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Como fazem com os produtos de tabaco, as entidades do setor fumageiro 
promovem a cultura do fumo como sendo positiva, rentável e sustentável. 
Para isso, no mês de março, produziram uma expedição que percorreu 
mais de 4000 km por propriedades fumicultoras do Sul do país. Na Bahia, 
existe um roteiro turístico em torno da produção de charutos. Essas 
atividades encontram apoio dos governos municipais e estaduais. Um 
contraponto, no entanto é necessário. Uma parcela dos produtores rurais 
que cultivam fumo arrendam as terras, têm uma renda mensal líquida 
abaixo do que é propagado pelas fumageiras, chegando a ser menor que 
um salário mínimo. 

O e-commerce, agora mais do que nunca, desempenha um papel central 
na vida das pessoas. Porém, essas plataformas de venda continuam a se 
eximir da responsabilidade pelos produtos que vendem, mesmo recebendo 
parte do valor anunciado. Com os cigarros eletrônicos e seus acessórios, 
a atitude das empresas não é diferente, com a agravante de que a 
comercialização e publicidade desses produtos é ilegal.

Em janeiro de 2020, a Philip Morris International divulgou o White Paper 
intitulado Unsmoke Your Mind: respostas pragmáticas a perguntas 
difíceis sobre o futuro sem fumaça, com o objetivo de responder aos 
questionamentos do público sobre sua visão institucional de um “futuro 
sem fumaça”, explorando dúvidas do público geral sobre seus novos 
produtos. O Brasil foi um dos 14 países contemplados na pesquisa.
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Anufood – Uma Feira de Negócios do setor de Alimentos 
e Bebidas que sempre revela fatos surpreendentes

A segunda edição da Anufood, uma feira de negócios do setor de 
alimentos e bebidas, foi a oportunidade das associações ABIA e ABIR 
promovem paralelamente seminários para enaltecer o setor, trazendo 
sempre a pauta da agenda regulatória. Registramos falas no sentido de 
que os refrigerantes não seriam a principal causa da obesidade - igno-
rando estudos sobre isso. Como no ano passado, a Souza Cruz estava 
presente e disseminou a informação de que o mercado ilegal de produ-
tos do tabaco seria causado pela alta carga tributária, levando a perdas 
de faturamento nos bares e restaurantes.

Por Marília Albiero
Pág 13



3

O que a Nestlé faz no Dia Mundial da Obesidade
Um exemplo de ação política corporativa

Da magia do Natal ao gás 
do verão com a Coca-cola

Anitta e a publicidade de alimentos 
ultraprocessados e bebidas alcoólicas

Em comemoração ao Dia Mundial da Obesidade no dia 4 de março 
de 2020, a Nestlé divulgou campanha direcionada a pediatras sobre 
esse problema que vem afetando cada vez mais crianças no Brasil. No 
entanto, essa é uma ação política corporativa que pretende gerar uma 
associação positiva desses profissionais com a marca e para outros 
públicos, retirando o foco de sua responsabilidade na gênese da obesi-
dade, conforme problematizado pelo pediatra brasileiro Daniel Becker.

Caravanas, influenciadores, programas de televisão, festivais de músi-
ca, perfil de apoio para mães nas redes sociais, lançamento de hits e 
conteúdos exclusivos com desbloqueio via QR Code em seus produtos. 
Estas são apenas algumas das estratégias de marketing que a Coca-
-cola vem utilizando para estar perto das famílias e dos jovens, desde o 
final de 2019 até março deste ano.

Mais do que ações pontuais no carnaval, Anitta utiliza de maneira am-
pla e contínua estratégias de marketing sobre os alimentos ultraproces-
sados e bebidas alcoólicas que anuncia, simultaneamente, em especial 
ao público infanto-juvenil. Através do olhar sobre Anitta revela-se novo 
modelo de parceria entre artistas com as empresas contratantes: lide-
rança e gestão dos contratos, participação nas tomadas de decisão, 
criação, desenvolvimento e divulgação das marcas e produtos. Artistas 
estão além de divulgadores de produtos, mas direcionam e dialogam 
sobre campanhas e apresentação de marcas. 
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Tabaco

Por Mariana Pinho

Jornalistas da GAZ em cami-
nhonete que irá percorrer 4 mil 
km em projeto da Philip Morris 
Brasil, Prefeitura de Santa 
Cruz do Sul, Sinditabaco, 
Unisc e Afubra - FONTE: GAZ²

Expedição Caminhos do Tabaco
Marketing do cultivo de tabaco

A indústria do tabaco não poupa recursos para normalizar o tabagismo na so-
ciedade, por isso o esforço em vincular seus produtos a estilos de vida dese-
jados, estar associados a cenas e lugares sofisticados e ser consumidos por 
personagens ou personalidades, mesmo que o cigarro apareça discretamente. 
Existe também outra estratégia, que sufoca a gente nas salas de cinema ou no 
sofá de casa, enquanto assistimos a séries ou filmes através das plataformas 
de streaming. E assim, sem que nos demos conta, os produtos de tabaco pas-
sam a fazer parte do nosso cotidiano - de maneira nada natural, como muitos 
acreditam. Rola muito investimento para isto acontecer. 

A indústria do tabaco faz o mesmo para normalizar a produção de tabaco, ainda 
mais num país como o Brasil: grande produtor e maior exportador mundial. Um 
claro exemplo disso é o projeto “Caminhos do Tabaco” - uma expedição financia-
da pela Prefeitura de Santa Cruz do Sul (capital do fumo), Sindicato Interestadual 
da Indústria do Tabaco (Sinditabaco), Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), 
Associação de Fumicultores do Brasil (Afubra) e Philip Morris Brasil.

Um Jornalista da Gazeta do Sul (GAZ) vai percorrer quatro mil quilômetros nos 
três estados produtores de tabaco: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 
GAZ é conhecida por cobrir matérias do agronegócio e “tem profunda e longa 
relação com o setor do tabaco”¹. 

Nesta quinta edição, foram periodicamente publicadas no website histórias bem 
sucedidas de famílias produtoras de tabaco, como sendo “a realidade da produ-
ção”. O projeto inclui também transmissão em programas de rádio. Além disso, 
outra equipe da GAZ fará viagens às regiões de fronteira do Brasil, para  investi-
gar o impacto do contrabando sobre o mercado de cigarros no país, e o resultado 
da pesquisa deve ficar disponível depois da 20ª Expoagro, que aconteceria entre 
18 e 20 de março - cancelada em virtude da pandemia do coronovírus. 
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No Recôncavo Baiano existe algo parecido: Rota do Charuto3 4. É um roteiro 
turístico coordenado pelo Sinditabaco/Bahia e empresas de charuto, com en-
volvimento do Governo do Estado. A rota percorre municípios do Recôncavo 
Baiano e inclui visitas às fábricas.

