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“ “Todas as pessoas querem ver suas comunidades e so-
ciedades prosperarem. Isso acontecerá quando criar-
mos ambientes que melhorem o bem-estar das pes-
soas, as conexões sociais e o acesso justo a recursos 
comuns. Mas o desenvolvimento sustentável continua 
fora do alcance de parcela importante da população. 
Uma das principais razões para isso são os danos cau-
sados   pelas empresas de álcool, que colocam seus 
próprios lucros antes das pessoas. Big Alcohol faz lob-
by contra tentativas de desenvolver soluções políticas 
que protejam as pessoas dos danos causados   pelo ál-
cool.  É por isso que precisamos abordar o álcool como 
um importante obstáculo ao desenvolvimento. Temos 
um conjunto de soluções comprovadas de política de 
álcool: aumentar impostos, limitar disponibilidade e 
proibir publicidade. Elas são soluções de alto impacto 
que líderes políticos devem adotar, pois elas protegem 
as pessoas dos danos causados   pelo álcool e ajudam a 
criar comunidades prósperas com saúde e desenvolvi-
mento para todas as pessoas.”

“O controle do álcool é um tema negligenciado na are-
na global e nacional de saúde pública. Sabemos mui-
to sobre os danos causados, individuais e coletivos, e 
fizemos muito pouco, ou quase nada para mudar essa 
realidade. Na perspectiva da saúde pública, já avança-
mos no controle do tabagismo e mais recentemente 
começamos a avançar na adoção de medidas regu-
latórias para reduzir o consumo de alimentos ultrapro-
cessados. No entanto, lamentavelmente não podemos 
dizer o mesmo sobre o álcool. Não faltam evidências 
demonstrando os impactos positivos do aumento de 
preços, proibição de publicidade e redução da dis-
ponibilidade de produtos nocivos à saúde. Os objetivos 
do desenvolvimento sustentável nos dão a referência 
de onde queremos chegar e relaciona-los com a agen-
da do controle do álcool é extremamente importante 
para vontade política necessária a fim de enfrentar-
mos os obstáculos impostos pela indústria do álcool 
regida por lucros imediatos acima da saúde e da sus-
tentabilidade”

Kristina Sperkova
International President

Paula Johns, 
Diretora Executiva da ACT Promoção da Saúde



COMO O ÁLCOOL AFETA OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A Agenda 2030 contém 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) com 169 metas. Trata-se de um roteiro 
abrangente para a humanidade enfrentar os maiores 
problemas do mundo – de forma coerente e conjunta. Os 
17 ODS cobrem todos os três aspectos do desenvolvimento 
humano sustentável: a dimensão social, ambiental e 
econômica.

O Brasil está muito longe de achar um caminho para cumprir 
com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, de 
acordo com o Relatório Luz dos ODS 2021. E a crise de saúde 
pública da covid-19 incluiu a promessa de “não deixar ninguém 
para trás” ainda mais fora de alcance: 82,8% das políticas estão 
recuando, ameaçadas ou estagnadas. Como mostra este 
relatório sobre o álcool como obstáculo ao desenvolvimento, as 
desigualdades estimuladas pelo álcool, entre outros danos, são 
uma das principais razões.
O relatório luz ilustra que a desregulamentação e o 
desfinanciamento de instituições vitais e os cortes de gastos 
deixam o país com recursos ainda mais escassos para investir 
em saúde, educação, proteção social, igualdade de gênero e 
raça e meio ambiente.

O álcool é um grande obstáculo ao desenvolvimento 
sustentável, que afeta negativamente todas as três dimensões 
do desenvolvimento sustentável e atinge todos os aspectos 
da sociedade. Ele está comprometendo o capital humano, 
minando a produtividade econômica, erodindo o tecido 

social e sobrecarregando os sistemas de saúde. Ele prejudica 
a felicidade e o bem-estar humanos. Para além da saúde 
humana, também prejudica a saúde do planeta.

