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Editorial

Grandes conglomerados, entre eles os que incluem indústrias de produtos não saudáveis, como as de 
cigarro, de alimentos ultraprocessados e de bebidas alcóolicas, vêm afirmando publicamente e de forma 
crescente que estão comprometidos a ajudar na crise sanitária e econômica resultante da pandemia da 
Covid-19. Embora as iniciativas sejam bem-vindas, o momento exige cautela e preocupação.

Por meio de reportagens e posts nas redes sociais, foi possível perceber que muitas empresas têm feito 
ações para alcançar uma boa imagem pública.  A situação começa a ficar mais delicada no caso de al-
gumas delas que chegam a se colocar como parte da solução, quando basta uma análise simples para 
vermos que, na verdade, elas são, na verdade, uma das causas do problema. 

As empresas que fabricam cigarro, bebidas alcoólicas e comida ultraprocessada são destaques que 
acompanhamos de perto. Esses produtos causam danos à saúde, sendo fatores de risco comprovados 
para doenças crônicas não transmissíveis, como as respiratórias e cardiovasculares, alguns tipos de 
câncer e obesidade.  Os custos de tratamento, aposentadorias precoces, anos de vida perdidos e mortes 
sobrecarregam a sociedade como um todo e não há retorno possível com o pagamento de tributos. Num 
período em que o sistema de saúde está ainda mais sobrecarregado com pacientes  com Covid-19, não 
parece justo ter esse tipo de gasto com doenças que poderiam ser evitadas.   

Começamos a ver uma quantidade grande de desinformação, em março e abril, sobre nicotina e vitami-
na D, supostamente apresentadas como protetoras contra a Covid-19. O melhor que podemos fazer é 
acender nosso alerta e termos prudência. Assim, nos debruçamos sobre as evidências e metodologias 
usadas em estudos duvidosos, sem revisão de pares, para concluirmos que era apenas precipitação 
das empresas e marketing para vender produtos. Não há proteção, ainda, contra o coronavírus. No mo-
mento, temos que apostar no isolamento social e no hábito de lavar as mãos com frequência maior.  E, 
para combater a desinformação, a regra é revisar as fontes de pesquisa, mapear possíveis conflitos de 
interesse e não compartilhar nada que seja duvidoso.

Destacamos, nesta edição, o quadro especial criado pelo Jornal Nacional, em 14 de abril, intitulado Soli-
dariedade S.A., de dois minutos, para mostrar doações e atitudes positivas de empresas durante a crise.  
Antes da pandemia, ações desse tipo em meio de reportagens raramente citavam o nome da corporação, 
para não fazer uma espécie de comercial gratuito da companhia. Assim, o grande diferencial desse qua-
dro é justamente esse: expor a boa cidadania corporativa como uma ação de ajuda humanitária e, talvez, 
conseguir engajar mais empresários para outas ações similares. Para quem é mencionado, a matéria 
veiculada vale mais que qualquer anúncio no intervalo comercial, pois carrega consigo a chancela da TV 
Globo e a credibilidade do jornalismo.  O espaço comercial, afinal, é um dos mais caros do país, custando 
cerca de R$ 850 mil por 30 segundos de exibição, fora a produção do vídeo. E serve para vender, e vender 
muito. O site Monitor das Ações, que tem a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, também 
traz uma lista ampla e atualizada de doações, o que dá uma exposição bem positiva da empresa. 

Aproveitamos a oportunidade e chamamos o público para contribuir com nosso monitoramento 
em tempos de pandemia, enviando ações identificadas para actbr@actbr.org.br e participando da 
iniciativa de monitoramento das indústrias da NCD Alliance: bit.ly/NCDA_SPECTRUM_MAPPING_
TOOL.  O questionário possui versão em português e de lives musicais da Aliança pela Alimentação 
Adequada e Saudável: https://bit.ly/MonitLives. 

Boa leitura,
Anna Monteiro
Diretora de Comunicação
ACT Promoção da Saúde

mailto:actbr%40actbr.org.br?subject=
http://bit.ly/NCDA_SPECTRUM_MAPPING_TOOL
http://bit.ly/NCDA_SPECTRUM_MAPPING_TOOL
https://bit.ly/MonitLives
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Tabaco

Por Laura Cury e Camila Maranha

A tênue linha entre 

responsabilidade social e o marketing

Apoiar um suposto bem social comum tornou-se um objetivo intrínseco ao  am-
biente de negócios, assim como fornecer valor aos acionistas e rentabilidade 
às organizações, de forma que políticas de responsabilidade social corporativa 
tornaram-se uma pedra angular da identidade de muitas marcas com bases de 
clientes que se identificam com as causas defendidas pelas empresas. 

