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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e ações de responsabilidade social por          
parte de empresas. O caso da proteção das águas pela Philip Morris 
Por Laura Cury 
 
Em 25 de setembro de 2015, todos os 193 países-membros da Organização das Nações              
Unidas (ONU) concordaram com 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS)          
que devem ser atingidos até 2030 por governos, sociedade civil e empresas. Esses             
objetivos estão inseridos no compromisso geral com a denominada ‘Agenda 2030’, que            
versa sobre aspectos sociais, ambientais e econômicos. O ODS 17 propõe uma parceria             
global para alcançar todos os objetivos, mas um dos grandes desafios relativos à             
implementação da Agenda 2030 é lidar com as contradições existentes no âmago deste             
ODS 17. Parcerias entre setores privado e público vêm sendo encorajadas como meio de              
implementação dos ODS e, de fato, é imperativo que indústrias mudem seus modus             
operandi para atingir níveis sustentáveis. O problema, entretanto, reside no fato de que             
algumas parcerias são estabelecidas com setores econômicos que são notoriamente          
negativos para a saúde pública e para o meio ambiente. É o caso da indústria do tabaco. 
 
Como parte de sua estratégia de responsabilidade social, a Philip Morris tem investido             
na promoção de políticas que aparentemente estão alinhadas com a Agenda 2030. Em             
novembro de 2018, Alejandro Okroglic, diretor de operações da Philip Morris Brasil            
(PMB), participou como panelista do Water & Business, evento simultâneo ao Rio            
Water Week, um dos mais importantes encontros internacionais sobre água[1]. O evento            
foi realizado no Rio de Janeiro com o objetivo de discutir a água “de forma ampla,                
abordando desafios, políticas públicas e soluções tecnológicas, com foco no programa           
da Organização das Nações Unidas (ONU), denominado Desenvolvimento Sustentável         
6 (ODS 6) – Água e Esgoto para Todos Até 2030”[2]. Nesse evento, Okroglic destacou               
o comprometimento da PMB para reduzir o impacto ambiental de sua atividade e             
gerenciar, de maneira sustentável, os recursos hídricos. 

Como parte de seu compromisso com Agenda 2030, a empresa também promove o             
projeto “Protetor das Águas”, uma parceria entre o município de Vera Cruz (RS), PMB              
e a Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), que tem o objetivo de garantir a                
preservação dos recursos hídricos mediante o pagamento a agricultores por serviços           
ambientais de proteção das nascentes e margens de rios localizados em suas            
propriedades rurais no município. Para execução do projeto foram estabelecidas, ainda,           
parcerias com a Prefeitura de Vera Cruz, o Comitê Pardo, a Associação dos             
Fumicultores do Brasil (Afubra) e o Sindicato da Indústria de Tabaco (Sinditabaco)[3]. 
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Políticas para padrões de consumo e de produção mais sustentáveis estão refletidas na             
Agenda 2030 por meio do ODS 12, e muitas empresas têm feito uso desse “chamado à                
ação” para suas iniciativas de responsabilidade social. Essas iniciativas, contudo, podem           
acabar ocultando alguns aspectos negativos dos produtos sendo disponibilizados. Este é           
o caso do tabaco que, junto com o álcool, é o único produto de consumo explicitamente                
mencionado nos ODS, principalmente por causa do impacto que causa para a saúde             
pública[4]. Ele pode ser relacionado com todos os ODS e tem, portanto, um papel              
relevante a desempenhar para a implementação bem-sucedida da Agenda 2030, que           
deve ser compreendida como universal e conectada/holística, na qual a escolha para se             
trabalhar somente com um ou outro ODS específico não levará ao resultado almejado de              
desenvolvimento. 
  
Deve-se questionar políticas de proteção de águas, como as promovidas pela PMB,            
aparentemente alinhadas com o ODS 6, quando se sabe que o processamento primário             
de tabaco e a fabricação de cigarros envolve grande uso da água. Globalmente, a cadeia               
do tabaco necessita de 60 milhões de água limpa e produz 55 toneladas de água residual,                
descartada. O cultivo de tabaco faz uso intensivo de insumos químicos, como de             
fertilizantes e de pesticidas, cujos resíduos escoam e poluem diretamente fontes de água             
e afetam negativamente as populações de peixes e a biodiversidade da vida aquática.             
Além disso, o uso e o descarte de cigarros levam a 3,2 milhões de toneladas de resíduos                 
sólidos por ano no mundo e muitos desses dejetos acabam caindo nos cursos de água               
[5]. 
  