  O álcool é uma substância psicoativa com propriedades 
tóxicas, cancerígenas, teratogênicas e produtoras de 
dependência. [1] 

  O álcool mata 3 milhões de pessoas em todo o mundo a 
cada ano. A cada 10 segundos um ser humano morre por 
causa do álcool. 

  A taxa de mortalidade resultante dos produtos e práticas 
da indústria do álcool é maior do que a causada por 
tuberculose, HIV/AIDS e diabetes. [2]

  O álcool continua sendo um dos principais fatores de risco 
que contribuem para a carga global de doenças. [3]

  O álcool é o 8º principal fator de risco evitável de doenças.
  A contribuição do álcool para a carga global de doenças 

vem aumentando ano a ano de 2,6% AVAIs em 1990 para 
3,7% AVAIs em 2019. 

  Nos países de alta renda, o uso de álcool é o 2º fator de 
risco que mais cresce enquanto que nos países de baixa 
e média renda (PBMRs) é o 4º fator de risco que aumenta 
mais rapidamente.

  O álcool é o 2º maior fator de risco para carga de doenças 
na faixa etária de 10 a 24 anos.

  O álcool é o maior fator de risco para carga de doenças na 
faixa etária de 25 a 49 anos.
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AS MAIORES AMEAÇAS 
À SAÚDE E AO 
DESENVOLVIMENTO 
NO MUNDO E NO BRASIL
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O Brasil é o país da região das Américas com o maior Consumo 
de Álcool Per Capita (APC) entre os usuários de álcool (19,2 
litros). Além dos altos níveis de consumo de álcool, os padrões 
de uso de álcool também são preocupantes.

 z  O Brasil tem a 2ª maior taxa de uso episódico excessivo de 
álcool na região das Américas.

 z  Consequentemente, o transtorno por uso de álcool (TUA) 
também é altamente prevalente no Brasil, com mais de 6% 
da população vivendo com um TUA. [4]

Durante a pandemia do coronavírus, o isolamento social levou 
a um aumento no consumo regular de álcool de 17,6% entre 
adultos (acima de 18 anos) no Brasil, com o maior aumento 
entre as pessoas de 30 a 39 anos, seguidas por aquelas de 18 a 
29 anos. [5]

Os malefícios do álcool estão presentes em todo o Brasil.

 z Ocupa o 3º lugar entre todos os países da região das 
Américas com as maiores taxas de morte por violência 
atribuível ao álcool, com 21,7 mortes por 100.000 
habitantes. 

 z  14.658 homicídios foram atribuíveis ao álcool no Brasil em 
2016,

 z Para referência, são 3,3 vezes mais homicídios atribuíveis ao 
álcool do que os Estados Unidos em 2016, embora o Brasil 
tenha apenas 62% da população. [4] 

Por causa de seus múltiplos danos à saúde, sociais 
e econômicos, o álcool é um enorme obstáculo ao 
desenvolvimento humano sustentável. [6]

Os produtos e as práticas da indústria do álcool estão entre as maiores ameaças 
à saúde e ao desenvolvimento no mundo e no Brasil.
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O ÁLCOOL AFETA 
NEGATIVAMENTE 14 
DOS 17 ODS DE UM TOTAL 
DE 48 METAS.
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As evidências mostram que o álcool é um obstáculo transversal 
que afeta negativamente várias áreas da Agenda 2030, tais 
como:

 z   Erradicar a pobreza 
 z   Erradicar a fome
 z   Garantir uma vida saudável para todos
 z   Garantir uma educação de qualidade
 z   Alcançar a igualdade de gênero
 z   Garantir água potável para todos
 z   Promover o trabalho digno e o crescimento econômico 

inclusivo e sustentável para todos
 z   Reduzir as desigualdades
 z   Tornar as cidades seguras e inclusivas
 z   Garantir o consumo sustentável
 z   Combater as alterações climáticas 
 z   Proteger os ecossistemas terrestres 
 z   Promover sociedades pacíficas e inclusivas
 z   Revitalizar a parceria global para os ODS.