A expedição e o roteiro turístico não mostram, entretanto, o perfil mais comum 
do agricultor que cultiva tabaco e tão pouco revela os riscos sociais, econômi-
cos e de saúde que essa cultura impõe a eles e suas famílias. 

É muito importante que se faça o contraponto ao que é propagado pela in-
dústria do tabaco e instituições que defendam seus interesses. A sociedade 
civil tem o dever de levar ao conhecimento das pessoas de que não é apenas 
o fumar que adoece as pessoas, mas que a produção de tabaco também traz 
grandes prejuízos aos agricultores.

Rota do Charuto/2019, projeto do Sinditabaco - Bahia, empresas de charuto e Governo do Estado da Bahia - FONTE: Charutando
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Muitos profissionais têm se debruçado sobre a problemática da cultura do 
fumo. Entidades que trabalham com agricultores produzem vídeos que mos-
tram a realidade do colono e quais têm sido os motivos e o processo da diver-
sificação de sua produção5. 

Documentário lançado em outubro de 2019, “Vidas Tragadas”, é resultado de 
uma pesquisa que percorreu o sul do país identificando casos de violações de 
direitos humanos na cadeia produtiva do tabaco. Foi produzido pela agência 
Papel Social em parceria com o Ministério Público do Trabalho do Paraná e 
Apreaa, com apoio da ACT Promoção da Saúde para divulgação6. Na ocasião 
do seu lançamento, o setor fumageiro reagiu negativamente nas mídias sociais, 
fazendo acusações de que houve distorção de informações e provocaram dis-
cussões entre os agricultores.

A mais surpreendente das respostas foi a deliberação da Câmara Setorial Pro-
dutiva do Tabaco -  instituída pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (MAPA) e composta por sete assentos para representantes do governo 
federal, seis para indústria, quatro para agricultores, um para trabalhadores da 
indústria, um para governo estadual, e três para outros - que o MAPA deveria 
“se posicionar em defesa dos produtores de tabaco ante o ataque à imagem do 
setor contida na publicação ‘Vidas Tragadas’”.7

O que se deliberou na Câmara Setorial do Tabaco ignora as evidências cientí-
ficas e dados econômicos muito relevantes que apontam para as fragilidades 
inerentes aos colonos que cultivam fumo. Uma delas é a redução do tabagismo 
em diversos países no mundo, um efeito esperado a médio e longo prazo quan-
do os países aprovaram em 2003 a Convenção-Quadro da Organização Mundial 
da Saúde para Controle do Tabaco - do qual o Brasil faz parte. Isto impacta 
diretamente a vida dos agricultores brasileiros, pois somos o segundo maior 
produtor, destinamos 85% da produção para exportação e isso nos coloca no 
topo do ranking mundial de exportação de tabaco.

Os mais de 150 mil produtores de tabaco precisam de defesa, sim. Eles preci-
sam de oportunidades de saírem do sistema  integrado da indústria, de deixar 
o trabalho análogo ao escravo em alguns casos, de acessar programas que os 
apoie a diversificar sua produção de forma sustentável e independente, de pro-
teger sua saúde contra a doença da folha verde de tabaco e a contaminação por 
agrotóxico, e de ter assistência adequada nos casos de agravos decorrentes da 
atividade laboral.

A indústria do tabaco e a mídia distorcem dados quando, por exemplo, infor-
mam que a renda do produtor de tabaco é de R$ 40 mil bruto, mas não in-
formam quanto é o custo da produção, nem quantas pessoas estiveram en-
volvidas desde o plantio, colheita e secagem das folhas. O rendimento bruto 
nas propriedades de cultivo do fumo é distante do rendimento líquido. Análises 
mostram que a renda per capita mensal proveniente do fumo por Unidade de 
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Trabalho é maior que três salários mínimos em apenas 9% das propriedades e 
menor que um salário mínimo em 44% delas. Situação agravada porque 29% 
das propriedades são arrendadas.8

Enchem a boca para dizer que oferecem e exigem a utilização de equipamento 
de proteção individual, mas ignoram que não é adequado para a atividade e 
inviabilizam sua adesão. Enaltecem o sistema integrado mas não mostram que 
muitos agricultores vivem em um ciclo de dependência econômica e muitas ve-
zes endividados. Oferecem para governos estaduais o programa “Plante Milho 
e Feijão” como forma de diversificar a renda e produção dos agricultores mas 
deixam de falar que nesse sistema o colono acaba comprando insumos para 
cultivo de tabaco desnecessariamente para “aproveitar a sobra com o milho e 
feijão”, que não traz benefício para o solo e meio ambiente e que o mantém de-
pendente da indústria - já que é ela quem vai intermediar a compra da produção.
Este projeto da IT é muito diferente do Programa Nacional de Diversificação em 
Áreas Cultivadas com Tabaco, que está ancorado nos princípios do desenvol-
vimento sustentável, segurança alimentar, diversificação produtiva e participa-
ção social. Ademais, o Programa propõe a qualificação do processo de produ-
ção e de desenvolvimento nas áreas de fumicultura, assim como na perspectiva 
da produção ecológica, mediante a redução do uso de agrotóxicos. Onde está 
a preocupação da Câmara Setorial do Tabaco para “solicitar ao MAPA que se 
posicione em defesa dos agricultores”? O que ela efetivamente tem feito para 
salvaguardar os agricultores diante do avanço da implementação da Conven-
ção-Quadro?

Por tanto, as estratégias da indústria do tabaco não estão limitadas à promo-
ção de seus produtos e seus negócios, incluem também enaltecer o agricultor 
bem sucedido como se refletissem a realidade da cultura do tabaco. Fazem 
isso utilizando-se de dados incompletos e falaciosos. É salutar estar atento e 
crítico, sempre!
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Por Maria Paula Russo Riva

A saúde pública e a responsabilização 
das plataformas e-commerce 

No Brasil, a comercialização, a publicidade e a importação de dispositivos eletrô-
nicos para fumar (conhecidos como “DEFs”), como cigarros eletrônicos e produ-
tos de tabaco aquecido (incluindo acessórios e refis) está proibida desde 2009, 
com a edição pela ANVISA da Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 46/2009. 
O país foi um dos primeiros países do mundo a banir os DEFs, com base no prin-
cípio da precaução, e a inexistência de dados científicos sem conflito de interes-
se que comprovem a segurança no uso e manuseio desses produtos.

Pesquisadores da Fiocruz9 concluíram que essa proibição foi um sucesso para 
a saúde pública do país: impediu que a população consumisse um produto sem 
comprovação quanto à a sua capacidade de auxiliar na cessação do tabagismo, 
e preveniu que jovens o experimentassem. Os DEFs invariavelmente contêm ni-
cotina10, substância psicotrópica causadora de dependência, e foi justamente a 
ausência de uma regulamentação como a brasileira que causou, nos EUA, o que 
foi chamado pela Food and Drug Administration (FDA) de epidemia de vaping.