Para além de questões diretamente relacionadas à água (ODS 6) e à biodiversidade             
aquática (ODS 14), os ODS podem ser relacionados com aspectos ligados à agricultura,             
à saúde e às desigualdades de modo geral. Grupos social e economicamente vulneráveis             
têm maior probabilidade de começar a fumar, levando à dependência e doenças que, por              
sua vez, podem afetar a renda e aumentar a pobreza (ODS 1). O vício do tabaco                
aumenta os gastos das famílias, reduzindo os recursos disponíveis para compra de            
alimentos (ODS 2) e para custeio com educação (ODS 4). Em países de baixa e média                
renda, mulheres fumam menos do que homens, o que pode piorar a desigualdade de              
gênero quando a renda familiar é gasta com tabaco, em vez de com as necessidades de                
mulheres e crianças (ODS 5). A exposição ao fumo passivo nos locais de trabalho              
responde por quase 20% das mortes causadas por doenças ocupacionais e ferimentos em             
todo o mundo, dificultando a obtenção de condições de trabalho decentes (ODS 8). A              
agricultura do tabaco acompanha a pobreza, a insegurança alimentar, o desmatamento e            
outros danos ambientais (ODS 1, 2, 6, 12 e 15). A planta do tabaco em si contém                 
nicotina, que causa um envenenamento agudo quando absorvida pela pele, condição           
conhecida como Doença da Folha Verde. O consumo de tabaco custa ao mundo mais de               
US $ 1,4 trilhão anuais (o que corresponde a 1,8% do PIB global) em despesas de saúde                 
e perdas de produtividade, o que representa grande desperdício de recursos, dada a             
lacuna de financiamento que precisa ser preenchida para alcançar os ODS[6]. 
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A regulamentação da indústria do tabaco está mencionada explicitamente no ODS 3            
(saúde e bem-estar), considerando que mais de 7 milhões de pessoas morrem            
anualmente como resultado do uso de produtos de tabaco. Assim, o controle do             
tabagismo é um poderoso instrumento para melhorar a saúde e promover a meta nº 4 do                
ODS 3, que prevê a redução da mortalidade prematura por Doenças Crônicas Não             
Transmissíveis (DCNT) em um terço até 2030. 
  
Ao se alinhar – ao menos em parte, ou mesmo aparentemente - com os ODS, indústrias,                
como a do tabaco, promovem ações de responsabilidade social e buscam melhor suas             
imagens. O envolvimento “suave” (soft) das empresas com a Agenda 2030, contudo,            
pode não ter efeito satisfatório se não for coerente e acompanhado por monitoramento e              
regulamentação rígidos. 
 

 
[1] Deve-se notar que outras representantes do setor privado participaram da Rio Water Week, por               
exemplo: Daniela Redondo – Coca-Cola, Filipe Barolo – Ambev, Ivan Mello e Silva – FIRJAN e Silvana                 
Saleme Diaz – Nestlé. 
[2] Ver: Philip Morris Brasil discute preservação dos recursos hídricos em evento internacional no Rio de                
Janeiro. Disponível em   
<http://olajornal.com.br/philip-morris-brasil-discute-preservacao-dos-recursos-hidricos-em-evento-interna
cional-no-rio-de-janeiro/>. 
[3] Obs.: Após análise técnica, o projeto foi enquadrado no Programa Nacional Produtor de Água, pela                
Agência Nacional de Águas (ANA). Em novembro de 2015, através da Lei No. 137/2015, o município de                 
Vera Cruz institucionalizou a experiência do projeto, isentando produtores associados da tarifa de água da               
rede pública e criando o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais. Através de convênio com a                
ANA, o Fundo Municipal de PSA recebeu aporte de R$ 650 mil do Governo Federal para dar                 
continuidade às atividades. Ver: Protetor das Águas – pagamento por serviços ambientais no Arroio              
Andréas, município de Vera Cruz. Disponível em       
<https://www.unisc.br/sites/mudancaclima/2017/01/16/protetor-das-aguas/>. 
A PMB é a primeira empresa no Brasil a receber a certificação concedida pela Alliance for Water                 
Stewardship (AWS), que considera não apenas o uso racional da água nos processos internos da fábrica,                
mas também as iniciativas que a empresa mantém junto à comunidade, incluindo a preservação das bacias                
hidrográficas e as necessidades da comunidade do entorno. Com o sucesso da fábrica brasileira, a Philip                
Morris está comprometida com a certificação de pelo menos mais 10 de suas unidades até 2020 – e de                   
todas as suas operações ao redor do mundo, com 46 fábricas em 31 países, até 2030. Ver: Philip Morris                   
Brasil discute preservação dos recursos hídricos em evento internacional no Rio de Janeiro. Disponível              
em 
<http://olajornal.com.br/philip-morris-brasil-discute-preservacao-dos-recursos-hidricos-em-evento-interna
cional-no-rio-de-janeiro/>. 
[4] Importante ressaltar que o Pacto Global da ONU - iniciativa que mobiliza a comunidade empresarial                
internacional para adotar valores fundamentais, como direitos humanos promovendo responsabilidade          
corporativa social nos seus negócios -, em 2017, reavaliou e adotou critérios de exclusão para empresas                
envolvidas em certos setores de alto risco, incluindo a produção e fabricação de tabaco.  
[5] Ver: Tobacco: Antisocial, Unfair, Harmful to the Environment. Tobacco Production and Consumption             
as an Example of the Complexity of Sustainable Development Goals (SDGs) Disponível em             
<https://www.unfairtobacco.org/en/tobacco-antisocial-unfair/> 
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[6]Ver: Highjacking the SDGs? The Private Sector and the Sustainable Development Goals. Disponível             
em <https://www.2030agenda.de/sites/default/files/Hijacking%20the%20SDGs.pdf> & Tobacco:    
Antisocial, Unfair, Harmful to the Environment. Tobacco Production and Consumption as an Example of              
the Complexity of Sustainable Development Goals (SDGs) Disponível em         
<https://www.unfairtobacco.org/en/tobacco-antisocial-unfair/> 
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Público alvo da indústria para os novos produtos de tabaco 
Por Victória Rabetim 
 
Apesar de afirmar que os novos produtos de tabaco têm como objetivo a redução de               
danos, e que o dispositivo é voltado para quem deseja parar de fumar, o verdadeiro               
intuito da indústria com os cigarros eletrônicos é atrair jovens ao vício, uma estratégia              
de mercado bem parecida com a utilizada para os cigarros com sabor[1]. 
 
