contrabando de cigarros. 
É possível observar ações da sociedade civil evidenciadas no relatório do 
México replicadas nos relatos das organizações dos diferentes países, que 
costumam colocar em prática estratégias em múltiplos níveis (legal, político 
e comunicativo) para defender as políticas públicas. Neste sentido, no 
relatório da Argentina, podemos observar como a sociedade civil utiliza os 
pedidos de acesso à informação pública como ferramenta legal para realizar 
o acompanhamento dos processos de tomada de decisão na discussão do 
regulamento da lei nacional de controle do tabaco com o fim de detectar 
a possível interferência da indústria neste processo e colocar em prática 
as medidas preventivas. Os pedidos de acesso à informação pública têm 
sido um recurso utilizado também na Colômbia para contrapor  as ações 
da indústria do tabaco que violam a proibição completa de publicidade, 
promoção e patrocínio dos produtos do tabaco. Ao mesmo tempo, estes dois 
países trabalharam no monitoramento dos pontos de venda de cigarros e 
documentaram e denunciaram às autoridades as violações da indústria em 
relação à medida mencionada: na Colômbia, através dos jogos promocionais 
para estimular a venda de determinadas marcas por parte dos comerciantes 
varejistas e, na Argentina, através de anúncios publicitários chamativos 
que não cumprem com a regulamentação da lei de controle do tabaco. Em 
ambos os casos, a documentação das violações foi muito útil para fortalecer 
a implementação das leis.
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O relato do Brasil é muito interessante para conhecer as estratégias 
para contrapor a ação judiciária apresentada pela indústria para deter 
a resolução que proíbe os saborizantes e aditivos nos cigarros: as 
organizações sociais se apresentaram como Amicus Curiae ao TSJ para 
defender a medida e acompanharam a ação legal de uma campanha pública 
que mostra como as empresas de tabaco utilizam os aditivos para promover 
o início precoce do consumo de cigarros por parte dos jovens, assim como a 
sua continuidade.

Do mesmo modo que no caso do Brasil, o relato do Peru é outro exemplo 
do uso de uma ação legal por parte da indústria para deter as políticas de 
controle do tabaco (desta vez contra uma lei para implementar ambientes 
100% livres de fumaça em todos os espaços fechados de acesso públicos 
e lugares de trabalho) e de como a sociedade civil e os atores do governo 
comprometidos com a defesa do direito à saúde podem trabalhar em 
conjunto para contra-arrestá-la.

Na mesma linha que os anteriores, o Uruguai talvez seja o caso mais 
emblemático, no qual a sociedade civil, as autoridades do governo e a 
comunidade internacional uniram forças para enfrentar uma demanda da 
indústria do tabaco. O relato uruguaio expõe o processo através do qual uma 
das empresas de tabaco mais poderosas do mundo quis intimidar o Estado 
através de uma demanda milionária pela suposta violação de um tratado 
bilateral de comércio.

Além de evidenciar as estratégias legais da indústria do tabaco e suas ações 
sub-reptícias para violar a legislação em inúmeros países, o trabalho das 
organizações da sociedade civil também permitiu denunciar as relações 
das empresas de tabaco com o poder político. Isto é evidenciado no relato 
do Peru, onde são mostrados os vínculos entre as empresas de tabaco e 
um partido político; e também no Chile, onde a sociedade civil enfrentou 
o escandalosos lobby da indústria no Congresso Nacional através de 
denúncias públicas com muita repercussão. Além disso, este último caso 
destaca-se por abordar o avanço do país na implementação de mecanismos 
de transparência e de prestação de contas que obrigam as empresas de 
tabaco a declarar suas despesas em promoção, lobby e responsabilidade 
social. Esta medida inovadora é um exemplo que deve ser seguido pelos 
Estados para fortalecer a implementação do artigo 5.3 da Convenção-
Quadro para o Controle do Tabaco.

O percurso através dos diferentes estudos de caso apresentados nesta 
publicação permite ver como as organizações da sociedade civil são 
fundamentais para expor e denunciar publicamente a indústria do tabaco 
quando tenta obstaculizar a adoção de medidas efetivas para lutar contra a 
epidemia do tabagismo. 

Entretanto, não se deve perder de vista que a responsabilidade primária em 
relação à proteção da saúde é dos governos. São eles que devem impedir 
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ou anular as ações de interferência da indústria do tabaco nos processos 
de discussão e implementação de políticas públicas. O nosso compromisso 
como sociedade civil é continuar trabalhando para denunciar as empresas 
de tabaco que debilitam as políticas de saúde e fortalecer a relação com as 
autoridades de governo, já que isto permitirá garantir um progresso cada 
vez maior do controle do tabaco e avançar na proteção do direito à saúde da 
população da América Latina.
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