Não há nenhum setor ou negócio que não tenha sido afetado pela pandemia da 
Covid-19, fazendo com que todas as empresas enfrentem o desafio de operar 
nesse novo cenário para sua sobrevivência. Mas, para além dos desafios, algu-
mas empresas enxergam também oportunidades, que podem ser abordadas 
usando valores de responsabilidade social e de filantropia. Tentar humanizar 
as empresas, passando a impressão de empatia, entendimento e apoio, mo-
ral e financeiro para quem mais precisa é um dos principais componentes de 
responsabilidade social. Para indústrias de commodities não saudáveis, como 
tabaco, álcool, ultraprocessados, combustíveis fósseis, etc, essas ações são 
uma das poucas estratégias remanescentes  para se apresentarem de forma 
positiva e, assim, desviar de críticas, mitigar riscos legais, melhorar reputação 
e, evidentemente, aumentar lucros.

A indústria do tabaco há anos busca melhorar sua imagem por meio de do-
ações e intensificou sua atuação neste período.  Reconhecida como o vetor 
da epidemia do tabagismo, causando pelo menos US$ 1,4 trilhão em perdas 
econômicas anualmente e oito milhões de mortes, em todo o mundo, de acordo 
com a Organização Mundial da Saúde, contribui para assoberbar o sistema de 
saúde ainda mais durante a pandemia da Covid-19, com as doenças causadas 
pelo fumo. Para mitigar os danos à sua imagem, tem feito doações principal-
mente a governos, em dinheiro, equipamentos de proteção individual (EPI) e 
equipamentos médicos, como ventiladores, em vários países. 

Doações da indústria do tabaco, uma forma clássica da atividade de respon-
sabilidade social, são desproporcionais ao valor dos danos que ela traz à eco-
nomia: o Brasil tem prejuízo anual aproximado de R$ 57 bilhões com o taba-
gismo, ao passo que o setor paga R$ 13 bilhões em tributos, o que implica em 
um déficit de R$ 44 bilhões para o sistema de saúde brasileiro. As chamadas 
atividades de responsabilidade social corroboram para minar o compromisso 
dos governos de implementar o tratado mundial de controle do tabaco sem a 
intervenção da indústria do tabaco, como prevê o artigo 5.3 da Convenção-Qua-
dro para Controle do Tabaco, o tratado global de saúde pública, da Organização 
Mundial da Saúde, que pode se ver enfraquecida durante a pandemia. 

A indústria de bebidas alcoólicas, que também contribui para uma maior carga 
sobre o sistema de saúde, tem essa carga expandida durante a pandemia, já 
que estresse, solidão e depressão tendem a aumentar durante o período de iso-

https://oglobo.globo.com/economia/jorge-paulo-lemann-crises-sao-cheias-de-oportunidades-e-disso-que-eu-mais-gosto-24375730
http://www.actbr.org.br/uploads/arquivo/25_Responsabilidade-Social-Empresarial-Nova-Face-Industria-do-Tabaco.pdf
http://www.actbr.org.br/uploads/arquivo/25_Responsabilidade-Social-Empresarial-Nova-Face-Industria-do-Tabaco.pdf
http://www.actbr.org.br/uploads/arquivo/25_Responsabilidade-Social-Empresarial-Nova-Face-Industria-do-Tabaco.pdf
https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//livro-nota-tecnica-conicq-artigo5.3.pdf
https://ggtc.world/2020/04/23/tobacco-industrys-covid-donations-vs-economic-cost-of-tobacco/
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lamento social, e pessoas tendem a recorrer a um maior consumo de bebidas 
alcóolicas. Já surgem relatórios indicando números crescentes de casos de 
violência doméstica e de abuso e negligência de crianças, situações que muitas 
vezes também estão relacionadas ao uso abusivo do álcool. 

A Ambev, por exemplo, gigante do setor de bebidas alcoólicas, tem utilizado a li-
nha de sua cervejaria em Piraí para produzir etanol e unidades de álcool em gel 
para distribuir a hospitais da rede pública, o que ajuda a amenizar e humanizar 
a imagem de uma indústria que causa grandes prejuízos. 

Pesquisas têm evidenciado que iniciativas como essas não reduzem o consu-
mo de bebida alcoólica e apenas atuam para construir uma imagem positiva da 
empresa ou marca. Órgãos de pesquisa sobre alcoolismo criticam varejistas 
que usam o marketing relacionado ao coronavírus para aumentar suas vendas 
por meio de anúncios que promovem o consumo como uma solução para isolar 
o tédio e a depressão. De forma menos explícita, mas também com o intuito de 
afastar a melancolia e entreter as pessoas para que se mantenham em isola-
mento, a indústria do álcool tem patrocinado lives de artistas famosos, muitas 
vezes indicando que o dinheiro arrecadado será destinado a ações sociais. 

Já os  produtos ultraprocessados vem sendo cada vez mais associados ao 
desenvolvimento de obesidade e doenças crônicas não transmissíveis que, por 
sua vez, surgem como outro fator de risco para mortalidade por Covid-19. As 
indústrias que os produzem, incluindo as de refrigerantes, produtos prontos 
para consumo, redes de fast food, entre outros, têm feito ações de distribuição 
de seus produtos diretamente para profissionais de saúde e caminhoneiros, 
além de outros trabalhadores de serviços essenciais. Também foram registra-
das doações de recursos e de produtos para hospitais e iniciativas de combate 
à pandemia, por meio, muitas vezes, de parcerias com governos locais. Este 
foi o caso, por exemplo, do governo de São Paulo que recebeu doações das 
empresas Nestlé, Bauducco e Danone, incluindo, entre os itens doados achoco-
latados, bolachas recheadas, carnes processadas, compostos lácteos e sopas 
instantâneas, conforme levantamento feito pelo O Joio e o Trigo. Além disso, 
têm sido levantadas hipóteses de que os modos de produção desses alimentos 
possuem ligação na origem da pandemia, em especial o modo industrial de 
criação de animais em grande escala, que propicia mutações virais.

