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Riscos específicos de gênero dos produtos do tabaco

1. 200 milhões do um bilhão de fumantes 
do mundo são mulheres.1 

2. 2 milhões de mulheres morrem por causa 
do tabagismo todos os anos. Dos 8,71 
milhões de mortes anuais por tabaco, 2,15 
milhões são mulheres (2019),2 71% das 
quais vivem em países de baixa e média 
renda.3  

3. 600.000 mulheres são vítimas do fumo 
passivo todos os anos. 64% das mortes 
anuais relacionadas ao fumo passivo são 
de mulheres. 4, , 5  

4. Fumar resulta em riscos adicionais para 
a saúde reprodutiva das mulheres. Além 
do aumento do risco de acidente vascular 
cerebral, doenças cardíacas e pulmonares 
e câncer,6 ,7 ,8 as mulheres podem sofrer 
problemas de saúde reprodutiva, como 
aumento do risco de infertilidade e atrasos 
na concepção,9 ,10 aumento do risco de 
câncer de colo de útero 11,12 e maiores 
riscos de parto prematuro, feto natimorto 
e morte de recém-nascidos se fumarem 
durante a gravidez.13 ,14 

5. Fumar aumenta a probabilidade de cair 
na pobreza, o que alimenta a violência 

doméstica, especialmente contra as 
mulheres.15 A natureza viciante do uso do 
tabaco elimina outros gastos familiares 
mais produtivos, como compra de 
alimentos, educação, moradia, férias e 
muito mais.16 ,17 ,18 Quando os recursos da 
família são escassos, conflitos na tomada 
de decisão da família e desequilíbrios de 
gênero na tomada de decisão podem 
surgir mais facilmente.19  

6. As trabalhadoras do setor de tabaco são 
desproporcionalmente afetadas pelos 
impactos ambientais, de saúde e sociais 
negativos do manejo do tabaco.20 

• As mulheres representam quase 50% da 
força de trabalho agrícola nos países de 
baixa renda.21 

• Há um envolvimento substancial de 
mulheres na força de trabalho do 
tabaco, especialmente na indústria do 
tabaco não organizada e doméstica.22 As 
mulheres constituem 94% dos 
trabalhadores nas fábricas de laminação 
manual de kretek na Indonésia, 
enquanto a indústria de bidi na Índia 
emprega duas vezes mais mulheres do 
que homens.23      
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O papel da indústria do tabaco 
 

 
A indústria do tabaco mira as mulheres com 
suas campanhas de marketing, muitas vezes 
marketing para mulheres... por meio de 
mulheres. 
 
Desde 1960, a indústria do tabaco tem direcionado campanhas de marketing 
ricamente financiadas para mulheres por meio de anúncios que se baseiam em 
estereótipos de gênero e vinculam falsamente o uso do tabaco a conceitos de 
beleza, magreza, sofisticação, prestígio, emancipação, liberdade, romance e 
atração sexual. 24,25 ,26 Ainda hoje, as empresas de tabaco usam as mesmas 
estratégias para comercializar seus produtos, incluindo produtos novos, em todas 
as plataformas disponíveis, incluindo mídia social por meio de mulheres 
influenciadoras.27

  

 
o Em 2021, o patrocínio da Japan Tobacco International (JTI) à Copa do 

Mundo de vôlei e ao time feminino JT Marvelous na liga nacional de vôlei 
do Japão foi examinado, colocando em risco a candidatura do Japão para 
sediar as Olimpíadas de 2020.28 Notavelmente, a Marvel é uma marca de 
cigarros adquirida pela JTI nas Filipinas em 2017.29  

o Em 2018, a Philip Morris International (PMI)/Altria financiou o 
Independent Women's Forum (IWF),30 ,31 um think tank feminino com 
sede nos Estados Unidos, que promoveu o novo produto de tabaco da 
PMI, o IQOS,32 um produto de tabaco aquecido que não comprovou 
redução nos danos em comparação com os cigarros combustíveis. No 
entanto, eles são comercializados como "menos prejudiciais", não 
"inofensivos", uma estratégia repleta de riscos de adoção pelos jovens, 
impacto de longo prazo não comprovado e potencial para enganar. 
(semelhante aos cigarros "leves/suaves")33 ,34 ,35   

 
A indústria do tabaco usa o patrocínio de 
iniciativas relacionadas às mulheres para 
obscurecer como seus produtos prejudicam e 
matam mulheres de maneira única. 
 
