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A Aliança de Controle do Tabagismo é uma associação não-governamental, que 
congrega organizações de diferentes setores da sociedade (saúde, meio ambiente, 
gênero, direito, educação);  
 
 Entendemos que o tabagismo não se refere apenas a um problema individual - 
está associado a fatores sócio-culturais, econômicos e ambientais ; 
 
 Nosso objetivo é apoiar a implementação da Convenção Quadro para o Controle 
do Tabaco e contribuir com políticas públicas para redução das DCNTs 



ACT hoje:  

- Rede composta por cerca de 

1000 organizações e pessoas  

- Escritório em SP e RJ, 

representante no DF  

- Referência em controle do 

tabagismo no Brasil 

- Membro de diversas  outras 

redes nacionais e 

internacionais, como FCA, 

CONED, JusDH, CNS, 

CEPALT, NCD Alliance, DCNT. 
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• Pesquisas que sirvam como ferramenta para 
adoção de políticas públicas 

• Proposição e monitoramento políticas 
públicas 

• Mobilização sociedade e atores relevantes 

• Monitoramento estratégias indústria 

• Mídia advocacy 

• Participar/promover parcerias 

• Monitoramento políticas nos 3 poderes 
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• 1º tratado global saúde pública 

• Legalmente vinculante e com grande 
aceitação – 88% pop. Mundial coberta 

• Intervenções eficazes baseadas em 
evidências  

• Estratégia global multisetorial e 
abrangente 

• 180 Partes 
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• Foco em políticas públicas prevenção  

• Impacto populacional 

• Acordada entre 192 países 

• Reconhece conflitos interesse 

• Regulação setor 
comercial  

• Ferramenta importante 
para sociedade civil 
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• Aumento Preços e Impostos (artigo 6) 

• Proibição total publicidade, promoção e 
patrocínio (artigo 13)  

• Ambientes fechados 100% livres de fumo 
(artigo 8) 

• Embalagem e etiquetado (artigo 11) 

• Proibição de aditivos (artigos 9 & 10) 
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• Já no preâmbulo da CQCT é reconhecido que as 
Partes “necessitam manter a vigilância ante qualquer 
tentativa da indústria do tabaco de minar ou 
desvirtuar as atividades de controle do tabaco”. 

• O Artigo 5.3 e suas diretrizes tratam especificamente 
deste tema; entre os princípios norteadores: 

  
Existe um conflito fundamental e irreconciliável  
entre os interesses da indústria do tabaco  
e os interesses da política de saúde pública 

http://www.who.int/fctc/guidelines/article_5_3.pdf
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“É uma indústria implacável que, 

literalmente, não pode se dar ao 

luxo de perder. Ela se comporta 

como uma substância corrosiva 

que passa pelas rachaduras ou 

fissuras da armadura de nossas 

defesas”  

 Dia Mundial Sem Tabaco  

2012 
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• Emergência 1954 

• Anúncios em 448 jornais nos EUA  

• Criação de um comitê de pesquisa em tabaco 

• Aliança entre empresas concorrentes para 
proteger o setor 
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• Uma declaração 
franca para os 
fumantes! 

• Mais longa, cara 
e bem sucedida 
campanha de RP 
na história  
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• “resultados inconclusivos... 

• “distintas autoridades... 

• “não há prova que .... 

• “discordância entre cientistas... 

• “quando tivermos certeza.... 

• “perdas econômicas... 

Mercadores da dúvida – tema de livro recém 
lançado sobre tabaco, aquecimento global, 
DDT, chuva ácida, buraco de ozônio.  
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• > 4 décadas depois do início da campanha de 
RP 

• Documentos internos são revelados em 
função de ações judiciais 

• História relatada no filme “O Informante” com 
Al Pacino e Russel Crowe (1999) 

• Início da mudança de discurso por parte da 
indústria 

 



13/05/2015 15 

• Filipinas 

Pessego  

ensolarado Melão doce Laranja 







Embalagens + aditivos 
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Proíbe o uso de aditivos como aromatizantes e flavorizantes, a 
exemplo dos sabores de cereja, baunilha, menta, entre outros 

Forte reação da indústria do tabaco e seus aliados 

 

 

 

 

 
 



Anúncios publicados nos 3 principais jornais do Brasil – valor 
estimado > 1 milhão reais  
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Jornal Gazeta do Sul – 23/03/2011 
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9 março 2012 
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 Cadernos especiais 
encartados nos 
principais jornais  

 do país – Mar/2011 
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• Receberam mais de 200 mil formulários contra o 
conteúdo da consultas públicas (CPs) 