Porém, a despeito da vedação, o descumprimento da RDC não parte apenas dos 
próprios fabricantes, mas também das plataformas de e-commerce, de quem é 
possível comprar a apenas um clique de distância. Em um dos sites, há mais 
de 150 anúncios de acessórios, pods, e e-liquids da conhecida marca de cigarro 
eletrônico Juul, que responde por 19% do mercado global desses dispositivos11, 
e a quem se atribui a epidemia de vaping que assolou os jovens norte-america-
nos. Em outro, é possível adquirir o refil do Juul em sabores já banidos nos EUA, 
justamente por serem considerados apelativos à iniciação por jovens12.   

A defesa dessas plataformas é de que não são responsáveis pelos produtos 
anunciados, pois apenas hospedam espaços para vendedores colocarem seus 
anúncios ao alcance dos consumidores, em troca de um percentual do preço 
anunciado. Afirmam também que os termos de uso são claros quanto ao que 
não pode ser anunciado, e que há como pedir a retirada do ar dos anúncios que 
não atenderem. Ou seja, as empresas querem impor unicamente aos consumi-
dores o ônus de monitorar o que é colocado em suas plataformas, isentando-se 
de qualquer responsabilidade, enquanto se beneficiam (e lucram) como inter-
mediários da transação.13

Como visto, a variedade de meios onde se pode adquirir um cigarro eletrônico 
é bastante grande, mesmo com a proibição da ANVISA vigente. Logo, torna-se 
crucial trazer para essas empresas a responsabilidade por disseminar conteú-
do que não cumpra a legislação. Ao não fazê-lo, se oneram desnecessariamen-
te os órgãos de controle, que a cada denúncia de venda ilegal são obrigados 
a abrir um processo administrativo para averiguar, e somente após adotadas 
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essas providências estão autorizados a pedir a retirada do anúncio do ar. A bai-
xa efetividade desse procedimento se reflete nos números: durante três anos 
(2017 a 2019), a ANVISA determinou a retirada do ar de 727 anúncios online de 
venda de cigarros eletrônico.14

Além disso, ainda que a população esteja vigilante e denuncie esse tipo de prá-
tica – o que obviamente é pouco factível -, jamais será capaz de cobrir o univer-
so de produtos que estão a disposição na rede, e que vai muito além dos sites 
que foram citados como exemplo.  Diferentemente das marcas de cigarro, em 
que as fabricantes se resumem a poucas empresas, aproximadamente 55% do 
mercado de venda de cigarro eletrônico está dividido entre 57 fornecedores.15 
Como consequência, o mercado de cigarros eletrônicos é muito mais hetero-
gêneo e dinâmico, com uma quantidade maior de produtos à disposição, o que 
dificulta sobremaneira a fiscalização. 

A comercialização online ainda traz como agravante a impossibilidade de veri-
ficar a idade do comprador, requisito legal que é facilmente burlado com algum 
aceite por parte do consumidor em que declara ser maior de idade, ou que se 
diz atendido quando o anúncio expressamente diz que o produto é destinado a 
maiores de 18 anos.    

Em meio a uma epidemia mundial, ficou ainda mais evidente a importância 
de se priorizar a saúde pública da coletividade sobre interesses individuais. 
Com a população em quarentena para evitar a disseminação da COVID 19, as 
compras online farão cada vez mais parte do cotidiano. Por isso, é imperativo 
que questionemos a responsabilidade que sites de venda tem em divulgarem 
(e ainda por cima lucrarem!) sobre a venda de produtos que causam danos à 
saúde pública. Cabe a nós, como sociedade, exigirmos que, enquanto ficamos 
em casa para nos proteger, não sejamos prejudicados dentro dos nossos lares 
por empresas atuando em causa própria. 
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Por Laura Cury
“Unsmoke Your Mind”

Em janeiro de 2020, a Philip Morris International divulgou o White Paper¹ intitula-
do Unsmoke Your Mind: respostas pragmáticas a perguntas difíceis sobre o fu-
turo sem fumaça², com o objetivo de responder aos questionamentos do público 
sobre sua visão institucional de um “futuro sem fumaça”. Vale notar que o termo 
“Unsmoke” remete à ideia de tornar claro, retirar a cortina de fumaça que embaça 
o campo de visão, tornando algo “transparente”.

A PMI solicitou à Povaddo LLC, uma empresa de consultoria com experiência nas 
áreas de negócios públicos, estratégia e pesquisa, uma pesquisa para compreen-
der a visão do público sobre dispositivos eletrônicos para fumar. Não é a primeira 
vez que a Povaddo trabalha com a PMI: em meados de 2019, uma outra pesquisa 
foi realizada com o intuito de mostrar o potencial de melhorar as relações sociais 
das pessoas ao pararem de fumar, ou migrarem para uma alternativa suposta-
mente mais segura. Vale notar que o Presidente e Fundador da Povaddo, William 
Stewart, trabalhava anteriormente como Vice-presidente sênior, sócio e diretor 
de pesquisa da Fleishman-Hillard, firma de relações públicas do The Tobacco 
Institute, principal organização de lobby da indústria de cigarros. No Washington 
Post, Morton Mintz relatou a história de como Fleishman Hillard e o Tobacco 
Institute converteram o Healthy Buildings Institute em um grupo de frente para 
a indústria do tabaco, num esforço para afastar a preocupação pública sobre os 
perigos do fumo passivo³. 

A atual pesquisa encomendada a Povaddo contou com entrevistas de 17.251 
adultos de 21 a 74 anos de idade, provenientes de 14 países, dentre eles o Brasil.4 
O documento Unsmoke Your Mind apresenta opiniões dos cenários regulatório, 
científico e corporativo, já que a PMI se concentra no avanço de produtos “sem 
fumaça” para, em tese, substituir por completo os cigarros tradicionais.

Segundo os levantamentos, 46% dos brasileiros entrevistados ficaram confusos 
após lerem notícias veiculadas na imprensa sobre cigarro eletrônico e tabaco 
aquecido e 86% dos adultos fumantes de cigarros tradicionais consideraria mi-
grar para novos produtos caso tivessem acesso e clareza de informações refe-
rentes a eles. 80% dos entrevistados entendem que fumantes devem ter acesso 
aos produtos sem combustão, assim como a informações corretas a respeito 
deles. Por isso, a Phillip Morris alega estar suscitando um debate a respeito do 
tema (apesar de sempre apresentar somente um lado da discussão: o seu), tendo 
recentemente promovido a campanha institucional com o suposto intuito de es-
clarecer o público denominada “Precisamos Falar”, que foi veiculada em jornais 
de grande circulação, como a Folha de S. Paulo, e mesmo em sites e aplicativos 
de relacionamentos, como o Tinder e o Happen.