Nos Estados Unidos, a FDA (Administração de Drogas e Alimentos) deu um prazo de              
60 dias para os fabricantes de cigarros eletrônicos adotarem medidas para evitar o             
consumo do produto por menores de idade. Acabaram impondo duras restrições após            
constatar o aumento do consumo do produto entre jovens. Segundo pesquisa nacional, o             
consumo entre estudantes de Ensino Médio nos Estados Unidos cresceu 78% entre 2017             
e 2018 [2,3]. 
 
A FDA propôs a proibição da comercialização de cigarros eletrônicos na internet e             
também a venda de cigarros com aditivos de sabores. Porém essas propostas estão             
sujeitas a um período de consulta pública até junho de 2019, antes de entrarem em               
vigor. Entre as marcas de vaporizadores alvo dessa advertência estão: Juul, Vuse            
(comercializada pela multinacional British American Tobacco), MarkTen (Altria), Blu         
E-cigs (Imperial Brands) e Logic (da Japan Tobacco). Os inaladores são oferecidos em             
múltiplos sabores, enquanto os jovens consomem o produto sem saber que contêm            
nicotina, e ainda publicam fotos nas redes sociais.[3,4]  
 
O fumo mata atualmente 480 mil pessoas por ano nos Estados Unidos. A grande              
dificuldade da comunidade de saúde pública é que os cigarros eletrônicos criam um             
novo problema, pois viciam os adolescentes que jamais haviam fumado. 
 
Uma das marcas mais populares entre os jovens americanos é a Juul, que oferece um               
dispositivo que parece um pen drive com fortes dosagens de nicotina. De acordo com              
dados da pesquisa Nielsen, a marca controla 72% do mercado e está avaliada em 16               
bilhões de ds dólares. 
 
Preocupado com as decisões da FDA, Kevin Burns, CEO da Juul, anunciou em             
novembro que a empresa iria paralisar seus perfis no Instagram e no Facebook, e que               
também iria manter o Twitter apenas para temas sem comunicação promocional. A Juul             
também decidiu publicar depoimentos de adultos sobre parar de fumar em seu canal no              
Youtube, que já é fechado para maiores de 21 anos.[5] 
 
No Brasil, a Resolução RDC 46/2009 da Anvisa proíbe a comercialização, importação e             
propaganda dos chamados dispositivos eletrônicos para fumar (entre eles o cigarro           
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eletrônico e o tabaco aquecido), assim como acessórios e refis destinados ao uso de              
quaisquer destes produtos. 
 
Infelizmente, mesmo com a norma os produtos são comercializados na internet e se             
propagam nas redes sociais através de influenciadores e diversas hashtags utilizadas por            
adolescentes para promover os dispositivos eletrônicas para fumar. [6] 
 

 

 
 
É preciso que sejam realizadas pesquisas independentes, sem conflito de interesses,           
sobre o uso de dispositivos eletrônicos para fumar e seus riscos à saúde, uma vez que                
ainda há extenso debate quanto ao real impacto destes produtos. 
 
Segundo nota da ACT sobre os dispositivos eletrônicos para fumar, o Grupo de Estudo              
da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre Regulamentação dos Produtos de           
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Tabaco destacou que “os conhecimentos científicos atuais não bastam para avaliar as            
diferenças no potencial do risco para a saúde entre os novos produtos do tabaco e os                
produtos conhecidos no que se refere à composição, exposição, toxicidade ou o prejuízo             
que causam”[1].  
 
Confira a reportagem do Fantástico sobre a epidemia causada pelos cigarros eletrônicos            
em jovens nos Estados Unidos: https://globoplay.globo.com/v/7104043/. [7] 
 

 
[1] Nota sobre os dispositivos eletrônicos para fumar - Novos produtos de tabaco. Disponível em:               
http://actbr.org.br/uploads/arquivos/Posicionamento-ACT-novos-produtos-de-tabaco.doc.pdf 
[2] Estados Unidos denunciam “epidemia” de cigarro eletrônico. Disponível em:           
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/12/internacional/1536780295_999094.html 
[3] Estados Unidos veem epidemia de cigarro eletrônico entre jovens e pressionam indústria. Disponível               
em: 
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2018/09/eua-veem-epidemia-de-cigarro-eletronico-entre-
jovens-e-pressionam-industria.shtml 
[4] EUA restringirão venda de cigarros eletrônicos devido ao aumento do uso por jovens. Disponível em:                 
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2018/11/eua-restringirao-venda-de-cigarros-eletronicos-dev
ido-ao-aumento-do-uso-por-jovens-cjoivn1m000pe01lhqvg2whsm.html 
[5] Juul shut down it Facebook and Instagram. Disponível em:          
https://motherboard.vice.com/en_us/article/439v8q/juul-shutting-down-facebook-instagram-teen-vaping 
[6] Empresas de cigarro driblam regras e criam hashtags para atrair jovens. Disponível em:              
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2018/08/empresas-de-cigarro-driblam-regras-e-criam-has
htags-para-atrair-jovens.shtml 
[7] Moda perigosa: cigarros eletrônicos viram caso de polícia nos Estados Unidos. Disponível em:               
https://globoplay.globo.com/v/7104043/ 
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Campanha de Natal da Coca-Cola 
Por Camila Maranha e Bruna Hassan 
 

