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Tabaco

Por Laura Cury

“Cigarette Express”

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) baixou, em 2003, Resolução 
para proibir a oferta e a venda de cigarros pela internet visando restringir a pu-
blicidade do tabaco, reduzir a experimentação de cigarros por crianças e adoles-
centes e alertar sobre os riscos para a saúde. Segundo essa Resolução, a internet 
não é local de venda de produtos derivados de tabaco, sendo, portanto, vedada a 
oferta e venda de quaisquer destes produtos por este meio. 

A indústria de tabaco é eficiente em contornar e burlar legislações existentes, de 
modo a continuar a promover e vender seus produtos. A internet é um espaço par-
ticularmente interessante para ser ocupado, já que é muito frequentado por jovens, 
público alvo da indústria por conter o consumidor não só de “hoje”, mas principal-
mente o de “amanhã”, garantindo, assim, um público ativo para seus produtos.

Nesse sentido, produtos de tabaco estão sendo promovidos por meio de aplica-
tivos para smartphones especializados na compra e entrega de produtos. Eles 
resolvem “tudo” para o consumidor por uma taxa que geralmente começa em 
R$ 6,90. Aí está uma das grandes vantagens desses aplicativos: pode sair mais 
barato que frete, chamar motoboy, estacionamento e até passagem de ida e 
volta de ônibus.

Aplicativos de delivery possuem alcance global, regulamentação subdesenvolvida 
e uma enorme base de consumidores de várias faixas etárias. O seu uso cons-
titui, portanto, importante ferramenta de marketing, capaz de alcançar adultos e 
adolescentes de maneira fácil e relativamente econômica. A facilidade de se ter 
um produto entregue na residência, local de trabalho, estudo ou lazer do consumi-
dor – a preços módicos – é um grande atrativo para se fazer compras online. 

Rappi é um desses serviços de venda e entrega de produtos sob demanda, levan-
do-nos diretamente à porta do consumidor com apenas alguns simples toques na 
tela do smartphone. No total, o serviço possui seis categorias diferentes: ‘Super-
mercados’, ‘Farmácia’, ‘Restaurante’, ‘Bebidas’, ‘Pet Shop’ e ‘O Que você Deseja?’ – 
essa última, aliás, é a que mais chama atenção e seu principal diferencial. Assim, 
o usuário pode solicitar a compra de basicamente qualquer produto que esteja 
disponível em uma loja física na cidade de São Paulo, incluindo itens inusitados, 
como piscina de plástico, viagra e inclusive cigarros. 

O consumidor faz seu pedido através de aplicativo e aguarda uma frota de moto-
ristas para transportar a seleção de produtos comprados.
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Como é possível observar nos prints da tela do aplicativo, a venda é promovida 
pela imagem explícita de marcas de cigarros, prática que também é ilegal confor-
me a RDC Nº213, da Anvisa, de janeiro de 2018.

Assim, urge denunciar esses espaços de promoção e comércio que estão na 
ilegalidade ao anunciarem e venderem cigarros via internet, mesmo por meio de 
aplicativos para smartphones, atraindo, assim, ainda mais adolescentes e jovens 
para o consumo desse produto nocivo.
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Alimentação

Por Victória Rabetim

Uma estratégia de marketing nível Fanta 

Quando falamos de bebidas açucaradas logo pensamos na marca top of mind de 

refrigerantes: Coca-cola. Mas existem outras marcas bem famosas, inclusive do 

próprio grupo, e que vêm utilizando táticas em diferentes meios de comunicação 

para falar diretamente com os jovens.

Linguagem, abordagem, conteúdo, influenciadores, programas de televisão. Existe 

uma série de elementos que fazem parte da estratégia de marketing da Fanta. A 

empresa tem investindo fortemente no público jovem.

Like Academy

Uma das ações da companhia foi a criação de um evento chamado Like Academy, 

que ofereceu um circuito de palestras, workshops e talk shows para jovens. O ob-

jetivo era investir na construção de novos influenciadores digitais. 

O curioso é que a Like Academy, em tese, deveria ser uma empresa que oferece 

cursos no campo do marketing digital, mas não possui nenhum site, redes sociais, 

nem nada. O único registro é dos eventos oferecidos em agosto, em parceria com 

a Fanta no Teatro Miguel Falabella, no Norte Shopping, no Rio de Janeiro. Ali está 

localizada uma unidade da universidade Estácio de Sá, que concentra vários estu-

dantes de comunicação.