Cabe destacar ações de outras indústrias nocivas à saúde e ao meio ambien-
te, como a Vale, na área de mineração e extrativismo. Perante o contexto da 
pandemia, a Vale está “tomando uma série de medidas, visando à orientação, 
prevenção e segurança das pessoas,” segundo informa em seu website. Su-
põe-se que esta seria uma tentativa de redimir a imagem da empresa após os 
desastres recentes de Mariana e Brumadinho, situações que não ensejaram 
qualquer responsabilidade judicial às empresas, cujas vítimas permanecem de-
sassistidas até hoje.

É possível observar que muitas atividades de responsabilidade social de indústrias 
de commodities nocivas à saúde da população e do planeta implicam em controvér-
sias, como políticas ou processos inadequados para a proteção do consumidor e/
ou de seus funcionários e informações enganosas sobre a pandemia, por exemplo.

https://movendi.ngo/news/2020/05/15/big-alcohol-battles-covid-19-business-downturn
https://www.abc.net.au/news/2020-04-16/coronavirus-themed-alcohol-marketing-sparks-call-for-ban/12151912
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/22/mcdonalds-envia-lanches-a-profissionais-em-hospitais-com-bilhetes-de-apoio.html
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/04/03/mcdonalds-amplia-doacao-de-refeicoes-a-caminhoneiros-durante-pandemia.htm
https://outraspalavras.net/ojoioeotrigo/2020/05/doria-doacoes-ultraprocessados/
https://editoraelefante.com.br/de-onde-veio-o-coronavirus-e-por-que-se-espalhou/?ct=t%28PANDEMIA+compilado+textos+blog%29&mc_cid=3eb6bcf5f1&mc_eid=%5BUNIQID%5D
http://www.vale.com/brasil/pt/people/coronavirus/paginas/default.aspx
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Há quem argumente que essas ações seriam um mero resultado da vontade de 
ajudar neste momento. Há quem duvide da boa vontade. O que se observa nes-
te período é que diversas empresas não estão imbuídas somente de boas inten-
ções ao promover ações de RSC durante pandemia. Algumas parecem que se 
aproveitam de um contexto extremamente adverso para vender seus produtos e 
melhorar imagem perante o olhar de consumidores. Este, contudo, não deveria 
ser um momento para autopromoção. A sociedade civil tem papel importante 
a desempenhar nesse sentido, monitorando e tornando públicas essas ativida-
des, tentando desmontar o que normaliza certas ações de setores corporativos 
que causam externalidades negativas.

http://institutoelo.org.br/site/files/publications/536e775ebaa5582f6bc91a90138d25be.pdf
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Por Bruna Hassan e Laura Cury 

Parte da solução?

Algumas indústrias de produtos não saudáveis têm levado a população à 
desinformação em mensagens relacionadas à saúde em torno da Covid-19 
e, ao mesmo tempo, se posicionado como parte da solução, não só por meio 
de doações financeiras e em espécie, mas como produtoras de insumos que 
seriam importantes tanto na prevenção quanto na cura da doença. 

Na área do tabaco, imprensa e redes sociais divulgaram estudo francês que 
sugere que a nicotina poderia ter efeito protetor no combate ao coronavírus, 
desencadeando relatos de pessoas que começaram a fumar. Análises sem 
conflitos de interesse sobre esse estudo revelam que seus resultados são 
inconsistentes com a literatura mais ampla sobre as ligações entre tabagis-
mo e Covid-19 e pesquisas sobre como a infecção ocorre. 

É importante ressaltar que Jean-Pierre Changeux, principal autor do artigo, 
recebeu doações do Conselho de Pesquisa sobre Tabaco no valor total de 
US$ 220.000. No final dos anos 1990, Changeux tornou-se colaborador e 
consultor da Targacept, uma subsidiária farmacêutica da RJ Reynolds e, em 
2006/2007, supervisionou e publicou estudos financiados pela Philip Morris 
International (PMI). 

A Organização Mundial da Saúde alertou sobre o risco de se ampliar alega-
ções não comprovadas de que tabaco ou nicotina podem diminuir o risco de 
Covid-19 ou que seriam eficientes em prevenção ou tratamento da doença. 
Uma vez contaminados pelo novo coronavírus, fumantes tendem a ter uma 
pior evolução do quadro. Das doenças listadas como fatores de risco para 
complicações por Covid-19, como hipertensão, diabetes e doenças pulmo-
nares, o tabagismo é um dos fatores de risco de todas. Assim, consumo de 
nicotina não parece ser parte da solução em termos de cura. Ao contrário, 
nicotina é a droga causadora da dependência dos fumantes.

