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Ambientes Saudáveis 
promovem Escolhas 
Saudáveis



1200 membros

> 150 instituições

> 350 pessoas treinadas em Advocacy



valen
TEORIA DA MUDANÇA

Construindo Alianças Estratégicas e engajando seus integrantes

Conectando Estratégias Globais com Políticas Públicas Nacionais

2011 – Reunião de Alto Nível na ONU 

para Prevenção e Controle das DCNTs
2003 – Convenção-Quadro para o 

Controle do Tabaco



Agenda 2030



CQCT e Saúde Global

• Intervenções simples de base populacional e políticas 
públicas funcionam!! (Proibição de publicidade, ambientes 
livres de tabaco, advertências/rotulagem, tributação) 

• Espalhou a notícia pelo mundo, inclusive em países que 
nunca tinham adotado nenhuma medida efetiva de 
controle do tabaco até então

• Possibilitou a criação de coalizões e alianças globais, 
regionais e nacionais

• Ajudou a criar um senso de urgência para agir

• Reconheceu a interferência da indústria (COI) como 
o principal obstáculo para adoção de politicas 
públicas efetivas



• O Brasil aderiu à Convenção Quadro para o Controle do Tabaco em
2005, mas já vinha implementando medidas anteriormente
• 19 milhões de pessoas fumaram diariamente no Brasil em 2015 
Eram 26 milhões em 1990

Prevalência reduziu 56%

• Êxito resultou de medidas educativas, preventivas, legislativas e 
regulatórias e forte articulação entre atores 

• Diminuição da aceitação social do tabagismo

• Referência para outros temas de saúde pública

Síntese Case Tabaco



"Os esforços para prevenir doenças não transmissíveis 

vão contra os interesses comerciais de poderosos 

operadores econômicos. Na minha opinião, este é um dos 

maiores desafios para a promoção da saúde ", afirmou. 

"Não é  mais apenas Big Tobacco. A saúde pública 

também deve lidar com Big Food, Big Soda e Big Alcohol. 

Todas essas indústrias temem a regulação e se protegem 

usando as mesmas táticas ".

“O poder de mercado prontamente se traduz em poder 

político. Poucos governos priorizam a saúde sobre os 

grandes negócios.Deixe-me lembrar que nenhum país 

conseguiu reverter sua epidemia de obesidade em todos 

os grupos etários. Isto não é uma falha da vontade dos 

indivíduos. Este é um fracasso da vontade política para 

assumir grandes mudanças”



(In)coerência política, DCNTs & Saúde Global

Contraste entre as DCNTs:

CQCT, Art. 5.3 determina que as partes 
protejam suas políticas de saúde pública, 
relativas ao controle do tabaco, dos interesses 
comerciais e outros interesses da indústria de 
tabaco

Parcerias e acordos voluntários para álcool e 
nutrição

Participação da indústria do alcool e de 
ultraprocessados na reforma da OMS e no 
mecanismo global para coordenação das 
DCNTsDivisão Estratégica



Parcerias como “the only way”?

“Estamos nos engajando com o setor privado, 
que serão parceiros fundamentais para alcançar
Saúde para Todos(as). O Guia para engajamento
com atores não estatais (FENSA), adotado ano
passado pela AMS, determina os termos dessas 
parcerias, mas não devem ser uma “cerca” 
(fence). Devemos utilizar todas as parcerias
disponíveis, de qualquer maneira, para atingir
nosso objetivo. Precisamos acreditar em
parcerias – é o “único caminho”. 

- Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Diretor Geral da OMS, 
Assembléia Mundial da Saúde, Maio 2018



Governança em Saúde Global

Seria a indústria do tabaco tão diferente assim para ter assento em processos decisórios –
“tobacco exceptionalism” 

www.bmj.com



https://www.vitalstrategies.org/foolmetwice/foolme
twice_portuguese.pdf (Link em Português)

Relatório da Vital Strategies publicado em 
dezembro de 2017:

Com táticas aperfeiçoadas pela indústria do 
tabaco nos últimos 50 anos, as empresas 
multinacionais de alimentos, bebidas e álcool 
estão trabalhando para impedir, atrasar e 
descarrilar políticas que salvam milhões de 
vidas.