6

Convidados do evento

Além dos cursos, com a presença de experts em comunicação e marketing digital, 

criadores de conteúdo e grandes influenciadores, também possuía uma área com 

cenários diferentes para que o público tirasse fotos e publicasse com a hashtag 

#LikeNorte. São mais de mil publicações nos espaços instagramáveis.

Foto do local instagramável
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A estratégia lembra o marketing sorrateiro da #TasteTheCity, da indústria do tabaco, 

onde existem pequenas inserções do nome da marca no evento, mas sem muito 

vínculo com a ação. Atraem o público para ‘viver uma experiência’ e utilizar a hashtag 

durante o evento, enquanto os cenários estiveram disponíveis no shopping.

Claro que o evento contava com uma boa campanha digital nas redes sociais 

segmentada para o público jovem que tem interesse em produção de conteúdo. 

O link dos posts/stories encaminhava os interessados para o formulário de ins-

crição nos eventos.

Zorra Nível Fanta

Não é apenas no universo digital que Fanta busca criar relacionamento com seus 

consumidores a fim de atrair e fidelizar novos clientes jovens. A empresa também 

fez uma parceria com o programa Zorra Total, da TV Globo.

Toda semana, o público escolhia através da internet três palavras que deveriam 

compor uma mesma cena a ser criada pelo programa no quadro Desafio Nível 

Fanta. Além disso, também foi usada a tática do product placement, conhecida 

https://globoplay.globo.com/v/8075685/
https://globoplay.globo.com/v/8075685/
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popularmente como merchandising de maneira errônea, que trata da aparição do 

produto dentro do programa.

Trecho do programa com product placement

A escolha é feita através de uma live toda segunda-feira, ao meio dia, na rede do 

Gshow, portal de entretenimento da Globo.

Fanta Play

Não poderia ser diferente. A base da estratégia da Fanta é digital. Por isso, ela in-

veste em talk shows com influenciadores que dialogam com o público jovem sobre 

diferentes assuntos; faz parceria com o Omelete, um dos maiores canais geeks do 

Brasil; também investe na construção de novos influenciadores através do Fanta 

Creators, faz parceria com a Warner criando conteúdo sobre as séries da emissora; 

e até produz jogos.

São diversos temas do universo jovem abordados nos conteúdos produzidos pela 

Fanta e nos publi posts de influenciadores, bem como a linguagem dos memes do 

momento para criar uma conversa com esse público.

https://play.fanta.com.br/fanta-talk-show
https://play.fanta.com.br/omelete
https://play.fanta.com.br/fanta-creators
https://play.fanta.com.br/fanta-creators
https://play.fanta.com.br/warner
https://game-portal.gameloft.com/2093/sites/coca_cola_fanta_br/
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Outra particularidade para atrair e entrar na lista de consumo desse público é en-

tender que: ou ainda são adolescentes na escola ou são universitários que estão 

começando sua carreira sem trabalho ou estagiando.

Por isso, uma das estratégias utilizadas nas redes sociais era um jogo que premia-

va o público com cupons para resgatar a bebida em restaurantes da rede de fast 

food Mc Donald’s. 

Post da campanha no Facebook

A estratégia global fica clara através do link na bio do perfil oficial da Fanta no Ins-

tagram, que pede ao público que permita que a empresa use seu conteúdo no site 

e nas redes sociais da companhia.

Essas ações voltadas para o público jovem tem, assim, o intuito de fidelizar essa 

parcela da população, atingindo-os enquanto consumidores de seus produtos. Mas 

não se pode perder de vista que, no âmbito das ações políticas corporativas, tam-

bém se direcionam a influenciar indiretamente tomadores de decisão, mostrando 

uma suposta preferência popular por suas causas, como já foi feito no âmbito das 

indústrias do tabaco.”

https://web.facebook.com/fantabrazil/posts/2174628232638927?__tn__=-R
https://www.coca-colacompany.com/our-company/usage-rights-request
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Por Marília Albiero

Start ups de Alimentos: Um Novo Caminho 
ou um Dejà vu da História das Big Foods

Estamos no ano de 1919 quando Isaac Carasso, um promitente judeu grego, que 

já vivia em Barcelona, decide começar a fabricar um produto com intuito de dar 

alternativas para as crianças que sofriam de infecção intestinal. O produto era o 

iogurte e a empresa se chamava Danone em homenagem ao apelido de seu filho 

Daniel (Danon).