Todos os anos, as empresas de tabaco "celebram" o Dia Internacional da Mulher 
com a promessa de igualdade e equidade de gênero,36,  ,37 mas ignoram as 
dezenas de milhões de mulheres prejudicadas por seus produtos e práticas 
comerciais.38  

 
o A PMI e a British American Tobacco (BAT) investem pesadamente na 

publicidade de seus esforços de equidade na remuneração de executivos 
e programas de capacitação/liderança de mulheres.39,  ,40,  ,41 Enquanto 
isso, as empresas obscurecem informações sobre o aumento da 
prevalência de tabagismo e mortes entre mulheres, especialmente em 
países de baixa e média renda ;42,  ,43,  ,44,  ,45,  ,46,  ,47 e tornam difícil para as 
mulheres buscarem justiça48 com seu marketing enganoso e direcionado; 
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e o vício e as doenças que causa. 

o Um relatório de 2018 revelou que campanhas de relações públicas da PMI 
sobre "Empoderamento das Mulheres" foram lançadas em cerca de 30 
países, dos quais a maioria são países de baixa e média renda, onde um 
aumento significativo no fumo feminino foi observado.49,  , 50   

 
As empresas de tabaco se beneficiam das 
más condições de trabalho que as mulheres 
sofrem nas fazendas de tabaco, ao mesmo 
tempo em que promovem a igualdade de 
gênero nas práticas de trabalho.51  
 
As empresas de tabaco são consideradas "viciadas" em insumos baratos 
(matérias-primas de baixo preço), o que perpetua as más condições de 
trabalho nas fazendas de tabaco52 onde quase metade dos trabalhadores são 
mulheres.53 No entanto, elas têm evitado o escrutínio sobre a necessidade de 
compensar não apenas as milhões54 das vítimas femininas do tabaco, mas 
também as milhares que trabalham em duras condições nas fazendas de 
tabaco.55,  ,56,  , 57 

 
o As empresas transnacionais de tabaco usaram campanhas de relações 

públicas para mostrar como estão praticando a equidade de gênero na 
compensação de suas estimadas 60.000 funcionárias,58,  ,59,  ,60  citando até 
os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS)61, mas sem mencionar 
sua responsabilidade pelos danos que seus produtos causam às mulheres.  

o As empresas de tabaco são conhecidas por patrocinar programas de 
subsistência para mulheres para limpar sua imagem.62   

 

 
As empresas transnacionais de tabaco 
negam compensação às milhões de mulheres 
que são vítimas do uso do tabaco, mas 
pagaram pelo menos US$ 1 bilhão em 
esforços de marketing que colocam mais 
mulheres em perigo.63  
 
As ações judiciais nos EUA movidas nas décadas de 1980 e 1990 pelas vítimas se 
arrastaram por décadas e permanecem pendentes, com as empresas de tabaco 
buscando evitar o pagamento.64   Embora as empresas de tabaco tenham 
compensado um pequeno número de mulheres (principalmente comissárias de 
bordo65, a maioria das quais são mulheres, devido à exposição ao fumo passivo), 
muitas mulheres em todo o mundo que estão em situação semelhante não têm 
poderes para buscar justiça. Além disso, dinheiro que poderia ter sido usado para 
compensar as mulheres por danos relacionados ao tabaco66 é usado, em vez disso, 
para relações públicas e marketing, incluindo aquele voltado para mulheres: 