“FOOL ME TWICE”

https://www.vitalstrategies.org/foolmetwice/foolmetwice_portuguese.pdf


Dahlgren and Whitehead, 1992

Fonte:  Collin & Hill (2016)

Moldando
preferências
individuais

Determinando
Ambiente

Influência
Políticas Públicas

Determinantes Sociais da Saúde e 
Indústrias que impactam negativamente a saúde

Influência
politica global





Desigualdades/Iniquidades



Grupos de Fachada

(Astroturf)

Bancos e Instituições

Financeiras
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Escritórios de Advocacia
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OMS

Fonte: Nicholas Freudenberg Lethal but
Legal  www.lethalbutlegal.org

TEIA DE 

INFLUÊNCIA 

DAS GRANDES 

CORPORAÇÕES

http://www.lethalbutlegal.org/


Conselhos entrelaçados

“Um Conselho entrelaçado ocorre quando uma pessoa afiliada a uma organização faz
parte do conselho diretor de outra organização. As causas e consequencias desse
evento que parece menor, até inócuo, tem sido objeto de debate desde o início do 
século vinte. Relativamente simples de ser identificado em informação aberta ao
público de fontes confiáveis, as interconexões se tornaram o principal indicador de 
dos laços entre empresas” – Mizruchi, 1996



Valor estratégico de Conselheiros

Conselheiros são escolhidos para endereçar prioridades das empresas, os benefícios incluem:

-Acesso a expertise e conselhos

-Ampliar a Comunicação com organizações externas

-Ajudar no direcionamento estratégico

-Alinhamento com outras empresas do setor e entre setores

-Garantir acesso ou apoio de decisores políticos

-Aumentar a legitimidade.

(Mizruchi 1996; Carroll & Sapincki 2011; Hillman 2005)



Jan du Plessis

Howard Willard

Dinyar Devitre

Geoffrey Bible

Conselhos entrelaçados: Tabaco, alcool & elite política

John Manzoni Trevor Manuel

World 
bank





Uma mega empresa de commodities não 
saudáveis? 



https://www.slideshare.net/fabianocaxito/uma-breve-apresentao-da-cultura-da-3g-capital



Interferência nos processos

“tributação de bebidas 
açucaradas e de álcool foram 
incluídas como opções na 
primeira versão do documento 
mas desapareceram da versão 
final (só permaneceu tabaco).
Entidades do setor privado, 
representando a indústria de 
alimentos e bebidas foram o 
único grupo que alegou que taxar 
produtos nocivos é ineficiente e 
ineficaz”



‘Como diz o ditado “Se você quer ir
rápido, vá sozinho, se quiser ir longe,
vá junto”. Como não temos tempo a
perder, a colaboração entre os setores
público e privado pode produzir
resultados rápidos, de longo alcance e,
portanto, custo-efetivos’

[UN interactive hearing on NCDs | 5 July]

Tradução livre. Fonte: Rob Ralston, University of Edinburgh

Apropriação do Discurso



Concentração

Ipes-Food,2017
http://www.ipes-food.org

http://www.ipes-food.org/


Sistema alimentar - Produção



Sistema alimentar - Consumo



Lang (2004)

Annual budgets for food advertising (industry) and 

food protection (UK govt)
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Lang, Rayner et al (2006)

Annual budgets for advertising (McDonalds and 

Coca Cola combined) and international health 

governance (WHO)
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Parcerias, Saúde e ODS

17.14  Aumentar a coerência política para o 
desenvolvimento sustentável

3.d Gerenciamento de riscos
global e nacionalmente





Conclusões

 Promoção da Saúde efetiva requer lidar com as determinantes comerciais da 
saúde e com as desigualdades e iniquidades

 Fabricantes de produtos não saudáveis (tabaco, alcool, ultraprocessados)  
geram uma demanda que aumenta o consumo, as desigualdades em DCNTS e 
sociais

 Promoção da saúde requer medidas regulatórias do Mercado assim como
políticas públicas para redução das desigualdades



“Nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o 
mundo. De fato, sempre foi assim que o mundo mudou”

Margaret Mead

DAS UTOPIAS
“Se as coisas são inatingíveis... ora!
Não é motivo para não querê-las...

Que tristes os caminhos, se não fora
A presença distante das estrelas!”

Mario Quintana



OBRIGADA

paula.johns@actbr.org.br
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www.actbr.org.br
www.alimentacaosaudavel.org.br

mailto:paula.johns@actbr.org.br
http://www.actbr.org.br/
http://www.alimentacaosaudavel.org.br/