Como os produtos sem combustão sem fumaça estão cada vez mais nas man-
chetes, apresentados como alternativas viáveis, o White Paper Unsmoke Your 
Mind explora dúvidas do público geral sobre esses novos produtos:
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• A sessão “We & Me: As sociedades em geral realmente se importam 
com os fumantes?” revela que 85% dos entrevistados concordam que 
os fumantes que continuarem a fumar deveriam ter acesso e infor-
mações precisas sobre alternativas sem fumo, o que evidencia que o 
público em geral se preocupa com a questão do tabagismo e gostaria 
de ver mais ações para reduzir ou até eliminar o problema;

• A sessão “Science Illuminates, Science Blinds: Os consumidores le-
vam a sério as evidências científicas ou consideram a ciência como 
apenas mais um truque de marketing?” comenta que 89% dos entre-
vistados concordam que antes de introduzir cigarros eletrônicos e 
produtos de tabaco aquecido para os consumidores, os fabricantes 
devem realizar avaliações científicas robustas e 87% concordam 
que, ao regulamentar, governos, legisladores e órgãos de saúde pú-
blica devem considerar a ciência atual relacionada a cigarros ele-
trônicos e produtos de tabaco aquecido;

• A sessão “The Age of Mistrust: Como a (des)confiança afeta as 
atitudes em relação às alternativas sem fumaça?” comenta que 
somente 53% dos entrevistados confiam na segurança das reco-
mendações do governo, e que médicos e farmacêuticos, respecti-
vamente, foram vistos com os profissionais mais confiáveis para 
fornecer informações precisas sobre as alternativas disponíveis 
aos cigarros. Mas o White Paper levanta a questão que muitas pes-
soas - principalmente as não fumantes – provavelmente nunca os 
consultou sobre o assunto e que a mídia (incluíndo as redes so-
ciais) e fabricantes - que sofrem com baixos níveis de confiança 
a esse respeito - provavelmente terão uma exposição muito maior 
entre consumidores em geral;

• A sessão “The Promise and the Threat of What’s New: Como ter 
certeza de que as inovações serão melhores do que as opções atu-
ais?” dispõe que 42% dos entrevistados concordam que relatos da 
mídia os deixaram mais confusos sobre produtos alternativos e 
mais da metade concordou que era menos provável que mudassem 
para novos produtos devido a notícias recentes. Segundo o relató-
rio, esse dado “é preocupante. (...) vaping com produtos adequada-
mente regulamentados acarreta um menor risco à saúde do que fu-
mar. Cigarros eletrônicos e outros produtos para não fumantes são 
inovações com o potencial de ajudar a resolver o problema (...) do 
tabagismo. Monitorar e atentar aos riscos potenciais desses novos 
produtos serão essenciais para estabelecer confiança neles e con-
vencer aqueles adultos que de outra forma continuariam a fumar 
para mudar para eles”;

• A sessão “Big Isn’t Always Bad: Existe alguma alternativa séria para 



12

o grande grupo de 7,8 bilhões de pessoas fumantes?” descreve que 
“big industries” (grandes indústrias -“big pharma”, “big food”, etc.) 
geralmente têm conotações negativas, mas que o fato é que fumar 
é um grande problema, portnto melhor endereçado por uma “gran-
de solução”. Como uma grande empresa de tabaco, a PMI “pos-
sui profundo conhecimento de campo, recursos profundos com os 
quais desenvolver melhores produtos e a persistência e motivação 
para continuar investindo e trabalhando para solucionar esse gran-
de problema.”

Segundo o diretor de Operações da PMI, Jacek Olczak, “as alternativas sem fu-
maça oferecem uma abordagem mais sensata à saúde pública (...). “Com a baixa 
confiança nos governos e organizações por parte da população, é essencial ba-
sear a tomada de decisões em fatos e conhecimentos científicos. Para a compa-
nhia, essa pesquisa reforça a importância da transparência no compartilhamento 
da ciência por trás dos produtos sem fumaça, tornando-a aberta a todos: gover-
nos, agências reguladoras, cientistas, acadêmicos ou o público em geral.

Esse compartilhamento foi justamente o objetivo principal da PMI participar do 
Fórum Econômico Mundial, em Davos, em fevereiro deste ano.5 A PMI se con-
centrou na visão de ser pioneira em um futuro “livre de fumo”. Em um lounge 
designado exclusivamente a ela, chamado ‘Unsmoke your Mind’, especialistas e 
cientistas da PMI estavam interessados   em fornecer, para os participantes do 
evento, informações e dados sobre o portfólio de produtos sem fumo da em-
presa, incluindo o IQOS, inserido na categoria de “produtos de risco reduzido”. 
A declaração divulgada na entrada do PMI lounge -“Estamos todos aqui para 
resolver desafios globais difíceis ... entre e faça a diferença” - revela a ânsia 
da empresa em deixar efetivamente uma marca no contexto do evento, no qual 
distribuiu seu White Paper. Durante todo o evento, a PMI introduziu exemplos de 
legislação defendida como progressiva alcançada em vários países, como nos 
Estados Unidos (onde o FDA autorizou a venda de IQOS), no Reino Unido e no 
Japão, em que alternativas aos cigarros tradicionais desfrutam de regulamenta-
ção diferenciada a fim de incentivar fumantes adultos a “mudarem de cigarro”.

Resta agora que o público tenha acesso a pesquisas realizadas sem conflitos 
de interesse a respeito desses novos produtos. Por enquanto, “precisamos fa-
lar” sobre os riscos que esses produtos têm apresentado à população mundial, 
principalmente a mais jovem, principalmente quando consideramos um dado 
apresentado pela própria pesquisa encomendada pela PMI: 95% dos entrevis-
tados também acreditam que as decisões relacionadas a políticas de saúde 
pública devem ser tomadas de forma aberta e transparente.
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Alimentação

Por Marília Albiero

Anufood – Uma Feira de Negócios do setor de Alimentos 
e Bebidas que sempre revela fatos surpreendentes

Anufood é uma feira de negócios do setor de alimentos e bebidas que está na 

sua 2ª edição com pretensão de reunir, em São Paulo, grandes e pequenas mar-

cas, as novas tendências do setor como produtos plant-based, associações de 

setor e agências internacionais exportadoras.

Em meio a uma feira com focos e públicos tão diversos, as associações do 

setor como a ABIA (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos) e ABIR 

(Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alco-

ólicas) promovem paralelamente seminários para enaltecer o setor, trazendo 

sempre a pauta da agenda regulatória.