 
o Em 2021, a BAT investiu GBP £ 1 bilhão na promoção de seus novos 

produtos viciantes no TikTok,67 onde 60% dos usuários são mulheres.68 

o Em 2017, a PMI financiou a Foundation for a Smoke-Free World (FSFW) com um 
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compromisso de US$ 1 bilhão, uma pequena parte do qual financia iniciativas de 
mulheres (por exemplo, na Índia, Malaui, Estados Unidos e Nova Zelândia).69, ,70,  
,71   As evidências reveladas por um insider sugerem que a FSFW "atua, na 
verdade, para promover os objetivos da PMI e da Altria", 72 o que envolve o 
aumento do valor da marca e das vendas, inclusive por meio das chamadas 
atividades de "responsabilidade social". Em 2020, a FSFW73,  ,74 concedeu 
pequenas verbas para pesquisa, incluindo para mulheres que enrolam bidi na 
Índia.75 
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Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) 5 

Igualdade de gênero e indústria do tabaco 
 

 
 

 
 
Como a chamado RSC da indústria do tabaco prejudica o ODS 5 (Igualdade de 
Gênero) 
 

Como parte das chamadas atividades de responsabilidade social corporativa (RSC), as empresas de tabaco 
patrocinam iniciativas femininas para lavar sua imagem76 e pressionar os legisladores para minar políticas 
de controle do tabaco77 que protegem as mulheres - com o objetivo de aumentar as vendas e os lucros de 
seus produtos mortais e viciantes.78 Nos últimos anos, a indústria do tabaco proclama que seu patrocínio a 
programas femininos é um esforço para promover os ODS. Isso é enganoso. 
 
 
 
Como a indústria do tabaco interfere no ODS79 de empoderamento  
de mulheres e promoção da igualdade de gênero? 
 

o Vendendo e comercializando continuamente produtos que matam mais de 2 milhões de mulheres 
anualmente, bem como introduzindo produtos viciantes com impacto desconhecido de longo prazo nas 
mulheres.80  

o Deixando de proteger as mulheres e compensar81 as mulheres pelos riscos de saúde específicos de 
gênero do tabaco, como a carga desproporcional de exposição ao fumo passivo e tabagismo durante a 
gravidez.  

o Desviando a atenção da situação difícil das trabalhadoras, bem como daquelas que usam produtos do 
tabaco ou estão expostas a eles;82 mudando a atenção para suas próprias políticas corporativas de 
gênero.83 

o Envolvendo-se em programas de empoderamento das mulheres84 e patrocínio de iniciativas femininas 
como forma de aumentar o valor da marca, reabilitar a sua imagem,85 e/ou envolver-se com 
formuladores de políticas e pessoas influentes, ao mesmo tempo atenuando as medidas de controle do 
tabagismo que protegem as mulheres. 

o Alinhando-se com grupos ou personalidades femininas de destaque para ganhar legitimidade e 
credibilidade para sua própria RSC.86 Isso inclui casos em que executivos do tabaco aparecem na mesma 
fila que especialistas em gênero de destaque.87 

o Financiando grupos de mulheres que fazem lobby ou falam a favor de seus produtos mortais e viciantes  
o Causando ou permitindo a exposição ou publicação de suas atividades/contribuições de patrocínio por 

meio de atividades ou fóruns de mulheres; o que pode minar as proibições de RSC que existem em mais 
de 63 países.88 

 

 
 
Em vez de investir na chamada RSC, a indústria do tabaco deve: 

 

o Parar de comercializar seus produtos para mulheres e parar de retratar as empresas de tabaco como 
benéficas para a sociedade, o que ajuda as empresas de tabaco a comercializar seus produtos.89,  ,90,  , 91 

o Parar de se opor aos esforços de exigir pagamentos do tabaco, incluindo impostos, taxas e 
sobretaxas,92 o que resultaria em benefício para as vítimas ou de seus cuidados de saúde. Compensar as 
vítimas pelos danos causados pelo uso do tabaco. 

https://ggtc.world/dmdocuments/TI-hinders-SDGs.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339328/WHO-EURO-2021-1847-41598-56811-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339328/WHO-EURO-2021-1847-41598-56811-eng.pdf
https://exposetobacco.org/tobacco-allies/independent-womens-forum/
https://exposetobacco.org/wp-content/uploads/STOP_COVID19_Policy_Brief_v02.pdf
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o Parar de combater medidas de controle do tabagismo que salvam vidas, como a proibição abrangente 
de publicidade e patrocínio do tabaco.  