Um século depois, as indústrias de alimentos se tornaram grandes conglome-

rados com lucro superiores ao PIB de muitos países e se distanciaram de seu 

propósito original. Tudo estava em ordem para elas até que, na última década, o 

modelo de negócio tradicional começa a ser questionado e, em todos os segmen-

tos, observamos o aparecimento das start ups, empresas emergentes que vinham 

para questionar o atual modelo de captura de valor, trazendo tecnologia, agilidade 

na inovação e para atender uma demanda de uma geração que queria conciliar 

lucro, propósito e sustentabilidade.

No último ano, as Foodtechs (start ups do ramo da alimentação) ganharam muito 

espaço principalmente com o grande aporte de capital com os sistemas de Food 

Service: Ifood, Uber Eats e Rappi. Entretanto, em setembro de 2019, impossível não 

notar em várias capas e reportagens de revistas como Época e Exame e até mesmo 

a revista de viagem da Gol, estampando o denominado de Hamburger do Futuro.

A Fazenda do Futuro lançou  em Julho a primeira versão primeira versão deste 

hambúrguer do futuro que, de fato é à base  plantas (ervilha, soja e beterraba) 

trazendo a textura e aparência dos tradicionais de base animal.  A empresa tem, 

como empreendedores, os mesmos que criaram o Suco do Bem e chamaram a 

atenção pela sua velocidade de lançar, em poucos meses, já uma nova versão do 

produto (versão 2.0) e atingirem valor de mercado de R$ 100 milhões de reais.

De fato, as demandas do consumidor para o mercado de saúde e bem-estar têm 

criado e intensificado segmentos além dos produtos como “carne, leite e ovos” 

baseados de planta (atender além do público vegano, pessoas preocupadas com 

a pegada ambiental da produção de base animal). Mercados de Orgânicos, outros 

denominados de Free From  ( Livre de alguns ingredientes como glúten, lactose, 

conservantes,...), Better For You ( Focado na redução de  ingredientes)  têm ga-

nhado destaque também.

Apesar de a saúde e o bem-estar estar sempre sendo apontados com uma das 

principais preocupações do brasileiros, parece que o grande objetivo das start 
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ups de alimentação brasileira é mesmo se tornar um ”Unicórnio” (expressão dada 

quando uma start up atinge o valor de mercado de US$ 1 bilhão) espelhando-se 

na Beyond Meat, empresa californiana que em maio abriu capital na bolsa de 

valores captando US$ 13 bilhões.

Os números realmente impressionam. O mercado de alimentos saudáveis está 

estimado em US$ 446 bilhões, correspondendo 20% de todo o setor. O Brasil tem 

um mercado de US$ 26,5 bilhões para este segmento. O mercado de orgânicos no 

Brasil é de 302 milhões de reais com estimativa de atingir 500 milhões em 2022. 

Mais de US$ 7 bilhões foram investidos nas Foodtechs no último ano globalmente.

Aliás esta é uma característica que tem chamado a atenção: a entrada de investi-

dores não-tradicionais neste setor com grande aporte de capital. Foi o que acon-

teceu com a startup chilena Not.co (Not company – ou seja a “não companhia) 

que, por meio de inteligência artificial, criou um simulador, denominado de “Giu-

seppe”, desenvolveu e colocou no mercado a maionese à base planta e atraiu a 

atenção de Jeff Bezos, dono da Amazon e um dos homens mais ricos do mundo.

Nos últimos 3 meses, nós da ACT visitamos uns 3 eventos para mapear e co-

nhecer estes novos segmentos. O que temos observado é que as grandes em-

presas tradicionais têm se movimentado para compensar as perdas em setores 

tradicionais como o dos refrigerantes. De um lado, elas têm liderado fusões e 

aquisições no segmento de produtos saudáveis para acelerar e complementar a 

reformulação de produto que é feito internamente pela empresa e normalmente 

de forma mais lenta, conforme alguns exemplos abaixo. Do outro lado, visando 

a lucratividade no curto prazo, elas continuam pressionando e usando de todas 

as táticas para impedir o avanço da agenda regulatória para a promoção de uma 

alimentação adequada e saudável como a rotulagem frontal e a tributação de 

produtos não-saudáveis.