Tanto a PMI quanto a British American Tobacco (BAT), cuja subsidiária no 
Brasil é a Souza Cruz, duas das maiores companhias do setor no mundo, 
estão tentando criar a defesa contra o coronavírus através da folha de ta-
baco. A biofarmacêutica canadense, Medicago, financiada pelo Pentágono 
norte-americano e participada em 30% pela PMI, está realizando testes pré-
-clínicos de segurança e eficácia. A unidade americana da BAT, a Reynolds 
American, comprou a Kentucky BioProcessing em 2014 planejando usar sua 
tecnologia de extração de tabaco para desenvolver alternativas menos no-
civas aos cigarros. Segundo a Bloomberg, a empresa agora está explorando 
parcerias com agências governamentais dos Estados Unidos para levar a 
vacina experimental a estudos clínicos. Encontrar a vacina parece ser a ma-
neira eficaz de melhorar a imagem de empresas cujos produtos são notoria-
mente nocivos à saúde, e assim a ação mais se parece como uma estratégia 
de marketing do que comprometimento com o resultado final anunciado. 

https://www.tobaccotactics.org/index.php/Tobacco_Industry_Research_Committee
https://www.devex.com/news/at-wha-civil-society-calls-for-tobacco-control-in-covid-19-response-97262
http://actbr.org.br/post/nicotina-e-novo-coronavirus-organizacoes-assinam-nota-conjunta/18399/
https://www.istoedinheiro.com.br/empresa-de-biotecnologia-busca-vacina-para-coronavirus-com-folhas-de-tabaco/
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Com relação à área de bebidas alcoólicas, mensagens que circulam na in-
ternet afirmam que seu consumo pode ajudar a reduzir o risco de infecção 
pelo coronavírus. Muitas dessas mensagens recomendam o uso do álcool 
para beber, além de limpar e higienizar. Na Espanha, a Federação de Enolo-
gia afirmou, no fim de março, que “a sobrevivência do coronavírus no vinho 
parece impossível porque a combinação concomitante da presença de ál-
cool, um ambiente hipotônico e a presença de polifenóis impedem a vida 
e a multiplicação do próprio vírus”. Enólogos asseguravam que o consumo 
moderado da bebida poderia ser usado como profilaxia, uma vez que “pode 
contribuir para uma melhor higiene da cavidade bucal e da faringe, onde é 
comum o vírus alojar-se numa eventual infecção.” O absurdo é tão grande 
que Alexander Lukashenko, o líder da Belarus há 25 anos no poder recomen-
dou, sem qualquer base científica, recomendou que a população beba vodka 
e vá à sauna para combater o coronavírus, em vez de impor medidas amplas 
de isolamento. 

No entanto, não foi encontrado nenhum estudo que demonstre que o consumo 
de bebidas alcoólicas ofereça proteção contra o coronavírus ou qualquer outra 
infecção, já que o álcool que ingerimos é uma substância imunossupressora e 
facilita a infecção por todos os tipo de vírus. 

Como caso exemplar entre os alimentos e nutrientes subitamente consagra-
dos como milagrosos no combate à Covid-19, entre março e abril circulou a 
informação sobre vitamina D ser fator de proteção para o novo coronavíruse 
que sua suplementação auxiliaria no tratamento da doença. A extensa divul-
gação foi o resultado de nota de dois pesquisadores italianos que defendem 
a hipótese. Faltou dizer que não se trata de um estudo científico conduzido 
com cuidado, mas sim de diversas pesquisas que não possuem metodologia 
apropriada para testar tal hipótese ou são anteriores à própria pandemia. 
Entre elas, chama a atenção estudo dos Estados Unidos, então ainda não 
publicado por revista científica, e com desenho inadequado para responder 
sobre o papel da vitamina D na prevenção e tratamento da Covid-19. Tam-
bém não é trivial o conflito de interesses dos autores deste estudo. O primei-
ro, William Grant, declarou ser financiado pela empresa Bio-Tech Pharmacal 
Inc., que tem o suplemento de vitamina D como líder de vendas. Alguns dos 
autores declararam ser da GrassrootHealth, instituto de pesquisa que co-
mercializa testes da vitamina D. Mais informações podem ser lidas em nota 
de especialistas, publicada no blog da Aliança pela Alimentação Adequada 
e Saudável.

É possível notar o aumento da publicidade sobre suplementação da vitamina 
D em meio à pandemia. Somam-se aos influenciadores as propagandas em 
canais abertos de televisão e até nutricionistas defendendo seu uso. 