• 2 PLs tramitando no Congresso para suspender as 
CPs 

• Somente 54 contribuições de fato para as CPs 
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Compra de Estudos 
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• Para cada obstáculo plantado pela indústria 
do tabaco temos que mobilizar para reagir 
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• Um encontro casual muda tudo… 

• MP540 e suas emendas 
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Lei Federal 12546/2011 
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Ministério da Saúde anuncia 

regulamentação da Lei Antifumo 



Reunião estratégica com parceiros chave em São 

Paulo - 2013 

 ACT e ACT+ 



Propostas da sociedade civil 
 
 Relatório monitoramento do Plano Nacional 

DCNTs 
 

 Recomendações para evitar conflito de interesses 
 

 Construção e mobilização de rede de parceiros para  
contribuir e monitorar implementação do Plano 

  





Monitorando o Plano – Principais 

avanços 



Monitorando o Plano – 

Desafios 
◊ Melhorar os mecanismos de governança do Plano e de 

participação da sociedade civil, inclusive na revisão de metas e 

indicadores 

◊ Promover a inclusão do tema na agenda dos conselhos de 

saúde nos três níveis 

◊ Monitorar o impacto dos acordos voluntários com a indústria na 

área de redução de sódio  

◊ Adotar medidas fiscais para redução do consumo de alimentos 

não saudáveis, bebidas açucaradas e alcoólicas 

◊ Adoção de medidas de restrição de marketing 

◊ Melhoria nas informações nos rótulos de alimentos 

ultraprocessados 

◊ Desenvolvimento de planos multisetoriais coordenados – 

coerência entre políticas públicas 

◊ Desenvolvimento de estratégias que lidem com as 

desigualdades sociais 

◊ Incluir o tema das DCNTs na agenda dos objetivos de 

desenvolvimento sustentável 
 

 



Broadening the Focus from Tobacco Control to NCD 

Prevention:  

Enabling Environments for Better Health 

HealthBridge Foundation of Canada, Ottawa - July 2013 



Broadening the Focus from Tobacco Control to NCD Prevention:  

Enabling Environments for Better Health 

HealthBridge Foundation of Canada, Ottawa - July 2013 



Desafios em relação às indústrias, que utilizam diversas estratégias na defesa de 
seus interesses, seja no sentido de ampliar mercado ou evitar restrições: 

    
Estratégias inovadoras de marketing 
Manipulação de informações           
Campanhas de mídia 
Utilização de grupos de fachada 
Lobby                       
Interferência nas políticas públicas 
Aliança com autoridades nacionais  
Ações  judiciais 
Patrocínio institucional de eventos 
Iniciativas de Responsabilidade social empresarial 

 



Obstáculo 



Rede de corporações, 

instituições financeiras, 

agências de 

publicidade, escritórios 

de advocacia, grupos 

de RP, lobistas, 

cientistas e outros que 

os apoiam.  

Fonte: Nicholas Freudenberg 

Lethal but Legal  

www.lethalbutlegal.org  

 

Corporate Consumption Complex 

Global  

Corporation 

Public relations 
and law firms 

World Trade 
Organizations and 

other Trade Groups 

Banks and other 
financial institution 

Astroturf groups 

Media 

Trade 
Associations 

Supplier and 
retail Outlets 

Business supported 
think tanks 

Scientists 

Business friendly 
foundations 

Regulatory 
Agencies 

Elected 
Officials 

Lobbying 
firms 

Advertising 
agencies  

http://www.lethalbutlegal.org/


85% DA POPULAÇÃO BRASILEIRA APOIA AS MEDIDAS DE 
COMBATE ÀS DCNTs 

• Pesquisa Datafolha, realizada em julho de 2014, aponta que a maioria da 
população concorda com a adoção de medidas direcionadas à redução do 
fumo e do álcool e em prol da alimentação saudável. 

• É também grande a aceitação da proposta para que o governo regule as 
promoções de bebidas alcoólicas e de alimentos nocivos.  

• A população tende a concordar que a publicidade é uma forma de 
aumentar o consumo e a venda desses produtos: 

 85% concorda que o governo deve regular a promoção de bebidas 
alcoólicas e de alimentos nocivos à saúde, assim como fez com os 
cigarros. 

 83% concorda que a propaganda de cigarros, bebidas alcoólicas e 
alimentos que fazem mal à saúde é uma forma dos fabricantes 
aumentarem o consumo e a venda desses produtos. 

 





Participe também! 

act@actbr.org.br 

dcnt@actbr.org.br 
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