Fusão 
e Aquisição

• Sweet Earth 
- Hamburger 
Vegetal 

• Terra Fértil com 
a marca Nature 
Hearts para o 
mercado de 
superalimento

• Vegetarian 
Butcher 

• Mãe Terra 

White Waves 
– orgânicos e 
produtos de ase 
vegetal

• Verde Campo
 
• Costa Coffee

• Organic Raw

Redução de 
açúcar de seu 
portfólio

Desenvolveu 
com Unicamp 
uma alternativa 
às gorduras 
saturadas como o 
óleo de palma

Danoninho – 
redução de 
40% de açúcar 
comprado há 20 
anos

• Maione 
Helmanns – 
redução de 25% 
do sal 

• Tempero Knorr 
– redução de 30% 
de sal

Versão orgânica 
do Leite Ninho e 
das Papinhas

Nestlé Unilever Danone Coca-Cola Cargill

Reformulação 
de Produtos
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Quanto às start ups, apesar de iniciativas interessantes como transformar o sal 

em nanopartículas para diminuir a sua quantidade nas preparações culinárias e 

das fazendas orgânicas verticais urbanas, percebemos uma grande quantidade 

de ultraprocessados como o hamburger e a maionese feitos à base de planta e 

por Inteligência Artificial, respostas muito evasivas quanto ao impacto destes 

novos produtos na saúde pública e com foco de atender um segmento premium e 

não de fato opções mais saudáveis e acessíveis para a população brasileira. 

Ao conhecer esta nova categoria de produtos, ficamos pensando o que viria de-

pois dos ultraprocessados e como poderíamos chamar estes alimentos, mas de 

fato o próprio mercado já os classificou de Frankenfood (uma alusão ao persona-

gem Frankenstein, criado em laboratório). 

Como sempre, a história do tabaco pode nos ensinar; vamos analisar o caso da 

Juul. Lançada em 2015, os fundadores se apresentaram como uma empresa de 

raízes no Vale do Silício e para desconstruir as empresas denominadas de Big 

Tobacco. Apelidado da “Apple dos cigarros eletrônicos”, a Juul conquistou mais 

de 50% deste segmento nos Estados unidos somente em 3 anos, graças à pene-

tração no público jovem. 

Este rápido crescimento fez com que a Altria, uma das maiores fabricantes de 

cigarros do mundo, comprasse em 2018, 35% da Juul por USD 12,8 bilhões.

O cenário estava muito positivo com quase uma fusão da Altria com a Philips 

Morris, mas   também chamou atenção do FDA que levou a investigação devido 

à forte iniciação do público adolescente e com a evidência de casos de morte. A 

conclusão foi que o conceito por trás da fórmula que torna Juul tão palatável e 

viciante não é uma inovação e remonta mais de quatro décadas - aos laboratórios 

da J.R.Reynolds uma das maiores empresas da história do tabaco.

“Queremos fazer parte da solução para acabar com o fumo combustível”, este 

ainda continua sendo o posicionamento dos CEOs da Juul. Esta é a mesma frase 

falada pelas grandes empresas de alimentação.

Por enquanto o que vemos é ainda um longo caminho para que de fato se enten-

da o que é uma alimentação adequada e saudável. Ler o Guia Alimentar seria um 

boa literatura inicial para os novos empreendedores do ramo da alimentação.
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Por Victória Rabetim

Um blend de ações promocionais

Recentemente, a marca de uísque escocês Chivas Regal, que pertence ao grupo 
Pernod Richard, estreou a nova fase da campanha digital “O sucesso é um blend” 
estrelada com a atriz, modelo, apresentadora e empresária Taís Araújo.

A campanha traz um mote que lembra a estratégia que a indústria do tabaco 
utilizou décadas atrás para conquistar o público feminino: o empoderamento atra-
vés do consumo de seus produtos. Mas também aborda outras questões como 
paradigmas da sociedade, essência, mistura de ideias e pessoas diferentes, tudo 
isso formando um blend - tema da campanha.