Seja porque estamos em pleno momento de discussão da reforma tributária, das 

declarações do Ministro Paulo Guedes no Fórum Econômico Internacional em 

Davos sobre estabelecer o  “Imposto do Pecado” incluindo produtos com excesso 

de açúcar ou porque, desde 2018,  os  benefícios bilionários recebidos pela in-

dústria de bebidas açucaradas vêm reduzindo numa guerra de alíquotas do IPI do 

concentrado do produto e a pressão da sociedade civil vem aumentando, o tema 

da Tributação ocupou um bloco de destaque num evento patrocinado pela ABIR.

Somente ter este bloco já seria considerado um indicador de sucesso, pois revela o 

quanto a indústria de bebidas está preocupada com mudanças, seja pela redução 

dos subsídios, ou seja pela criação de um imposto específico para a sua categoria.   

Alinhados com aquilo QUE tanto a sociedade civil quanto a indústria vem moni-

torando, os projetos de lei citados no seminário sobre a Tributação de Bebidas 

Açucaradas são exatamente aqueles que mais fazemos incidência política (PL 

2187/19 no Senado e o PL 8541/2017 na Câmara dos Deputados).

Apesar de 50 jurisdições em todo o mundo terem adotado um tributo específico 

para bebidas açucaradas, o discurso do Presidente Alexandre Jobim se man-

tém firme. Assim, segundo a ABIR, os refrigerantes não são a principal causa da 

obesidade, ou seja, não  é necessário um tributo para inibir consumo, o imposto 

seletivo não funcionou em outros países (ignorando os vários estudos sobre o 

sucesso da medida no México, Berkeley e Filadélfia); e  o Brasil já possui carga 

tributária elevada e superior a países que já possuem estes impostos especí-

ficos para tributação (não mencionando os benefícios bilionários concedidos 

não somente para aquelas que tem parte da produção na Zona Franca de Ma-

naus, mas também os benefícios em toda a cadeia de produção).
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Em 2016, Coca-Cola, Ambev e Pepsi Co, em resposta às discussões em torno do 

projeto de lei 1755/07, que regula a venda dos refrigerantes nas escolas, anuncia-

ram que não mais venderiam bebidas com alto teor de açúcares, como refrigeran-

tes e refrescos, nesses espaços. Agora que o projeto encontra-se em plenário da 

Câmara dos Deputados, foi anunciado uma Acordo Voluntário: um compromisso 

não só das grandes empresas, mas das 68 empresas ligadas à ABIR (correspon-

dem por 85% da produção de bebidas não alcoólicas no Brasil). Surpreendente-

mente (ou não!) ele sequer foi mencionado na abertura do seminário liderado pela 

ABIA, mesmo quando o assunto direcionou sobre a Auto-regulação.

As empresas do segmento também assumiram o compromisso de vender de 

maneira responsável de bebidas energéticas no país com diretrizes para que 

os rótulos das embalagens contenham informações claras sobre os níveis de 

cafeína, bem como não fazer anúncios direcionados a crianças menores de 12 

anos, em ambiente virtual ou em mídia tradicional. (https://abir.org.br/abir-a-

vanca-na-autorregulacao-do-setor-com-dois-novos-compromissos/)

A ABIR declarou que não tem uma estimativa de qual será o impacto na indús-

tria de bebidas não alcoólicas com a adoção desses dois compromissos, o que 

já declara e comprova a ineficácia de Acordos Voluntários liderados pelo setor 

que atuam contra a regulação.

“Fingimos que fomos mas voltamos, Olha a Indústria do Tabaco mais uma vez!”

Ano passado, destacando-se entre tradicionais estandes, a indústria do tabaco 

colocou algo que chamava a atenção e curiosidade de todos. Intitulando-se 

de “Venha conhecer o Futuro das Marcas” (https://thefutureofbrands.com/) e 

parecendo um “circo misterioso e com aspectos de terror”, a Japan Tobacco 

International convidava a todos que circulavam pela Anufood para mostrar os 

perigos que podem acontecer à indústria de alimentos se o setor fosse subme-
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tido à regulação a qual é a indústria do tabaco  no que diz respeito a tributos, 

regulação da publicidade, embalagem e ambiente. A visita a este estande foi 

tema de nossos primeiros boletins de monitoramento.

Numa primeira análise na programação e nos estandes, parecia que a indústria 

do tabaco não estava lá. Mas, no meio de uma grande e vasta programação 

para o setor de Bares e Restaurantes, estavam representantes da Souza Cruz 

para mostrar, com dados e evidências, que o mercado ilegal de produtos do 

tabaco, causado pela alta carga tributária, segundo eles, conduzem a perdas de 

faturamento nos bares e restaurantes.

Para quem acompanha o tema, o Brasil ratificou a Convenção Quadro da OMS 

para Controle do Tabaco, que prevê uma série de medidas relativas a preços e 

impostos e controle do comércio ilícito desses produtos. Esse último resultou 

na formulação do Protocolo para Eliminar o Comércio Ilícito de Produtos de 

Tabaco, um “mini tratado”, do qual o país também é membro, e estabelece que 

as políticas tributárias devem ser adotadas simultaneamente ao combate do 

contrabando e outras formas de ilicitude.  http://actbr.org.br/post/protocolo-

-para-eliminacao-do-mercado-ilicito-de-produtos-de-tabaco-no-brasil/16138/

Mesmo com um discurso inflamado, a palestra atraiu no máximo 15 pessoas, 

sendo que a mesma palestra no dia anterior havia sido cancelada segundo pes-

soas da organização.

O difícil foi sair convencido com a frase de fechamento da apresentação, se-

gundo o qual diminuir os impostos pode contribuir para um país melhor para 

as próximas gerações, pois os recursos oriundos da evasão fiscal do mercado 

ilegal dos produtos de tabaco de quase R$ 11,5 bilhões poderiam ser usados 

para construir 23 mil unidades básicas de saúde. Trago para reflexão: para a 

saúde, não seria mais coerente e eficaz eliminar ou reduzir o consumo destes 

produtos de tabaco?
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Por Camila Maranha

O que a Nestlé faz no Dia Mundial da Obesidade
Um exemplo de ação política corporativa

Este ano, o Dia Mundial da Obesidade1 foi comemorado, de forma inédita, no 

dia 4 de março. A mudança na data, que até o ano passado ocorria no dia 11 

de outubro, foi proposta por uma coalizão de organizações envolvidas com o 

estudo e tratamento da obesidade, de diversos países, para pedir uma resposta 

mundial a esse desafio crítico. Atualmente a obesidade representa uma crise 

global que afeta cerca de 650 milhões de pessoas. A complexidade da doença, 

a necessidade de desenvolver soluções sustentáveis e o ônus do estigma ainda 

representam desafios que precisam ser enfrentados.