Mais uma vez a Coca-Cola aproveitou a data comemorativa do Natal para propagar sua              
marca e imagem. A campanha contou com:  
a. Aplicativo de realidade aumentada para ser usado nas latas de alumínio,  
b. Produtos vendidos no e-commerce (combos com ursos e garrafas de alumínio           
personalizadas, bolsa térmica e garrafas de vidro),  
c. Caravanas de caminhões iluminados por cerca de 80 cidades incluindo Natal Luz            
(Gramado) e a Árvore do Ibirapuera (São Paulo),  
d. Promoções com diferentes parceiros (rede de cinema Kinoplex com combo e balde            
da 'Família Urso', Rede Spoletto com prato da 'Família Urso'), e 
e. Receitas de Natal usando diferentes produtos Coca-cola. 
 
Em 2018 os ursos polares característicos da campanha de Natal da Coca-Cola            
completam 25 anos. Em entrevista, seu criador, Ken Stewart, comenta que, à época de              
sua criação, em 1993: “A Coca-Cola tinha uma certa mitologia ligada a ela. Queria              
continuar uma narrativa que apoiasse aquele sentido mítico e mágico do que a             
Coca-Cola é. (...) Do que mais me orgulho é sua autenticidade emocional. Quando você              
consegue atingir essa marca, e faz isso em um nível emocional, dura para sempre”. [1] 
 

Beatriz Bottesi, diretora de comunicação e marketing da Coca-Cola Brasil, em           
entrevista ao Canal Meio & Mensagem, disse que a campanha de Natal mobiliza             
internamente na empresa diversas áreas (marketing, comercial, produtos, distribuição de          
embalagens, ponto de venda e execução de promoção) e ‘times’ (marketing, vendas, e             
muitos outros), além de fabricantes (como por exemplo a Coca-Cola FEMSA Brasil,            
envolvida na caravana iluminada). Na entrevista ela explica que “fazemos essa           
campanha de forma estratégica para tocar o consumidor em um momento muito            
importante, principalmente para o brasileiro. O conceito principal é uma continuidade           
da campanha “Regras da Casa” que já vínhamos trabalhando e que fala da importância              
da refeição em família.[2] 
 
Sobre a campanha “Regras da casa”: Lançada em julho de 2018, tem como slogan              
“Toda casa tem suas regras, mas elas têm um sabor especial quando estamos juntos” e é                
assinada pela agência DAVID. Francesco Cibó, diretor de comunicação e marketing           
integrado da Coca-Cola Brasil, explica que “A Coca-Cola quer incentivar as pessoas a             
se conectarem mais emocionalmente, quer ajudar a resgatar a união da família            
especialmente durante as refeições, em volta da mesa”. Essa campanha dialoga bastante            
com a mensagem do Guia Alimentar para a População Brasileira de comensalidade, em             
que se deve valorizar o ato de comer, por meio de refeições em companhia de outras                
pessoas, mas deixando de lado a mensagem de se evitar os ultraprocessados, que, nesse              
caso, seria representado pelo refrigerante tipo cola. [3] 
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Imagens da Campanha de Natal da Coca-Cola 2018 
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[1] Sobre o criador da primeira animação dos ursos polares da campanha de Natal da Coca-Cola.                 
Disponível em:  
https://www.cocacolabrasil.com.br/historias/icones-da-coca-cola-ursos-polares-completam-25-anos-de-an
imacao  
[2] Sobre a parceria Coca-cola FEMSA Brasil na caravana iluminada. Disponível em:            
http://www.abcdoabc.com.br/abc/noticia/coca-cola-femsa-brasil-anuncia-caravana-iluminada-arvore-natal
-ibirapuera-73773 
[3] Sobre a Campanha Regras da Casa. Disponível em:         
https://www.cocacolabrasil.com.br/imprensa/release/coca-cola-lanca-campanha-transformando-regras-em
-momentos-especiais-em-familia 
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Dois congressos de Nutrição com diferentes perfis de patrocinadores 
Por Camila Maranha 
 
No segundo semestre de 2018 aconteceram alguns eventos científicos da área de            
alimentação e nutrição e que contaram com diferentes níveis de envolvimento de            
empresas do ramo. 
 