O lançamento aconteceu em um momento chave, onde Taís, além de influencia-
dora digital com mais de 8,8 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram¹ e 
mais de 4,7 milhões de seguidores no Facebook², também está no ar como uma 
das protagonistas da nova novela Amor de Mãe, no horário nobre na TV Globo, e 
como apresentadora do programa Popstar, na mesma emissora.

Nas redes sociais, a Chivas Regal conta com apenas 45,9 mil seguidores no Insta-
gram³, mas possui mais de 5,5 milhões de seguidores no Facebook4. 

A campanha se baseia em peças para as redes sociais publicadas no perfil da 
marca e um post5 e alguns stories publicados no perfil de Taís Araújo, que estão 

https://www.instagram.com/taisdeverdade/
https://web.facebook.com/taisdeverdade/?__m_async_page__=1
https://www.instagram.com/chivasbrasil/
https://www.instagram.com/chivasbrasil/
https://www.facebook.com/ChivasRegalBrasil/
https://www.instagram.com/p/B40aL_DAilL/
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salvos nos destaques6 do perfil da Chivas Regal, no Instagram.

No perfil de Taís, foram publicados dois posts que dialogam com a campanha: 
um deles é sobre uma entrevista7 que ela concedeu ao veículo Meio e Mensagem 
e o outro é o post oficial8 da campanha. 

Provavelmente a campanha também conta com mídia programática, um tipo 
de investimento em campanhas no meio digital feito de maneira randômica 
através de banners com segmentação em sites que possuem os mesmos 
interesses do anúncio.

Chivas Blend Experience
Além da campanha digital, a Chivas já vem atuando com a campanha #OSuces-
soÉUmBlend desde abril, onde ela realizou um evento na Torre Digital, em Brasília, 
chamado Chivas Blend Experience9.

O objetivo do evento era propor uma experiência imersiva com a mistura de rit-
mos e sensações, fazendo alusão ao seu whisky original blend escocês de luxo. A 
primeira edição aconteceu no dia 19 de abril de 2019, um dia antes de uma festa 
famosa no mesmo local chamada Surreal.

Segundo a revista Live Marketing, com o objetivo de conectar a essência da 
campanha com seu público, o projeto proporcionou encontros e descobertas 
que vão desde um voo exclusivo com DJ e drinks Chivas, até um jantar ritual 
preparado para despertar e combinar todos os sentidos, terminando em uma 
festa cheia de surpresas. 

O evento contou com a participação de diversos famosos que publicaram fo-
tos em seus perfis nas redes sociais. Nathalia Dill¹0, Mariana Ximenes¹¹, Rafael 
Zulu¹², Cris Vianna¹³ e outros famosos foram embaixadores da marca e estiveram 
presente na primeira edição do evento compartilhando conteúdos especiais da 
festa em suas redes sociais.

https://www.instagram.com/stories/highlights/18092649964110445/
https://www.instagram.com/p/B5d8aN0AuZ1/
https://www.instagram.com/p/B40aL_DAilL/
https://www.revistalivemarketing.com.br/chivas-propoe-jornada-de-experiencias-no-blend-experience/
https://www.instagram.com/p/BwieJ7qJMxY/
https://www.instagram.com/p/BwkJ18hhaVO/
https://www.instagram.com/p/BwfCGpyhPhT/
https://www.instagram.com/p/BwfCGpyhPhT/
https://www.instagram.com/p/Bwfud2NnEDR/
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De acordo com algumas fotos¹4 encontradas através da hashtag, parece que a 
Chivas Regal fez uma ação promocional junto ao hotel Royal Tulip, em Brasília, ou 
deve ter hospedado seus convidados.

Já a segunda edição do evento ocorreu em novembro no club Soho, em Goiânia e 
contou com a participação de famosos e embaixadores da marca.

Além disso, a Chivas promoveu mais um evento em São Paulo¹5, para lançamento 
do novo whisky escocês envelhecido 15 anos, que também contou com a presença 
de alguns embaixadores e outras personalidades, como a empresária Camila Fara-
ni, investidora anjo e participante do reality Shark Tank Brasil, e do DJ Bhaskar.

