
O tabaco a caminho de matar 1 bilhão de 
fumantes no século 21. Substituir esses 
clientes é a única maneira de as empresas 
de tabaco sobreviverem, e elas precisam 
de regulamentações fracas ou ineficazes 
para atingir esse objetivo. 

Crooked Nine descreve as nove táticas 
que a indústria do tabaco usa para minar 
políticas que reduzem o tabagismo 
e, em última instância, salvam vidas. 
Pesquisadores da STOP documentaram 
exemplos de quase 30 países em todos os 
continentes e nas Nações Unidas.1 

Entender a indústria do tabaco é o 
primeiro passo para combater suas ações.
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Tática 1 
Construir alianças e grupos de fachada 
As empresas de tabaco enganam o público ao orquestrar o apoio de diversos grupos, incluindo agricultores, 
varejistas e influenciadores. Por exemplo, em 2017, a Philip Morris International estabeleceu o grupo de fachada2 
FFoundation for a Smoke-Free World, com um orçamento de US$ 1 bilhão, que afirma “melhorar a saúde global, 
acabando com o tabagismo nesta geração”. A PMI tem um longo histórico de pagamento de pesquisas para atrasar 
ações governamentais que poderiam conter o tabagismo. Atrasos permitem que continue anunciando e vendendo 
cigarros.

Tática 2  
Tentar enfraquecer a comunidade de saúde pública 
Em 2011, quando a Australia introduziu uma legislação para impor embalagens simples em produtos de tabaco, 
as empresas transnacionais de tabaco apresentaram 52 solicitações de liberdade de informação às autoridades de 
saúde australianas.3 A campanha deliberada atrasou departamentos governamentais com pedidos legalmente 
vinculantes e promoveu questões divisivas internamente.

Tática 3  
Contestar fatos de saúde pública
A Foundation for a Smoke-Free World da PMI estabeleceu vários “Centros de Excelência em Pesquisa” que 
produzem pesquisas sobre produtos alternativos, como cigarros eletrônicos. Em 2019, um cientista de um desses 
centros na Nova Zelândia disse ao Comitê de Saúde da Nova Zelândia que não havia estudos científicos provando 
que a exposição à fumaça do cigarro no carro causasse doenças.4 Isso não é verdade.5

Tática 4 
Produzir e promover pesquisas enganosas 
A Japan Tobacco International foi coautora de um relatório em 2019 que citou uma pesquisa como evidência de 
que o público sul-africano pnão apoiava embalagens simples de produtos de tabaco para reduzir o tabagismo 
entre os jovens.6 Quando os pesquisadores analisaram, descobriram que o relatório incluía questões tendenciosas 
e um tamanho de amostra duvidoso.7

Tática 5 
Lobby
A British American Tobacco desenvolveu uma campanha de lobby em 2014, alertando os membros do parlamento 
de Uganda de que o fortalecimento da lei de tabaco existente ameaçaria a subsistência de milhares de agricultores.8 
A BAT ameaçou um parlamentar com uma carta listando 709 produtores de tabaco em seu círculo eleitoral com os 
quais a BAT não faria mais negócios se tal parlamentar continuasse apoiando o novo projeto de lei.9

Tática 6  
Influenciar políticas de alto nível
Em 2015, a Philip Morris International anunciou que iria investir US$ 1,9 bilhão para expandir as fábricas na 
Indonésia.10 A Philip Morris International vê a “Sampoerna” como sua joia da coroa na Indonésia. Não é surpresa 
que a Indonésia continue apoiando políticas favoráveis à produção de tabaco e ainda permita a publicidade de 
tabaco na televisão.  

Tática 7  
Litígios 
Em 2013, a Philip Morris International, a British American Tobacco e a Japan Tobacco International desafiaram 
legalmente a proposta do ministério da saúde da Tailândia de aumentar as advertências nas embalagens. As 
empresas alegaram que advertências mais eficazes violam a liberdade de expressão e prejudicam os direitos de 
propriedade intelectual. Também alegaram que exigir advertências maiores era ilegal porque o governo não 
consultava varejistas e fabricantes.11 

Tática 8  
Facilitar o contrabando 
Os cigarros da indústria do tabaco representam cerca de 58% do mercado ilícito de cigarros hoje.12 Normalmente, 
os fabricantes de tabaco podem evitar o pagamento em países com impostos altos fornecendo tabaco em excesso 
em países próximos com impostos baixos. Os cigarros extras podem então encontrar seu caminho para o país de 
alta tributação sem que as autoridades alfandegárias e fiscais coletem seus impostos. Em um exemplo, em 2014, o 
Reino Unido multou a British American Tobacco por ser cúmplice no contrabando de produtos de tabaco para o 
Reino Unido e a Europa.13

Tática 9  
Tentar melhorar sua reputação 
Com a assistência da Câmara Americana de Comércio em 2016, a Philip Morris International sediou uma cúpula 
sobre mudança climática nas Filipinas, incluindo pessoas de todos os níveis do governo filipino.14 Embora 
as atividades de responsabilidade social corporativa relacionadas à indústria do tabaco sejam proibidas para 
esportes, shows, artes e eventos culturais nas Filipinas, elas puderam ter uma plataforma e acesso fácil aos 
governos. TA indústria do tabaco também fez doações para as vítimas das enchentes em Mianmar e promoveu 
seu trabalho filantrópico no Twitter, tudo na tentativa de atrasar regulamentações mais rígidas do tabaco.15
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