O suplemento Addera D3, da empresa Hypera Pharma, é um exemplo. Um 
dos cinco medicamentos - e outras substâncias de caráter “terapêutico” - 
mais vendidos no Brasil em 2018, o Instagram da marca (@adderad3) pagou 
personalidades reconhecidas para divulgarem o suplemento. Há várias pu-
blicações sem aviso de que são patrocinadas, o que diminui a transparência. 

https://www.efe.com/efe/espana/efeverifica/beber-vino-no-ayuda-a-protegerse-del-coronavirus/50001435-4206956
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/deutschewelle/2020/03/31/vodca-sauna-e-tratores-vao-curar-coronavirus-segundo-lider-do-belarus.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4590612/
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2020/03/28/vitamina-d-reduz-fatores-de-risco-associados-ao-covid-19-diz-estudo-italiano.htm
https://outraspalavras.net/ojoioeotrigo/2020/06/vitamina-d-a-publicidade-nao-vai-nos-salvar-da-covid-19/
https://outraspalavras.net/ojoioeotrigo/2020/06/vitamina-d-a-publicidade-nao-vai-nos-salvar-da-covid-19/
https://www.mdpi.com/2072-6643/12/4/988/htm
https://www.grassrootshealth.net/
https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/noticias/vitamina-d-e-covid-19-o-que-nos-sabemos/7447/
https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/noticias/vitamina-d-e-covid-19-o-que-nos-sabemos/7447/
https://www.interfarma.org.br/public/files/biblioteca/guia-interfarma-2019-interfarma2.pdf
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A ofertada por Ana Maria Braga é uma delas. A advogada e comentarista da 
CNN Brasil, Gabriela Prioli, também fez recentemente publicidade da marca 
em sua conta do Instagram, mas alertou se tratar de publicidade. Embora 
nenhuma de suas postagens indique o uso do suplemento para tratar o novo 
coronavírus, a advogada recebeu muitas críticas e respondeu que, antes de 
fazer qualquer publicidade, estuda o produto antes e indica que se consulte 
o médico.

Destaca-se, também, a publicidade feita por algumas nutricionistas influen-
ciadoras digitais (Bela Falconi, com quatro milhões de seguidores, Cau Saad, 
282 mil, Thais Figueiredo, 369 mil, Nathalia Dias, 44 mil). Este tipo de ativi-
dade, entretanto, é vedada pelo Código de Ética e Conduta do Nutricionista 
de 2018, do Conselho Federal de Nutricionistas.

https://www.instagram.com/p/B-usvmrhZog/
https://www.bol.uol.com.br/entretenimento/2020/06/08/prioli-faz-publipost-de-vitamina-e-causa-polemica-em-rede-social.htm
https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/resolucoes/Res_599_2018.htm#:~:text=Art.,atividades%20de%20alimenta%C3%A7%C3%A3o%20e%20nutri%C3%A7%C3%A3o.
https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/resolucoes/Res_599_2018.htm#:~:text=Art.,atividades%20de%20alimenta%C3%A7%C3%A3o%20e%20nutri%C3%A7%C3%A3o.
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Alimentação

Por Marília Albiero, Maria Paula Riva e Mariana Pinho

Os cisnes negros e a responsabilidade social corporativa

Cisnes negros são a definição de fenômenos raros, de grande impacto na so-
ciedade e com uma imprevisibilidade que foge a todas as expectativas normais 
históricas, científicas, financeiras ou tecnológicas.

O uso deste termo, criado pelo estatístico e analista de risco líbano-americano 
Nassim Taleb, surgiu por uma analogia com os cisnes na natureza. Por muito 
tempo, se acreditou que todos os cisnes eram brancos. Até que, no século XVII, 
se descobriu que os animais da cor preta também faziam parte da espécie, 
mudando a lógica do que se acreditava na época.

O maior cisne negro do século 21, a Covid-19, provocou quebras de paradigmas, 
acelerou mudanças, exigiu um pacote de ações emergenciais dos governos e 
um rearranjo na forma de levar a vida em sociedade. De certa forma, houve a  
esperança de que a crise suscitaria questionamentos dos modelos econômi-
cos atuais, uma vez que eles são apontados como epicentros do avanço da 
desigualdade social da emergência climática e, possivelmente, do surgimento 
deste novo vírus.

Mas os ventos de mudança não parecem estar na direção correta ao analisar-
mos o comportamento do mercado financeiro nos últimos tempos e, também, 
de empresas que sempre se dizem parte da solução.
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Em janeiro de 2020, as empresas listadas em bolsas do mundo inteiro tinham 
um valor de US$ 89,1 trilhões. Em fevereiro, com o avanço da epidemia em ou-
tros continentes, houve uma queda de 30%, chegando aos US$ 61,5 trilhões. Po-
rém, no início de junho, estes índices se recuperaram para US$ 79,3 trilhões, re-
sultando uma alta de 29%. Essa diferença de US$ 18 trilhões em quatro meses 
é principalmente o reflexo da injeção de dinheiro feita pelos bancos centrais 
globalmente. Sim, estamos falando em trilhões navegando pelo mundo de ma-
neira volátil e nos levando à reflexão: Por que este dinheiro não chega na ponta, 
na economia real, para o sistema de saúde e para quem realmente precisa?