De 12 a 15 de junho, foi a vez do Ganepão 2018, que contemplou o 8º International                 
Conference of Nutritional Oncology / Congresso Brasileiro de Nutrição em Câncer           
(ICNO/CBNC) e 2º Congresso Internacional de Nutrição, Exercício e Saúde (NEXSA),           
que aconteceu no Centro de Convenções Rebouças na cidade de São Paulo. É curioso              
notar que esse evento não é puxado oficialmente por nenhuma organização. A            
programação contou com a presença de celebridades como: Serginho Grossman,          
Drauzio Varela e Gabriela Kapim. Aconteceu no evento o Prêmio Ganepão 40 Anos             
Abbott, que teve como objetivo prestigiar e estimular estudantes, pesquisadores e           
profissionais nas áreas de Terapia Nutricional e Nutrição Clínica. Participaram do           
mesmo quase 3000 pessoas. [1] 
 

  
Chamada para Ganepão 2018 

 
O evento contou com o patrocínio de 37 empresas, entre as quais algumas grandes do               
ramo da alimentação (como Nestle, Danone, Aginomoto, Yakult e Herbalife) e outras            
farmacêuticas (como: Abbott, Ache e Medtronic), conforme Figura abaixo, retirada do           
site oficial do evento. [1] 
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Patrocinadores do Ganepão 2018

 
 
Entre os 25 parceiros, chamam a atenção dois conselhos regionais de nutricionistas            
(CRN-3 e CRN-7), o movimento Todos Juntos Contra o Câncer (TJCC) e a Associação              
Brasileira de Indústrias de Alimentos para Fins Especiais (Abiad), que representa           
empresas de alimentação, nutrição e de medicamentos, dentre as quais algumas das            
patrocinadoras do evento, mas também Coca-Cola, Heineken, Bayer, Sanofi, Merk e           
Pfizer. [1] 
 

 
Parceiros do Ganepão 2018 

 
Em 2019 vai acontecer o próximo Ganepão junto com o 8º Congresso Brasileiro de              
Nutrição Integrada (CBNI) com o tema “Um jeito diferente de aprender, uma forma             
ampliada de cuidar”, de 11 a 14 de Junho de 2019, no Centro de Convenções Rebouças                
em São Paulo.  
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Chamada para ‘SLAN 2018’ 

 
Já o 18º Congresso Latino-Americano de Nutrição da Sociedade Latinoamericana de           
Nutrição (‘SLAN 2018’), realizado de 11 a 15 de novembro em Guadalajara, no             
México, pela Sociedade Latino-Americana de Nutrição (SLAN) procurou prevenir         
situações de conflitos de interesses. A sociedade elaborou e adotou um posicionamento            
sobre o tema, tendo inclusive publicado o mesmo enquanto artigo no periódico Salud             
Pública de México [2,3]. Pode-se atribuir a esse movimento a reação contrária dos             
participantes da edição anterior do SLAN, que aconteceu em Punta Cana, em 2015, e              
que culminou em um abaixo-assinado coletivo. Esta edição anterior do evento contou            
com o patrocínio de várias das maiores empresas de alimentos e de bebidas, tais como:               
Nestlé, Kellog´s, Coca-Cola, Quaker de Pepsico, Danone, Unilever, General Mills, entre           
outras. [4] 
 
Para o evento da SLAN em 2018 foi recebido apoio de instituições e empresas como               
UNICEF, CONACYT, o Ministério da Saúde do México, o INSP, a Tec de Monterrey,              
Universidade de Guadalajara, a União Internacional de Ciências da Nutrição procurado           
(IUNS), a União de Mercadores do Mercado de Abastecimentos de Guadalajara,           
Vitanui, entre outras. Mas, vale notar que algumas grandes empresas do ramo ainda             
assim entraram como apoiadoras em stands no evento, como foi o caso da Yakult e da                
Bonafont. A Yakult chegou a realizar uma sessão satélite no horário de almoço, tendo              
distribuído amostras de seu produto na versão ‘light’. Já a Bonafont doou garrafões de              
água para os participantes do evento, tendo sido agradecida pela comissão organizadora. 
 

 
Patrocinadores, stands e agradecimento do ‘SLAN 2018’ 
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Membros da comissão organizadora do evento foram reconhecidos pelo avanço na sua            
postura de manejo de conflitos de interesses pelas redes da sociedade civil na América              
Latina ali presentes, entre as quais a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável,             
do Brasil.[5] 
 
 
Certificado dado pelas organizações da sociedade civil no ‘SLAN 2018’

 

 
 

[1] Ganepão 2018. Disponível em:      
https://www.ganepao.com.br/congresso/2018/txt/comissao-organizadora 
[2] . Artigo sobre postura de manejo de conflito de interesses da SLAN (2017). Disponível em:                
http://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/9657/11646 
[3] Postura SLAN sobre conflitos de interesses (documento oficial) (2017). Disponível em:             
https://www.slaninternacional.org/conflicto-interes/postura_cdi_slan.php  
[4] Abaixo-assinado à SLAN pelo patrocínio da edição do evento de 2015. Disponível em:               
https://www.change.org/p/dr-juan-rivera-dommarco-presidente-entrante-de-la-sociedad-latinoamericana-d
e-nutricion-slan-no-m%C3%A1s-multinacionales-de-comida-chatarra-en-las-conferencias-de-slan 
[5] Reconhecimento recebido pela SLAN em 2018. Disponível em:          
https://www.slaninternacional.org/congreso2018/avisos/reconocimiento-slan-comite.php 
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Red Bull investe alto em esportes e música, atraindo público universitário 
 