o Interromper as chamadas atividades de RSC, pois elas podem oferecer oportunidades de engajamento 
com formuladores de políticas e minar efetivamente o dever do governo de proteger a política de 
saúde pública dos interesses comerciais e declarados da indústria do tabaco, de acordo com o Artigo 5.3 
da Convenção-Quadro para Controle do Tabaco da OMS.  

o As Diretrizes do Artigo 5.3 recomendam a desnormalização, incluindo denúncia,93 das chamadas 
atividades de RSC.94  

o O Artigo 13 determina uma proibição abrangente de toda publicidade, promoção e patrocínio do 
tabaco, o que inclui as chamadas atividades de RSC ou a publicação das mesmas. Os governos não 
devem permitir exceções, mesmo em caso de desastres (por exemplo, Vietnã95) ou sob um regime de 
RSC obrigatório96 como na Índia,97,  ,98 e, potencialmente, nas Filipinas.99 

o Parar de divulgar a chamada RSC em relação ao gênero, pois isso resulta na promoção de equívocos 
sobre o verdadeiro papel da indústria do tabaco como violadora grosseira dos direitos das mulheres à 
saúdei e à compensação/meios de reparação. ii 

  
 

i The Danish Institute for Human Rights. 4 de maio de 2017. Human rights assessment in Philip Morris International. Disponível em: https://www.humanrights.dk/news/human-rights-assessment-philip-morris-international 
(acessado em 2 de março de 2021). - "O tabaco é profundamente nocivo à saúde humana e não pode haver dúvidas de que a produção e a comercialização do tabaco são incompatíveis com o direito humano à saúde. Para a 
indústria do tabaco, os UNGPs, portanto, exigem a cessação da produção e comercialização de tabaco."  
ii Declaração de Princípios Básicos de Justiça para Vítimas de Crime e Abuso de Poder (1985), Cláusulas 8, 9, 10, 12, 13. Disponível em: 
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx (acessado em 4 de fevereiro de 2021). ONU. 1995. Declaração e Plataforma de Ação de Pequim. Declaração Política e Resultados 
de Pequim +5. Disponível em:  https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf?la=en&vs=1203 acessado em 26 de fevereiro de 2021).  

https://exposetobacco.org/wp-content/uploads/TI_Accountability_Policy_Brief.pdf
https://www.humanrights.dk/news/human-rights-assessment-philip-morris-international
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf?la=en&vs=1203
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ANEXO. O Marketing da Indústria do Tabaco para Mulheres em Imagens 
 

 
 
Fonte da imagem: Box 7 (Marketing de eventos por empresas de tabaco para jovens). In: Global Center for Good Governance in Tobacco Control 
(GGTC). 26 de maio de 2020. Tobacco industry: Manipulating the youth into a lifelong addiction.   
 

Mais mulheres do que homens fumam cigarros "light" (63% versus 46%), muitas vezes na crença errônea de que 
"light" significa "mais seguro".100 Na verdade, fumantes que consomem cigarros "light" costumam praticar o fumo 
compensatório, inalando mais profundamente e com mais frequência para absorver a quantidade desejada de 
nicotina.101 A propensão das mulheres por produtos "mais seguros" sugere que esse é um forte mercado-alvo 
para novos produtos que as empresas de tabaco comercializam como "mais seguros", como produtos de tabaco 
aquecidos ou cigarros eletrônicos. O marketing específico de gênero para marcas de cigarros como Virginia Slims 
na década de 1990 é replicado no marketing dos novos produtos IQOS, Blu, Glo ou Vype. 

Fonte da imagem: Stanford University. Research into the impact of tobacco 
advertising. Women’s Cigarettes. Glamour.  