Aqui no Brasil, nas últimas semanas, algumas pessoas podem achar que estão 
vivendo em uma realidade paralela. Em meio aos recordes diários de mortes cau-
sadas pela Covid-19, com índices econômicos mostrando que a economia real 
está bem longe da recuperação e com tensões políticas emergentes, o Índice da 
Bolsa de Valores de São Paulo se beneficiou desta liquidez mundial, recuperan-
do-se em ritmo crescente e acelerado numa tão sonhada retomada em forma de 
V, que significa uma rápida retomada.  E, na recomendação para a compra de ati-
vos na Bolsa de Valores no Brasil por analistas financeiros, aparecem empresas 
como a BRF (formada pela fusão da Sadia e Perdigão na crise financeira de 2009, 
aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, em 2013).

A BRF, de certa forma, não tem sofrido grandes problemas com a pandemia: 
é uma empresa exportadora que se beneficia do dólar alto. Além disso, em 
tempos de crise econômica proteínas animais mais baratas, como carnes de 
frango e suína, costumam ser privilegiadas. Sua linha de produtos ultraproces-
sados, de fácil acesso e  com falta de informações claras ao consumidor, têm 
tido um grande apelo no consumo das famílias.

Junto com outras nove empresas, a BRF têm tomado medidas de proteção aos 
funcionários, assinando os Termos de Ajuste de Conduta como o Ministério 
Público do Trabalho. Ela participa do Movimento Nós junto com Ambev, Aurora 
Alimentos, Coca-Cola Brasil, Grupo Heineken, Mondelēz International, Nestlé e 
PepsiCo, para apoiar o varejo ao retomar o seu negócio, investindo R$ 370 mi-
lhões no projeto. E doou R$ 50 milhões em alimentos, insumos médicos e apoio 
a fundos de pesquisa e desenvolvimento social para combate à Covid-19. Como 
uma empresa dessa envergadura e que não tem sido afetada pela crise poderia 
ajudar realmente neste momento é uma pergunta recorrente a quem trabalha 
com a área de monitoramento de conflitos de interesse. 

A responsabilidade social corporativa, que colabora para colocar grandes em-
presas no topo de rankings para investimentos, deve ser considerada como 
estratégia de marketing, ainda mais em um momento como esse. Quem nunca 
viu o  quadro  “Solidariedade S/A” no Jornal Nacional, criado em 14 de abril, 
ao som de música que conota o compromisso e labuta dessas empresas por 
uma empreitada comum, que atire a primeira pedra.  De acordo com material 
de divulgação do quadro, a proposta foi “destacar, durante dois minutos, a cada 
dia, ações de empresas que estejam realizando iniciativaspara contribuir no 
combate à disseminação à Covid-19”. Ter uma inserção em intervalo no telejor-
nal de maior audiência do país custa em torno de R$ 848 mil por 30 segundos, 

https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/06/04/bolsa-a-90000-pontos-em-uma-economia-em-queda-e-uma-bolha-ou-faz-sentido
https://economia.uol.com.br/noticias/afp/2020/05/11/o-alfabeto-da-recuperacao-ou-recaida-economica-u-v-w-ou-l.htm
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2020/06/04/tacs-com-frigorficos-beneficiam-170-mil-trabalhadores-diz-mpt.ghtml
https://abir.org.br/movimento-nos-empresas-se-unem-para-apoiar-pequeno-varejo/
https://www.brf-global.com/sobre/seguranca/comunicado-coronavirus/
https://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/novo-quadro/
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de acordo com a tabela comercial de janeiro de 2020.  E se em vez de inserção 
comercial, a empresa for objeto de reportagem, com a credibilidade do veículo 
destacando seu papel de boa cidadã corporativa, seu valor junto ao público 
consumidor sobe bem mais alto que uma doação e que um simples anúncio. 

A doação de R$ 50 milhões representa menos de 0,15% de faturamento anual 
de 2019 da BRF. Há ainda a possibilidade de que empresas desse tipo colabo-
re na disseminação do coronavírus, e já há dados mostrando que municípios 
com frigoríficos de inspeção federal estão acima da média de contaminação 
pelo coronavírus no Brasil. 
Na mesma linha de comparação quanto às doações, a Coca Cola, outra gigante 
do setor alimentício, anunciou mundialmente seu aporte de US$ 100 milhões 
através da Coca-Cola Foundation com ações de combate à pandemia,  o que re-
presenta 1,1 % de seu lucro líquido global em 2019.  Se trouxermos esta análise 
para o Brasil, este pacote de ações corresponde a R$ 45 milhões. A empresa 
não divulga números abertos para o Brasil, mas sabe-se que se beneficia, junto 
com a Ambev, de um arranjo tributário na produção das bebidas açucaradas na 
Zona Franca de Manaus, que atualmente gera uma renúncia fiscal de quase R$ 
3 bilhões, estimados a partir  de dados  da Receita Federal.   

Setores industriais mais controversos também não perderam a oportunidade de 
se mostrarem como empresas com responsabilidade social: a fabricante de ci-
garros Philip Morris International havia aportado US$ 30 milhões em recursos, o 
que representa 0,09% da sua receita líquida de 2019. No Brasil, os valores publi-
cados foram de R$ 2 milhões, considerando doações em espécie para municípios 
e instituições de saúde, insumos e equipamentos e  a distribuição de alimentos. 