Por Bruna Hassan 
 
A Red Bull é uma reconhecida marca mundial, que faz enorme investimento em             
publicidade. A ela se atribui o título de ter criado uma subcategoria de bebidas não               
alcoólicas: os energéticos. Através do seu sucesso de vendas, uma variedade de marcas             
concorrentes – tanto de pequenos produtores como de grandes corporações – têm sido             
lançada, na tentativa de angariar uma fatia desse mercado. Mesmo com uma fórmula             
nunca patenteada[1] e, apesar de ter um portfólio com apenas três produtos na categoria              
energéticos, a Red Bull se mantém como líder absoluta global desde sua criação em              
1987, com 37% de participação do mercado dessas bebidas.[2] No Brasil, lidera com             
ainda mais folga: detém 50% da participação, seguida das marcas da Coca-Cola, Burn e              
Gladiator. Ocupam terceiro e quarto lugares, respectivamente, a TNT, do Grupo           
Petrópolis, e a norte-americana Monster Energy, comercializada no Brasil desde          
2010[3]. 
 
Na direção oposta aos refrigerantes, o consumo de bebidas energéticas vem crescendo            
no Brasil e no mundo. O documento Brazil Beverage Trends 2020 mostra aumento de              
44% na produção da categoria energéticos e isotônicos entre 2010 e 2015, fruto da              
migração do consumo de refrigerantes e do crescimento do poder aquisitivo da            
população[4]. Em 6 anos, a Pesquisa de Orçamentos Familiares também sinalizou           
crescimento importante na aquisição domiciliar de bebidas energéticas (15,1%).[5] 
 
Há uma busca por bebidas que apresentem maior valor agregado e com propriedades             
saudáveis, e os energéticos trazem elementos com alegações que dizem atender a essa             
função.[6] Somente em 2017, o mercado brasileiro do setor energéticos foi estimado em             
US$ 2,2 bilhões.[7] Globalmente, movimentou US$43 bilhões em 2016[8]. 
 
Antes de ser mundialmente reconhecida, a Red Bull já fazia sucesso na Tailândia como              
Krating Daeng, quando o empresário Dietrich Mateschitz, atual dono da marca, investiu            
e adaptou a fórmula, trazendo-a para a Áustria em 1984 e, em seguida, para a Europa. A                 
bebida contém taurina, um aminoácido não essencial[9] que, ao contrário do que se             
propaga, não tem princípio ergogênico[10] comprovado. A bebida também contém          
como ingrediente principal a cafeína, que é o que realmente faz com que tenha ação               
estimulante. Apesar das alegações favoráveis divulgadas, estudos mostram efeitos         
colaterais adversos, tais como ansiedade, aumento de pressão arterial e dor de            
cabeça[11]. 
 
Seu conteúdo de açúcar[12] é alto. Em apenas 100 ml de bebida é possível encontrar 11                
gramas de açúcar adicionado, valor próximo ao do refrigerante Coca-Cola (10,5g/100           
ml). Apesar disso, sua divulgação no site só o compara com suco de laranja e de maçã, e                  
informa que usa açúcar proveniente da beterraba, que não deixa de ser açúcar. Como              
alternativa, criaram a versão Red Bull Sugarfree, que contém os edulcorantes sucralose            
e acessulfame de potássio. Energéticos também podem ter adição de vitaminas ou            
minerais, mas geralmente são adicionadas vitaminas do complexo B.[13] 
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A Red Bull tem usado a estratégia cunhada de advertainment, uma junção de             
propaganda com entretenimento, com o intuito de agregar valores de entretenimento a            
marcas[14]. Assim, seu investimento é focado na criação de conteúdo em várias            
plataformas para estimular o relacionamento entre o público e a mensagem, associando            
a marca com eventos sociais, filmes, jogos, esportes e outros[15]. Outro termo que vem              
sendo ligado ao Red Bull é o branded content, uma forma não tradicional de fazer               
comunicação, em que a marca é a responsável por financiar, criar e oferecer seu próprio               
conteúdo, seja jornalístico, educativo ou de entretenimento, via sites, redes sociais,           
aplicativos ou patrocínios. O objetivo não é mais vender o produto, mas vincular             
emocionalmente o público à marca.[16] 
A Red Bull ampliou suas redes de contato com o público através de canais próprios no                
Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, além de sites, rádios, TV, gravadoras,          
aplicativos, jogos, uma distribuidora de séries e filmes, todos produzidos pelo seu selo.             
Assim, a marca traz diretamente ao seu público informações nos seus diversos canais,             
ligadas a esportes, atletas, cobertura de eventos e música. Tamanho seu investimento em             
produção de conteúdo que, em 2007, fundou a Red Bull Media House (RBMH),             
responsável por produzir o material para todas essas mídias. 
 
Assim, a Red Bull se tornou mais que uma fabricante de energéticos, é uma gigante de                
comunicação, que produz conteúdo de alto impacto associado à marca. A empresa            
investe 30% do seu faturamento em marketing.[17] Destina quase 20% à cultura e aos              
esportes – especialmente os de alto risco, que liga a marca a energia que eles               
promovem.[18] 

 

 

Red Bull Air Race: competição de esporte de alto risco patrocinada pela empresa             
desde 2001 em várias partes do mundo, incluindo o Rio de Janeiro. 