Referências

¹ https://www.instagram.com/taisdeverdade/
² https://www.instagram.com/taisdeverdade/
³ https://www.instagram.com/chivasbrasil/
4 https://www.facebook.com/ChivasRegalBrasil/
5 https://www.instagram.com/p/B40aL_DAilL/
6 https://www.instagram.com/stories/highlights/18092649964110445/
7 https://www.instagram.com/p/B5d8aN0AuZ1/
8 https://www.instagram.com/p/B40aL_DAilL/
9 https://www.revistalivemarketing.com.br/chivas-propoe-jornada-de-experiencias-no-blend-experience/
10 https://www.instagram.com/p/BwieJ7qJMxY/
11 https://www.instagram.com/p/BwkJ18hhaVO/
12 https://www.instagram.com/p/BwfCGpyhPhT/
13 https://www.instagram.com/p/Bwfud2NnEDR/
14 https://www.instagram.com/p/BwfUsx9nwqF/
15 https://www.instagram.com/p/B0VktTGhoSn/

https://www.instagram.com/p/BwfUsx9nwqF/
https://www.instagram.com/p/B0VktTGhoSn/


Por Camila Maranha

Porta giratória – Uma prática comum no 
âmbito da política pública

Porta giratória (revolving door, em inglês) é um termo geralmente usado no âm-

bito da política quando uma pessoa que atuou na indústria vai trabalhar dentro 

do governo ou o contrário. De acordo com o Centro de Estudos sobre Tabaco e 

Saúde (CETAB), recrutar um funcionário público que tenha trabalhado em uma 

posição privilegiada para exercer lobbying pode ser algo interessante para a 

indústria, pois alguém nesta condição carrega consigo uma rede de relações que 

pode continuar a usar. Um emprego na indústria pode ser uma recompensa por 

serviços prestados a ela durante o mandato, seja compartilhando informações 

ou exercendo influência sobre processos de preparação de regulamentações ou 

tomada de decisões¹. 

Em matéria recente do Estado de São Paulo² é relatado que a prática vem sendo 

usada por diferentes ex-parlamentares, como é o caso do ex-senador tucano 

Cássio Cunha Lima (PB), que montou a Advice Brasil, firma que ‘fisgou’ a conta 

da Philip Morris e o ex-deputado Evandro Gussi (PV-SP), que passou a comandar 

a União das Indústrias da Cana de Açúcar (Unica) e que tem portas abertas no 

governo Bolsonaro. Já o ex-deputado Régis de Oliveira faz hoje em dia lobby para 

o Instituto Jogo Legal e trabalha para aprovar leis quet visam legalizar jogos no 

Brasil, como o bingo. Ele inclusive circula pelo Congresso com o pin que identifica 

deputados, mas que também tem sido usado por ex-deputados³. Outro exemplo 

é o ex-deputado Marcus Pestana, que abriu uma consultoria que defende compa-

nhias de saúde suplementar e da indústria farmacêutica, chamada Lýseon,. Um dos 

casos mais emblemáticos é o do ex-senador Romero Jucá (MDB-RR), que perdeu a 

eleição em 2018, e que hoje exerce sua nova função de abrir as portas do poder à 

iniciativa privada e que é considerado um “superlobista”. O nome de sua consultoria 

é ‘Blue Solution Government Inteligence’, uma referência à cor azul do carpete do 

Senado, onde ele exerceu mandatos por 24 anos. Na matéria do Estado indicam 

que ele atende setores da indústria, do comércio e dos bancos².

Mas essa prática não é exclusiva do Legislativo. No atual quadro do Executivo 

também se encontram exemplos de porta giratória. A atual ministra da agricultu-

ra, a Ministra Teresa Cristina, é grande empresária no setor agropecuário. Já tra-

balhou em São Paulo na diretoria de empresas multinacionais ainda no início de 

sua carreira, chegou a exercer cargo de diretora-presidente da Empresa de Gestão 

de Recursos Minerais e passou por diretorias de associações locais, como da 

Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul) e da As-

sociação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso do Sul (Aprosul)4,5. Outro 

exemplo seria do atual ministro da educação, Abraham Weintraub, que já atuou 

DCNTs
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como executivo do mercado financeiro por mais de 20 anos, tendo sido sócio da 

Quest Investimentos, diretor do Banco Votorantim, membro do comitê de trading 

da Bovespa e conselheiro da Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras 

de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (Ancord)6. 