E mesmo sendo consideradas como sin stocks (ações pecaminosas), empre-
sas do setor de tabaco como a Philip Morris International, BAT e Altria têm 
recebido recomendações positivas por analistas financeiros, uma vez que seus 
produtos são considerados resistentes à recessão - destaque especial para a 
Philip Morris devido ao sucesso de vendas do IQOS, um tipo dispositivo eletrô-
nico para fumar que usa tabaco aquecido e, ao contrário do que é alegado pela 
fabricante, gera dependência, pois contém nicotina, e traz prejuízos à saúde de 
seus consumidores.

Soa como inacreditável o discurso sobre a falta de recursos para a saúde, tendo 
grandes empresas de alimentos e de tabaco pouco impactadas com a pandemia, 
mesmo com seus produtos diretamente ligados a fatores de risco das doenças 
crônicas não-transmissíveis e que amplificam os riscos de  morte pelo vírus.

Eventos como esta pandemia podem deixar de ser considerados cisnes negros 
caso comecem a aparecer com maior frequência e como resultado de ações 
que só levaram em conta o curto prazo. Um novo modelo econômico e a promo-
ção da saúde são vitais neste caminho de uma transformação mais sustentável 
no longo prazo, e cabe a nós, como sociedade civil, levantar questões como es-
tas e promover o debate, de modo transparente e sem conflitos de interesses, 
visando salvaguardar a saúde pública.

https://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/novo-quadro/
https://ri.brf-global.com/informacoes-financeiras/planilha-de-resultados/
https://outraspalavras.net/ojoioeotrigo/2020/06/exclusivo-os-dados-ineditos-sobre-covid-19-em-frigorificos-de-pequenos-municipios/
https://outraspalavras.net/ojoioeotrigo/2020/06/exclusivo-os-dados-ineditos-sobre-covid-19-em-frigorificos-de-pequenos-municipios/
https://www.coca-colacompany.com/news/coca-cola-support-of-covid-relief-efforts-to-top-100-million-globally
https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/mais-recursos-para-a-saude-e-pelo-fim-dos-beneficios-fiscais-a-industria-das-bebidas-adocadas/7811/
https://www.youtube.com/watch?v=5EUhvLIRelg&feature=youtu.be
https://cebds.org/empresas-buscam-auxiliar-a-sociedade-em-meio-a-pandemia-do-coronavirus/#.Xtp05DpKjIV
https://seekingalpha.com/article/4352846-british-american-tobacco-h1-2020-update-positive-for-tobacco-stocks
http://actbr.org.br/defs
http://actbr.org.br/defs
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Por Camila Maranha e Victória Rabetim

Lives musicais - Nicho de mercado 

que veio com tudo na pandemia

O período em que estamos vivendo, de isolamento social, propiciou a criação 
de apresentações por ferramentas de conferência à distância, ao vivo, as cha-
madas lives,  com grande alcance de público e um potencial novo mercado 
comercial na área de shows.

Na tentativa de apoiar as quarentenas e dar alternativas de entretenimento 
para manter as pessoas em casa, as lives musicais do Instagram começaram 
bem despojadas, sendo filmadas em casa com celular, como a do cantor inglês 
Chris Martin, do Coldplay, do americano John Legend, e da brasileira Ludmilla. 
No decorrer de março, as lives começam a se sofisticar. Dois festivais virtuais 
reuniram dezenas de músicos brasileiros de gêneros variados: o Festival Fico 
em Casa e o #tamojunto, do jornal O Globo, que contou com programação nos 
perfis de Instagram dos artistas. Em paralelo, artistas sertanejos, como Jorge 
e Mateus e Gusttavo Lima, apostaram em produções mais sofisticadas, com 
patrocínio de marcas de bebida.

Essas lives chamaram a atenção tanto pela aglomeração de pessoas como 
pelo excesso de consumo de bebidas alcoólicas. As do cantor Gusttavo Lima 
e de Bruno e Marrone, ambas patrocinadas pela Ambev, foram denunciadas 
ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. No primeiro caso, 
a denúncia citava a falta de mecanismo de restrição de acesso ao conteúdo 
a menores de idade e a repetida ingestão de cerveja, resultando em estímulo 
ao consumo irresponsável do produto, e foi acolhida pelo conselho que abriu 
representação ética contra o cantor e a patrocinadora. O segundo caso gerou 
uma advertência aos influenciadores. 

Cantor Bruno alcoolizado em live patrocinada por empresas de bebidas alcoólicas e produtos alimentícios

https://odia.ig.com.br/colunas/flavio-ricco/2020/04/5905125-as-lives-devem-modificar-o-mundo-dos-shows.html
https://odia.ig.com.br/colunas/flavio-ricco/2020/04/5905125-as-lives-devem-modificar-o-mundo-dos-shows.html
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/09/Como-as-lives-se-tornaram-centrais-para-os-artistas-da-m%C3%BAsica
http://www.conar.org.br/#
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Cantor Gusttavo Lima bebendo a cerveja Bohemia com outras referências à marca ao fundo durante live 

Na live do grupo Raça Negra, o cantor Luiz Carlos criticou e debochou da deci-
são do Conar. Apesar de não beber durante a transmissão, ele abriu uma lata de 
cerveja e fez um brinde em frente à câmera, além de ter abraçado a geladeira 
da Brahma (marca que patrocinou a live). O assunto se tornou um dos mais 
comentados nas redes sociais naquele dia e internautas suspeitaram que ele 
estivesse bêbado na transmissão. Outra polêmica envolveu um dos cantores da 
dupla sertaneja Henrique e Juliano, que bebeu cachaça em uma garrafa térmica 
durante a live, como forma de ‘disfarçar’ o consumo.