De acordo com o Ministério da Saúde², o Dia Mundial da Obesidade incentiva 

soluções práticas para ajudar as pessoas a alcançar e manter um peso sau-

dável, realizar tratamento adequado e reverter a crise da obesidade. Entre as 

ações necessárias são destacadas: restringir a comercialização de alimentos e 

bebidas com alto teor de gorduras, açúcar e sal para crianças; tributar bebidas 

açucaradas e proporcionar melhor acesso a alimentos saudáveis; abrir espaço 

para caminhadas, ciclismo e recreação seguros nas cidades; e ensinar às crian-

ças hábitos saudáveis desde a infância.

Uma das campanhas que divulgaram a data comemorativa foi da empresa Nes-

tlé, que abordava em um vídeo curto, os dados de prevalência no mundo e no 

Brasil desse problema, apontando problemas de saúde e outros impactos nega-

tivos para a vida das crianças e enfatizando o papel de pediatras no enfrenta-

mento desse problema. Ao final do vídeo vinha a hashtag #JuntosNessaCausa, 

ao lado da logomarca “Pediatria Nestlé”.

Imagens do anúncio da Nestlé sobre o Dia Mundial da Obesidade

https://www.worldobesityday.org/about
http://bvsms.saude.gov.br/ultimas-noticias/3134-04-3-dia-mundial-da-obesidade
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O canal “Pediatria Nestlé”³ foi criado pela empresa para ser um site exclusivo 

para pediatras e canal direto de comunicação com esses profissionais especia-

listas. No site, por exemplo, é possível fazer um tour virtual pelo estande que a 

empresa montou no último Congresso Brasileiro de Pediatria, ocasião em que 

anunciou sua nova fórmula infantil, indicando que seria a “primeira e única” no 

mercado com Human Milk Oligosaccharides, conhecidos como HMOs, compo-

nentes anunciados como sendo “estruturalmente idênticos ao leite materno”. A 

exposição durante um evento de pediatria configura uma situação de conflito 

de interesses. Por que? Pelo fato de um agente econômico, cujo interesse é 

vender seus produtos, ter o objetivo de influenciar profissionais de saúde a 

prescreverem suas fórmulas infantis, por exemplo, ao invés do aleitamento ma-

terno, prejudicando recomendações independentes e desvinculadas de produ-

tos e de marcas. Nesse sentido vale a pena destacar eventos científicos cujas 

regras de escolha de financiadores levem em conta o portfólio de produtos das 

empresas, como foi o caso do Encontro Nacional de Aleitamento Materno, que 

aconteceu no Rio de Janeiro, em 2019. Na ocasião, os organizadores declara-

ram4, como política, não aceitar patrocínio de qualquer fonte com conflito de 

interesses, como fabricantes de alimentos para crianças pequenas ou de equi-

pamentos relacionados. 

Ações políticas corporativas

Essa estratégia da Nestlé de se associar a profissionais de saúde faz parte de 

um conjunto de ações políticas corporativas, feitas por empresas com o intuito 

de influenciar políticas públicas a seu favor5. Neste caso, a estratégia de criar 

canais de contato direto com pediatras pode ser vista como uma forma de 

“atuação junto à sociedade”, com o objetivo de gerar uma associação positiva 

desses profissionais com a marca e aumentar a  credibilidade da marca junto a 

outros públicos. No Brasil, a Nestlé possui parcerias com a Sociedade Brasileira 

de Pediatria (SBP), a Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), a Sociedade 

Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral (SBNPE), a Sociedade Brasileira de 

Alimentação e Nutrição (SBAN) e a Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnolo-

gia de Alimentos (sbCTA) entre outras.

Mas a proximidade da empresa com esses profissionais não é bem vista por 

todos os especialistas na área.  Para o pediatra Daniel Becker, a Nestlé, assim 

como outras indústrias de leite, têm uma estratégia muito agressiva de marke-

ting junto a esses especialistas: “patrocinam praticamente todos os eventos 

de pediatria no Brasil, tem sites especificamente direcionados a pediatras, es-

tratégias para conquistar a mente de jovens pediatras assim que se formam, 

patrocinam jantares, encontros, congressos, cursos entre outros. É uma noção 

básica de marketing que você se torna devedor de quem lhe faz um favor, de 

quem lhe presta uma simpatia ou um agrado”.       

https://www.pediatraonline.com.br/
https://enam.org.br/index.php
https://enam.org.br/index.php
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No livro “Uma verdade indigesta”, que aborda como a indústria alimentícia ma-

nipula a ciência do que comemos, Marion Nestle afirma que a psicologia dos 

presentes demonstra que até mesmo pessoas com boas intenções respondem 

de maneira previsível a brindes e pagamento, mesmo sem perceber que o fa-

zem. A autora explica que as empresas não ‘compram médicos’, tampouco os 

mesmo se ‘vendem’ para as empresas. Isso acontece de forma muito mais su-

til6. E ainda que o processo de retribuição se dê de forma inconsciente, os re-

sultados podem ser avaliados. Pesquisas vêm demonstrando o impacto desse 

tipo de investimento pelas empresas: um estudo, realizado na década de 1990, 

demonstrou que uma viagem gratuita para uma conferência patrocinada pelo 

setor da indústria farmacêutica dobrava a taxa de prescrição de um remédio. 

Outro estudo, nos anos 2000, apontou que presentes, refeições, financiamentos 

de viagens e visitas de representantes da indústria estavam fortemente correla-

cionados com mais prescrições de medicamentos7.

Campanhas que abordem o problema da obesidade são muito bem-vindas no 

atual momento. O que gera estranhamento é a chamada ser feita por uma em-

presa que tradicionalmente vende produtos ultraprocessados, associados ao 

ganho de peso. De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira8 e 

com o Guia Alimentar para Menores de Dois Anos9, do Ministério da Saúde, ali-

mentos ultraprocessados devem ser evitados nas nossas dietas, por conterem 

baixa qualidade nutricional, serem hiper palatáveis, estimularem o consumo 

excessivo, e terem repercussões sociais e ambientais negativas, em sua maio-

ria. Vale lembrar, assim, que a empresa em questão é campeã de vendas do 

segmento de chocolates, leite condensado, leite em pó (adicionado de açúcar), 

cereais matinais, biscoitos, sorvetes, iogurtes e fórmulas infantis, entre outros. 

Para o pediatra Daniel Becker, “A Nestlé é uma indústria cuja linha de produtos 

é talvez uma das maiores responsáveis pela obesidade infantil no Brasil e no 

mundo. Usam açúcar de forma excessiva e vendem todo tipo de produtos ul-

traprocessados que são hoje responsabilizados pelo ganho de peso excessivo 

na infância. Suas estratégias de marketing, agora com foco específico na baixa 

renda, tendem a mudar a alimentação tradicional do brasileiro, que é extrema-

mente nutritiva e saudável, para uma alimentação nociva, engordativa e tóxica. 