Desde o início da divulgação da marca, o investimento é focado no público jovem e               
universitário. A Red Bull iniciou sua campanha na Europa com estudantes que            
circulavam com um carro, distribuindo gratuitamente seu produto nas ruas, em eventos            
e festas.[19] 
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Na música há diversas iniciativas em que a Red Bull se faz presente. Tem a Red Bull                 
Music Academy, evento anual internacional de desenvolvimento e aprendizado de          
músicos com profissionais consagrados da indústria. Também conta com a Red Bull            
records, uma gravadora independente com atuação mundial. Outra iniciativa é o Red            
Bull Music 3Style, um campeonato mundial de DJs que acontece desde 2010. No             
mesmo estilo das demais competições que a Red Bull promove, há uma etapa de              
competição nacional, seguida de uma internacional. A última aconteceu entre 23 e 27 de              
janeiro deste ano, na cidade de Taipei, em Taiwan[20]. Assim como as demais             
iniciativas, o Red Bull Music Festival acontece em diversos países. A última edição             
brasileira aconteceu no final do ano em São Paulo, com uma programação de 8 dias de                
shows e festas.[21] 
 
O Red Bull Music Breaktime Sessions é uma plataforma nacional de competição de             
músicos (solo ou banda). Em 2018, inscreveram-se 700 bandas e mais de 150 shows              
foram realizados. A marca buscou justamente o núcleo universitário para realizar essa            
competição, com atuação em diversas universidades brasileiras, tanto públicas quanto          
privadas[22]. A competição é composta de quatro fases. A primeira – denominada fase             
SCHOOL – ocorreu dentro dos campi universitários. Os músicos se inscreviam no site,             
que já trazia na chamada a marca associada à música e à universidade. 
 

 

 
 
 

Site de inscrição dos músicos participantes do Red Bull Breaktime Sessions 
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O site abre uma plataforma para que músicos se conhecessem, através de 
likes e match, e formem uma banda. 

 
 

  
Na fase SCHOOL, a competição entre os músicos selecionados ocorria no interior do             
campus universitário. Na UFF o evento aconteceu em outubro do ano passado. Houve             
uso intenso das redes sociais para divulgação deste evento, com veiculação da hashtag             
#redbullbreaktimesessions. 
 
 
 

 
 
 

A competição de bandas e músicos aconteceu na UFF, no Campus Gragoatá, em  
Niterói-RJ, nos dias 17 e 18 de outubro de 2018. 
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Divulgação de show de uma banda participante da competição da Red Bull            
Breaktime Sessions no Instagram. Na foto aparecem os componentes da banda           
consumindo ou segurando os energéticos da marca. 
 
 
Na segunda fase (STAGE) os curadores selecionaram os melhores músicos do país para             
continuarem competindo e tocarem no conhecido festival de música independente João           
Rock 2018. Nesta fase, os músicos também tocaram em outros bares, fora do ambiente              
universitário.  
 

 
 

Chamada com hashtag #redbullbreaktimesessions para um show que aconteceu 
em um bar participante da fase STAGE. 

 
 
A terceira fase contemplou uma votação popular no site para escolha da banda a gravar               
um EP no Red Bull Music Studios de São Paulo. Na última fase, os artistas selecionados                
retornaram para tocar nas casas noturnas de suas cidades de origem. 
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Além de São Paulo, a Red Bull Music Studios tem estúdios de gravação e produção               
musical em Nova York, Los Angeles, Tóquio, Londres, Berlim, Cidade do Cabo,            
Amsterdã, Auckland e um estúdio móvel na Itália. Os estúdios oferecem acesso a             
instalações de produção para dar suporte a artistas locais e internacionais. O Red Bull              
Studio de São Paulo fica dentro do Red Bull Station, um espaço de cinco andares no                
centro da cidade, para desenvolvimento de projetos de música e multimídia, além de             
exposições e atividades de desenvolvimento cultural e urbano.  
 
Outra iniciativa da Red Bull com o público universitário é a plataforma Red Bull              
Basement University. Localizada no prédio do Red Bull Station, há uma competição de             
soluções de tecnologia para mudanças no campus universitário, que acontece no Brasil e             
em outros 15 países. Em 2018, os vencedores das competições nacionais foram            
convidados a participar do Encontro Global da plataforma, em Berlim. A iniciativa            
claramente visa fixar a marca junto a esse público, usando termos que remetem ao              
slogan mais conhecido “Red Bull que te dá asas". Isso é visível no site da plataforma,                
quando informa que “o projeto vencedor vai colaborar com especialistas de diferentes            
áreas para dar asas às suas ideias”[23]. 
 
A Red Bull tem inspirado a atuação de outras marcas. A Monster Energy tem              
patrocinado esportes radicais, além de realizar campeonatos esportivos – tal qual o            
campeonato MotoCross Monster Energy. 
 