Para além de exemplos em âmbito nacional, se acumulam os casos em estados e 

municípios, conforme apontam os achados do levantamento feito por Reis e Eduar-

do (2019), sobre as consequências da proibição de doações eleitorais por pessoas 

jurídicas nas eleições municipais de 2016. De 2008 a 2016, a parcela de empresá-

rios entre os candidatos a prefeito e a vereadores eleitos aumentou gradualmente. 

Esse crescimento de candidatos empresários em substituição aos autodeclarados 

“prefeitos” poderia ser um sinal de que aquele segmento social está tomando as 

rédeas da política, em detrimento dos chamados ‘políticos de carreira’.

Fonte: Reis e Eduardo, 20197.

Mas não pensem que a prática é exclusiva do Brasil. Como demonstrado em 

recente estudo feito na Austrália, isso tem sido feito pelas indústrias de álcool, 

alimentos e jogos de azar lá também8. Mais de um terço das pessoas cadastra-

das no Registro de Lobistas do governo australiano no final de 2017 eram ex-re-

presentantes governamentais. A maioria destes, tinha anteriormente ocupado 

posições influentes como parlamentares, chefes de gabinete ou conselheiros 



sêniores. O estudo sugere que a porta giratória que vê as pessoas se moverem 

entre os papéis no governo australiano e nas indústrias de álcool, alimentos e 

jogos de azar é comum, criando uma série de problemas éticos e morais e colo-

cando um risco real à saúde pública, por dificultar o desenvolvimento de políticas 

públicas de saúde eficazes.

Vale apontar aqui que também podem ser encontrados usos do termo “porta 

giratória” no troca-troca dos três poderes, ou seja, para quando atores saem do 

legislativo para atuar no executivo ou do judiciário para assumirem cargos no 

executivo, como aconteceu com o ex-juiz Sergio Moro, atual ministro da justiça. 

Entretanto, sobre esse tema e caso específico, conforme entrevista dada por 

Fernando Mendes, presidente da Ajufe (Associação dos Juízes Federais), para a 

Folha de São Paulo, esse caso “não é porta giratória”, de acordo com o modelo 

da associação. “É porta de mão única. Você saiu da magistratura, não volta mais. 

Se tivéssemos uma porta giratória, seria um grande problema, porque hoje você 

é juiz, amanhã você é parlamentar, depois volta a ser juiz e volta a julgar aqueles 

colegas ou seus adversários políticos. Isso não é permitido no nosso modelo”, 

conforme comentou o juiz federal9.

Por fim, merece ser refletido: por que devemos estar atentos a essa prática? Um 

dos principais problemas da porta giratória é a geração de situações de conflitos 

de interesses, que prejudicam o avanço nas políticas de promoção da saúde e de 

prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. E essa prática, muito usada 

por indústrias ligadas aos fatores de risco para doenças crônicas não transmis-

síveis, aquelas de commodities não saudáveis, representam algumas das ações 

políticas corporativas que tem o intuito de embarreirar, atrasar, enfraquecer e 

destruir políticas que regulem suas ações.

1 http://cetab.ensp.fiocruz.br/index.php/Porta_Girat%C3%B3ria
2 https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,mandatos-dao-lugar-ao-lobby-no-congresso-nacional,70003084501 
3 https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518606/noticia.html?sequence=1
4 http://terezacristinams.com.br/biografia/
5 http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/ministro
6 https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/04/quem-e-abraham-weintraub-o-novo-ministro-da-educa-
cao-do-governo-bolsonaro.html
7 Reis e Eduardo. Boletim de Análise Político-Institucional. n. 21. Out. 2019. http://www.ipea.gov.br/portal/images/
stories/PDFs/boletim_analise_politico/191021_bapi_21_artigo_6.pdf
8 Robertson NM, Sacks G, Miller PG. The revolving door between government and the alcohol, food and gambling 
industries in Australia. Public Health Res Pract. 2019;29(3):e2931921. https://doi.org/10.17061/phrp2931921
9 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/11/justica-tera-papel-moderador-no-governo-bolsonaro-diz-presidente-
-da-ajufe.shtml
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