Esse grupo social é mais suscetível à influência por ter pouco acesso à educa-

ção e informação, e chega a ser cruel induzir à obesidade crianças e adultos, 

que podem desenvolver doenças crônicas graves depois de alguns anos”.

Para o pediatra brasileiro, o vídeo da Nestlé que foi veiculado no Dia Mundial 

da Obesidade é um claro exemplo dessa estratégia. “Pretendendo se associar 

ao pediatra na luta contra a obesidade, ela lava a imagem de uma empresa que 

está entre as principais causadoras dessa mesma epidemia. É uma estratégia 

esperta, mas covarde. Seria mais útil se a Nestlé adequasse a sua linha, redu-

zisse o açúcar de seus produtos, e optasse por uma linha de produtos mais 
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saudável para a infância e para a população brasileira como um todo. Até agora 

não demonstrou qualquer preocupação com isso, muito pelo contrário”. Portan-

to, na linha do que aponta o Ministério da Saúde, mais interessante seria se a 

empresa concentrasse esforços na restrição da comercialização e publicidade 

de alimentos e bebidas com alto teor de gorduras, açúcar e sal para crianças, 

por exemplo. Ou se, simplesmente, não interferisse negativamente no avanço 

das políticas e leis que apontem para que a população brasileira tenha melhor 

acesso a alimentos saudáveis.
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Por Victória Rabetim

Da magia do Natal ao gás 
do verão com a Coca-cola

A Coca-cola vem criando uma série de ações de relacionamento com o consu-
midor para reforçar seu posicionamento de mercado como uma marca que en-
volve união e celebração, presente na mesa das famílias brasileiras ou curtindo 
com os jovens. 

No final do ano passado, com o conceito “juntos a magia aconteceu”, a Coca-
-cola deu início a sua campanha de Natal, com um longo comercial exclusivo no 
intervalo do Fantástico e embalagens temáticas 16.

Ela também organizou a Caravana Coca-cola, que foi pauta de diversos portais 
de notícias regionais e até blogs de mães, de norte a sul do país, passando 
pelas principais avenidas e shoppings do Brasil. A hashtag #caravanacocacola 
tem mais de 15,2 mil publicações apenas no Instagram.

Caravana Coca-cola em shoppings, mercados e avenidas de todo o país

Além disso, a empresa também fez um especial de fim de ano em parceria com 
a TV Globo na véspera do Natal, intitulado com mesmo nome do conceito da 
campanha. O programa contou com a participação de Camila Pitanga e Milton 
Gonçalves, trazendo um Papai Noel negro pela primeira vez para as telinhas17. A 
autora, Cleissa Regina Martins, foi revelada pelo Laboratório de Narrativas Ne-
gras para o Audiovisual, uma parceria da Globo com a FLUP (Festa Literária das 
Periferias)18.

Coca-cola, Del Valle e Amor de Mãe
Outra estratégia desenvolvida pela marca foi o product placement19, erronea-
mente chamado de merchandising. A estratégia tem sido largamente utilizada 
por diversas empresas na novela das 9h da Rede Globo, Amor de Mãe. A Coca-
-cola está presente nas cenas que mostram dos almoços de família da persona-
gem principal, Lurdes, interpretada por Regina Casé, até o Del Valle que aparece 
nos cafés da manhã de outra protagonista, que conta com alto poder aquisitivo 
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na trama, Vitória, interpretada por Taís Araújo.

Parceria entre a novela das 9h e a Coca-cola

A parceria entre as empresas foi além da aparição nas cenas da novela. O pro-

jeto reforça a importância das redes de apoio e conexão com as mães, através 

de um perfil no Instagram intitulado “Espaço Mundo Mãe”. O espaço de apoio 

às mães da trama, de nome homônimo, faz uma ligação entre o folhetim e o 

virtual, com dicas e mensagens de apoio esse público20. O perfil @espaco_mun-

domae21conta com o apoio da psicóloga infantil Carol Lopes, a pediatra Ana 

Escobar, traz depoimentos de famosos, apresenta situações e desafios coti-

dianos da vida da mãe, cenas da novela e memes. Também conta com a escri-

tora Djamila Ribeiro, que explica formas de criar meninos e meninas para uma 

sociedade mais igualitária e a jornalista Flávia Oliveira, que trata de questões 

relacionadas ao racismo.

Na página do Instagram, há apenas uma publicação22 que transparece a par-

ceria entre a Del Valle e o projeto da Globo, fortalecendo que a marca “sempre 

apoiou a maternidade” e que deseja ampliar a rede de apoio de mães. Em outra 

publicação23 eles simulam a lancheira de Tiago, personagem que interpreta o 

filho de Taís Araújo na novela, como se ela fizesse aquele lanche como símbolo 

de carinho, com Del Valle Kapo.

Um dos dados utilizados na criação da plataforma foi de que apenas 15% das 

mães se sentem representadas pela publicidade, segundo a pesquisa feita pelo 

Baby Center Research24. Por isso, a proposta busca um formato inédito para 

gerar maior identificação e impacto, fugindo de um discurso publicitário que 

enaltece as mães como super heroínas.

Vai no Gás: Foco no consumidor jovem
Em paralelo às outras ações, a empresa adotou o novo slogan e hashtag “Vai 

no Gás”, com uma campanha que conversa com o público jovem. Eles mudaram 

até a lata do produto, que agora conta com “350 GV”, simbolizando o número de 

“ml de gás de verão”25.
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Uma das ações da campanha foi a criação de um feat entre os cantores Pabllo 
Vittar e Jerry Smith com a música Clima Quente26. Uma das frases da música 
se refere sobre “estar de lata na mão”, fazendo referência à bebida da marca. 

Posts da parceria entre os cantores no Instagram da Coca-cola

Pabllo Vittar tem 5,4 milhões de ouvintes mensais só no Spotify, uma das pla-
taformas mais populares de streaming de música. Além disso, conta com mais 
de 10,4 milhões de seguidores no Instagram. Já o funkeiro Jerry Smith possui 
3,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify e conta com mais de 9,4 milhões de 
seguidores no Instagram.

A marca também patrocinou festivais de música como o Planeta Atlântida, o 
Festival de Verão de Salvador e o Rock’n’Rio, todos com foco no público jovem. 
Contou com a presença de stands da marca nos eventos e uma websérie intitu-
lada “Dando um Gás”, apresentada por alguns dos influenciadores do “squad” 
da campanha.