Tweet confirmando que o cantor Henrique escondeu cachaça 

em uma garrafa térmica para violar a decisão do Conar.
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Além da Ambev, outras grandes cervejarias do país estão patrocinando shows 
online, como a Heineken Brasil e a Cervejaria Petrópolis. Algumas já criaram 
seus próprios festivais, como o Circuito Brahma Live e Heineken Home Ses-
sions by Queremos. Até a Vice, um veículo de comunicação popular entre jo-
vens, que representa faixa etária alvo da indústria, promoveu uma série de lives 
com músicos, DJ’s e influenciadores, com patrocínio da Beefeater e outras mar-
cas de bebidas alcoólicas do mesmo grupo, o Pernod Richard.

Outro caso curioso foi o do cantor Diogo Nogueira, que fez live cantando e co-
zinhando no almoço de domingo. O cantor foi patrocinado por diversas marcas 
de bebidas alcoólicas e produtos alimentícios, que incluem Cerveja Original, da 
Ambev, e a Cachaça Cabaré, onde aparecia um QR Code na tela que levava para 
o site da empresa para comprar o produto.  Diogo também está lançando um 
livro de receitas.

Cantor Diogo Nogueira cozinha na live com diversos produtos alimentícios e bebidas alcoólicas

As lives têm se tornado espaços de propaganda de grandes empresas de ali-
mentos e de bebidas, com estratégias de marketing extremamente agressivas. 
Os exemplos mencionados viralizaram nas redes sociais, atingindo os mais di-
versos públicos. E, apesar do selo de “beba com moderação”, os garotos-propa-
ganda aparecem visivelmente embriagados e consomem quantidades excessi-
vas de variadas bebidas alcoólicas.

No Brasil, 49% dos entrevistados da QualiBest, empresa de pesquisa de merca-
do, afirmaram que essas personalidades são sua segunda fonte de influência 
para tomada de decisão de consumo, perdendo apenas para amigos e paren-
tes. Falhas na restrição à publicidade de bebidas alcoólicas nas redes sociais, 
ao contrário das impostas aos meios de comunicação tradicionais, sustentam 
uma intensa ação global da indústria do álcool dirigida ao público jovem. Estu-
do publicado pela VicHealth, agência governamental da Austrália, aponta que a 

https://mcervejaria.brahma.com.br/circuito-brahma-live
https://catracalivre.com.br/agenda/festival-online-home-sessions-queremos-heineken/
https://www.vice.com/pt_br/partners/thecloudbar
https://www.hypeness.com.br/2020/04/gusttavo-lima-e-investigado-apos-bebedeira-em-live-e-anuncia-fim-de-shows/
https://www.anj.org.br/site/leis/73-jornal-anj-online/18623-livre-das-regras-que-limitam-publicidade-na-imprensa-facebook-inunda-o-instagram-na-australia-com-propaganda-dissimulada-de-bebidas-alcoolicas.html
https://www.theguardian.com/technology/2019/apr/09/australian-instagram-influencers-often-plug-alcohol-but-do-not-declare-sponsorship
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maioria das personalidades australianas do Instagram está sob a influência da 
indústria do álcool, e quase três quartos divulgaram marcas de bebidas alcoóli-
cas em suas contas em 2019, segundo o jornal The Guardian.

A publicidade indiscriminada de produtos alcoólicos em meios de difícil moni-
toramento, como nos Stories, ferramenta do Instagram onde o conteúdo publi-
cado desaparece em 24 horas, é um fator complicador. Poucos perfis usam a 
hashtag #ad ou #publi para indicar este tipo de promoção. O próprio Instagram 
até criou um recurso para auxiliar nessa identificação com “parceria paga com 
nome da marca”, mas é exclusivo para posts no feed e não nos Stories. 

Story da DJ Lily Scott exibindo uma série de garrafas de gin da marca patrocinadora 

do evento, sem nenhuma menção ao conteúdo à publicidade

Em meio a essa tremenda burla, a Organização Mundial de Saúde fez uma reco-
mendação em abril pedindo que os governos limitem a circulação de álcool du-
rante a pandemia, pois a bebida reduz a imunidade contra a Covid-19. Por isso, é 
preciso adotar urgentemente medidas que regulamentem esse tipo de ação com 
agilidade, disponibilizar órgãos para fiscalização das normas e adotar políticas 
públicas que garantam a promoção da saúde, em especial neste período.

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2020/04/15/interna_mundo,844993/oms-sugere-limitar-venda-de-bebida-alcoolica-durante-a-pandemia.shtml
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