 

As empresas de tabaco comercializam uma variedade de 
marcas de cigarros para meninas e mulheres, incluindo marcas 
"exclusivamente femininas" com cigarros longos, extrafinos, 
com baixo teor de alcatrão, de cor clara, mentolados e/ou com 
sabor doce‡. Em 2005, a JTI contribuiu para uma campanha 
sistemática, dirigida por grandes empresas de tabaco, para 
promover o uso do tabaco entre as mulheres. Por exemplo, a 
JTI lançou os cigarros Glamour, que têm como alvo as mulheres 
em vários países.102  

 
‡ A "feminização" dos produtos do tabaco também pode ser vista em países de baixa e média renda. Em Bangladesh, zarda e gul (formas de produtos de tabaco sem fumaça) recebem nomes femininos muito atraentes, como 
Shahzadi (princesa), Shobha (linda), shurovhi (fragrância, cheiro doce), para atrair as mulheres aos produtos.‡ 

Fonte da imagem: Box 6 (Marketing da 
indústria do tabaco: Tabaco vs. novos 
produtos). In: Global Center for Good 
Governance in Tobacco Control (GGTC). 26 de 
maio de 2020. Tobacco industry: Manipulating 
the youth into a lifelong addiction.  
 

O marketing do Marlboro da PMI 
para mulheres ao longo dos anos é 
paralelo ao seu marketing mais 
recente do IQOS para mulheres. 
 

https://ggtc.world/2020/05/26/tobacco-industry-manipulating-the-youth-into-a-lifelong-addiction/
https://ggtc.world/2020/05/26/tobacco-industry-manipulating-the-youth-into-a-lifelong-addiction/
http://tobacco.stanford.edu/tobacco_main/images.php?token2=fm_st245.php&token1=fm_img7034.php&theme_file=fm_mt013.php&theme_name=Women's%20Cigarettes&subtheme_name=Glamour
https://ggtc.world/2020/05/26/tobacco-industry-manipulating-the-youth-into-a-lifelong-addiction/
https://ggtc.world/2020/05/26/tobacco-industry-manipulating-the-youth-into-a-lifelong-addiction/
https://ggtc.world/2020/05/26/tobacco-industry-manipulating-the-youth-into-a-lifelong-addiction/
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Fonte: Hickman A. 15 de maio de 2020. “Big Tobacco” using COVID-19 messaging and influencers to market products. PR Week.  
 

A COVID-19 também forneceu uma oportunidade única de marketing para as empresas de tabaco. Em 2020, a 
BAT promoveu seu produto glo usando mulheres que se mantêm em forma e seguras (em quarentena) usando 
máscaras com a marca de cigarro eletrônico. A BAT supostamente investiu GBP £ 1 bilhão para promover seus 
novos produtos em mídia digital, incluindo o uso de influenciadores. Notavelmente, descobriu-se que as empresas 
de tabaco estão por trás da disseminação de desinformação sobre como a nicotina protege contra a COVID-19,103 
,104 ,105 confundindo o fato de que fumar piora os desfechos para aqueles que sofrem de COVID-19 e foi 
descoberto que o vaping aumenta os riscos de desenvolver COVID-19.106 ,107 ,108 ,109 

 

 
 

Advertising cigarettes to women and girls. Moscou, 2010. Examples of cigarette 
packs from various European countries targeting women and girls. Fonte: World 
Health Organization. 2010. Empower women: Combating tobacco industry 
marketing in the WHO European Region.  

 

Outras atividades promocionais destinadas às mulheres incluem: publicidade na mídia de massa e patrocínio de 
eventos culturais e esportivos; material promocional de ponto de venda em lojas e quiosques; distribuição 
gratuita de produtos do tabaco; ampliação da marca (isto é, marketing de outros produtos, como roupas com 
nomes de marcas de tabaco); promoções na Internet; preços e designs de embalagens que atraem especialmente 
mulheres e meninas; e financiamento de grupos de mulheres e instituições de caridade.110 
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https://www.prweek.com/article/1683314/big-tobacco-using-covid-19-messaging-influencers-market-products
https://www.theguardian.com/business/2021/feb/20/tobacco-giant-bets-1bn-on-social-media-influencers-to-boost-lung-friendlier-sales
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0014/128120/e93852.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0014/128120/e93852.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0014/128120/e93852.pdf
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