Squad de influenciadores
A Coca-cola criou um squad com cinco influenciadores digitais como base da 
sua estratégia de relacionamento com o público jovem, além de usar outros 
influenciadores em ações pontuais. Os participantes do squad são: 

Squad de influenciadores da campanha Vai no Gás da Coca-cola

Todos produziram diferentes tipos de conteúdo para a marca, como vídeos para o 
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IGTV, posts com o produto, posts em eventos com patrocínio da marca, entre ou-
tros tipos de conteúdo publicados nos canais da Coca-cola e dos influenciadores.27

Quase todos contam com milhões de influenciadores apenas em seus perfis 
do Instagram, mas Luisa Sonza, além de ser cantora e influenciadora, também 
é esposa do segundo maior youtuber do país28, Whindersson Nunes, que conta 
com 39 milhões de seguidores no Instagram e 38,9 milhões de inscritos em seu 
canal no Youtube.

Outra estratégia utilizada com os influenciadores era escanear o QR Code das 
embalagens da Coca-cola para aprender as coreografias do hits do verão em 
parceria com um dos maiores canais de coreografias do país, o @fitdance, com 
mais de 12 milhões de inscritos no Youtube.

Posts da campanha no Instagram da Coca-cola

Houve lançamento de hits e clipes inéditos com acesso via QR Code, produ-
zidos em parceria com o canal Kondzilla, o maior do Youtube do país e sexto 
maior do mundo29, com mais de 56,4 milhões de inscritos. KondZilla é a maior 
plataforma de comportamento do jovem da favela do Brasil, produzindo diver-
sos artistas e conquistando um público muito além das comunidades.

Outra parceria recente é com a paiN Gaming, fundada em 2010. Hoje é a maior 
organização de esportes da América Latina, atuando em seis modalidades dife-
rentes. A estratégia também usa o recurso do QR Code para fornecer conteúdo 
exclusivo.
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Alimentação e Álcool

Por Bruna Hassan

Anitta e a publicidade de alimentos 
ultraprocessados e bebidas alcoólicas

Junto com a Chef Paola Carosella e a ministra Tereza Cristina Dias, da pasta 

de  Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a cantora, compositora e empresária 

Larissa de Macedo Machado, que adotou o nome social Anitta, figura na lista 

Forbes 2020 entre as 20 mulheres mais poderosas do Brasil30. A cantora já tem 

10 anos de atividade e gerencia a própria carreira. É convidada a cantar nos 

mais requisitados festivais de música do mundo, como Rock in Rio31, Rock in 

Rio Lisboa32, e Coachella33. Anitta coleciona premiações34 e seguidores. Somen-

te no Instagram, são 45,8 milhões35. 

Mais do que grandes números de ouvintes musicais – foi a cantora latina mais 

ouvida no Spotify em 201936 – Anitta se destaca como empresária e influencia-

dora. Suas palestras sobre marketing e empreendedorismo custam ao menos 

R$ 150 mil37. Em 2019 tinha contrato com 11 marcas. Além das diversas par-

cerias musicais nacionais e internacionais, como Madonna38  e Snoop Dogg39, 

Anitta é também parceira de grandes indústrias de alimentos ultraprocessados, 

lanches rápidos e bebidas alcoólicas, como McDonald`s, Coca-Cola, iFood e 

Jack Daniels. Em setembro de 2019, Anitta anunciou ser líder de criatividade e 

inovação da Skol Beats, marca da Ambev40.
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Parcerias de Anitta com o setor de alimentos e bebidas alcoólicas: lista longa e antiga

Em meio às postagens patrocinadas por empresas grandes poluidoras ambien-

tais41, que estimulam o consumo de produtos nocivos à saúde, direcionados 

ao público infantil, a cantora promove o vegetarianismo e a preocupação com 

a preservação do meio ambiente. Ainda, tem uma série de vídeos animados no 

Youtube intitulada “Clube da Anittinha”, bem como livros, mochilas e produtos 

da marca infantil42, grupo que tem sua influência.

 

Anitta, mensagens de preservação do meio ambiente e influência ao público infantil
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Entre o fim de 2019 e o início de 2020, Anitta fez amplo marketing de duas em-

presas de alimentos ultraprocessados e bebidas alcóolicas, cuja explosão de 

massificação dos produtos aconteceu no carnaval. Em 2019, lançou a Skol Be-

ats 150 BPM com a Ambev, com teor alcoólico de 13,9%. Com foco no público 

jovem43, fez sucesso no carnaval como a bebida da Anitta44. Em janeiro deste 

ano lançou a Skol Beats GT, mistura de gin e tônica, focada no mesmo público45. 

Postagens quase diárias nos seus Stories e Instagram ocorriam, consumindo 

seus produtos com amigos e pessoas próximas, estimulado o consumo de be-

bidas alcoólicas sem moderação. A propaganda foi tão intensa que uma de 

suas postagens foi condenada pelo Conselho Nacional de Autorregulamenta-

ção Publicitária (Conar), por influência ao público jovem46. Como resultado, a 

cantora passou a divulgar as postagens com #publi para sinalizar publicidade 

e “Beba com moderação”. 

Lançamento da parceria e divulgação da marca sem e com mensagens de advertência

A Cheetos, marca de biscoitos ultraprocessados da PepsiCo47, promoveu a 

campanha “Cheetos e Anitta - Partiu Festa”48. Essa parceria foi bastante explo-

rada no período entre o verão e o carnaval. Na compra do produto, a inserção do 

código promocional levava a concorrer a diversos prêmios. Entre eles, assistir 

a shows da cantora na sua casa. Com foco no público jovem, o regulamento da 

promoção compreendia a faixa de 13 a 18 anos.
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Regulamento da promoção “Cheetos e Anitta Partiu Festa”

A parceria entre artistas e os setores de alimentos e bebidas alcoólicas não é 

nova. No entanto, as estratégias ganharam novas tecnologias e maior penetra-

ção pelos artistas. Anitta se envolve em todo o processo, desde o contrato à pu-

blicidade. Consome e apresenta os produtos antes, durante e após os eventos, 

inclui o tema nas músicas, nos clipes49, veste fantasias de carnaval com o tema 

do patrocinador. A cantora explicou em um comentário na rede social sobre a 

estratégia de continuidade, que consiste em pulverizar a marca de maneira na-

tural e indireta para gerar o buzz marketing50.

Em entrevista à revista Exame, deixa claro: “Meu escritório é meu celular. Como 

o produto da minha empresa sou eu mesma, tenho de estar em campo fisica-

mente, executando o que combinamos na venda”51.  A revista retrata que “Os 

grandes nomes do pop, do rap, do sertanejo e de outros ritmos passaram a ser 

os protagonistas não só de sua música, mas de sua marca, de seus produtos. 

São, mais do que artistas, CEOs de suas próprias startups. O objetivo é ganhar 

os maiores ‘nacos’ de um mercado por décadas dominado por grandes grava-

doras e produtores.”52
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Anitta é a marca, o produto, a garota propaganda e a empresária.
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