Assim, a Red Bull é uma marca da categoria de bebidas não alcoólicas de grande porte,                
que merece olhos atentos, visto que inspira outras do setor, contém alto conteúdo de              
ingredientes não saudáveis sujeitos a consumo excessivo por jovens em festas ou em             
práticas esportivas, com marca associada à vida radical e saudável, e representando um             
mercado em expansão. 
 

 
[1] Disponível em: https://plugcitarios.com/blog/2012/09/27/red-bull-dando-uma-aula-de-marketing/ 
[2] Detalhes disponíveis no documento da ACT – O mercado de bebidas adoçadas no Brasil. Fonte: The 
Coca-Cola Company. Relatório Anual 2018. 
[3] Energy Drinks Market Analysis By Product (Alcoholic, Non-Alcoholic), Product Type (Non-Organic, 
Organic, Natural), Target Consumer (Teenagers, Adults, Geriatric), Distribution Channel (On-Trade, 
Off-Trade & Direct Selling) And Segment Forecasts, 2018 – 2025. Disponível em: 
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/energy-drinks-market 
[4] Rego RA, Vialta A, Madi LFC (ed). Brasil Beverage trends 2020. 1 ed. Campinas: ITAL, 2016. 
[5] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009: Análise 
do Consumo Alimentar Pessoal no Brasil. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IBGE; 2011. 
[6] Rego RA, Vialta A, Madi LFC (ed). Brasil Beverage trends 2020. 1 ed. Campinas: ITAL, 2016. 
[7] Dados abertos da Mordor Intelligence. Brazil Energy Drink Market – By Type, application and 
geography. Market Shares, Forecasts and Trends (2018-2023). 
[8] Energy Drinks Market Analysis By Product (Alcoholic, Non-Alcoholic), Product Type (Non-Organic, 
Organic, Natural), Target Consumer (Teenagers, Adults, Geriatric), Distribution Channel (On-Trade, 
Off-Trade & Direct Selling) And Segment Forecasts, 2018 – 2025. Disponível em: 
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/energy-drinks-market 
[9] Aminoácidos não essenciais: significa que nosso organismo é capaz de produzi-lo e, portanto, não 
precisam ser adquiridos via alimentação. No caso da taurina, sua produção se dá pelo fígado e pelo 
cérebro. 
[10] Recursos ergogênicos: substâncias ou artifícios aplicados para melhora do desempenho e 
performance de atividade física. 
[11] NOWAK D et al. The Effect of Acute Consumption of Energy Drinks on Blood Pressure, Heart Rate 
and Blood Glucose in the Group of Young Adults. Int J Env Res Public Health. 19;15:2018. DWAIDY J 
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et al. Survey of energy drink consumption and adverse health effects in Lebanon. Health Inf Sci Syst. 
20;6:2018. 
[12] Pode conter glucoronolactona, derivado de glicose 
[13] Até 100% da Ingestão Diária Recomendada por porção do produto. Resolução RDC n. 273, de 22 de 
setembro de 2005. 
[14] SAUERBRONN F. O advertainment que dá asas. 2015. 30 p. Disponível em: 
https://repositorio.ucb.br/jspui/bitstream/123456789/10115/1/FredericoMesquitaSSeCarvalhoTCCGRAD
UACAO2015.pdf 
[15] BORSANELLI R. Advertainment: uma estratégia de comunicação na era digital. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, 2007. 
[16] Disponível em: http://www.bh1.com.br/administracao-de-marketing/red-bull-e-o-branded-content/ 
[17] Disponível em: https://exame.abril.com.br/revista-exame/ele-da-asas-a-imaginacao/ 
[18] Disponível em: http://www.bh1.com.br/administracao-de-marketing/red-bull-e-o-branded-content/ 
[19] Disponível em: http://www.bh1.com.br/administracao-de-marketing/red-bull-e-o-branded-content/ 
[20] No facebook da página é possível ver detalhes da competição: 
https://www.facebook.com/RedBullMusic3Style/  
[21] O evento ocorreu entre 23 de novembro e 2 de dezembro de 2018. Fonte: 
https://www.redbull.com/br-pt/music/event-series/red-bull-music-festival-sao-paulo 
[22] Universidades participantes do Red Bull Breaktime Sessions de 2018: Anhembi-Morumbi, Cásper 
Líbero, CESUPA, ESPM-RJ, RS e SP, Estácio, FAAP, FEVALE, FGV, FASE, FIC, FMU, FUMEC, 
IESB, MACKENZIE, Mauá, Metodista, Positivo, PUCCAMP, PUC-GO, MG, PR, RJ, SP e RS, UCS, 
UEA, UEL, UEM, UEPG, UERJ, UFAL, UFAM, UFBA, UFC, UFES, UFF, UFG, UFJF, UFLA, 
UFMA, UFMG, UFMT, UFOP, UFPA, UFPB, UFPE, UFPR, UFRGS, UFRJ, UFRN, UFS, UFSC, 
UFSM, UFU, UFV, UNA, UNAERP, UNAMA, UNB, UNESP, UNIBH, UNICAMP, UNICAP, 
UNICEUB, UNIFACS, UNIGRANRIO, UNIME, UNISANTA, UNISINOS, UNIT, UNIVALE, UPE, 
USP, USP-RP, UTFPR. 
[23] Disponível em: https://www.redbull.com/br-pt/projects/red-bull-basement-university 
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