Portanto, o álcool é abordado especificamente como obstáculo 
ao desenvolvimento sustentável no ODS 3 sobre saúde e bem-
estar. 

A meta 3.5 diz: 

“Reforçar a prevenção e o tratamento do 
abuso de substâncias, incluindo o abuso de 
drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool”

A inclusão de uma meta de saúde para fortalecer a prevenção 
e o tratamento dos malefícios do álcool na Agenda 2030 é um 
poderoso reconhecimento dos efeitos negativos do uso de 
álcool no desenvolvimento sustentável – e do potencial das 
soluções de políticas de álcool para ajudar a impulsionar o 
progresso e alcançar o desenvolvimento para todos. [1]

O álcool afeta negativamente 14 dos 17 ODS de um total de 48 metas.
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ERRADICAR A POBREZA 
EM TODAS AS FORMAS 
E EM TODOS OS LUGARES
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Ciclo vicioso do álcool 
e pobreza

O álcool compromete o alcance de três metas do ODS 1

Gastos com álcool 
prejudicam a satisfação 

das necessidades básicas

O álcool aumenta 
a vulnerabilidade a 

perturbações públicas, 
violência e danos à 

saúde
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CICLO VICIOSO 
DO ÁLCOOL 
E POBREZA
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Em 2020, a extrema pobreza no Brasil se agravou. Atualmente, 
27 milhões de pessoas vivem em extrema pobreza, com menos 
de R$ 246 (US$ 47) por mês. O desemprego agravou-se e a 
vulnerabilidade aumentou para aqueles já forçados a assumir 
condições de trabalho cada vez mais precárias. [0]

O aumento do uso de álcool em sociedades mais pobres ou em 
segmentos populacionais de baixa renda é um obstáculo para 
alcançar o ODS 1. 

O álcool tem vários efeitos adversos no status socioeconômico 
das sociedades e das pessoas, enquanto o status 
socioeconômico (SES), por sua vez, afeta o uso de álcool de 
várias maneiras. O álcool pode causar e exacerbar a pobreza. 
Em ambientes e países de baixa renda, as consequências 
econômicas prejudiciais começam em níveis mais baixos de 
consumo de álcool e afetam uma proporção significativa da 
população. [1, 2, 3, 14]

Ao afetar a produtividade, o emprego, as economias das 
famílias e os investimentos em capital humano, os danos 
causados pelo álcool reduzem os ganhos e a acumulação de 
riqueza e, assim, agravam a pobreza. [6]

 z Os recursos gastos com álcool são desviados de usos mais 
produtivos e sustentáveis e os danos causados pelo uso do 
álcool geralmente incluem empobrecimento e problemas 
de saúde. [1]

 z O álcool pode levar as pessoas à pobreza e não só 
aprisioná-las, mas também suas famílias e comunidades 
inteiras por gerações. [4-7]

 z Os custos diretos dos danos causados pelo álcool para as 
famílias são muitas vezes consideráveis e frequentemente 
subestimados – e representam um grande fardo para o 
desenvolvimento. [4-7]

ODS 1.1 “Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em 
todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de 
US$ 1,25 por dia”.
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O ÁLCOOL AUMENTA 
A VULNERABILIDADE A 
PERTURBAÇÕES PÚBLICAS, 
VIOLÊNCIA E DANOS À SAÚDE
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ODS 1.2 “Até 2030, reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mul-
heres e crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas 
dimensões, de acordo com as definições nacionais”.

Por exemplo, no Sri Lanka, em 2011, as duas faixas de renda 
mais baixa gastaram mais de 40% de sua renda em uso de 
álcool e tabaco, enquanto a faixa seguinte gastou 34,8% de sua 
renda em uso concomitante. [3]

  Pessoas com SES mais baixo gastaram menos do que 
aquelas com renda mais alta em álcool e tabaco, mas 
os gastos constituíram uma parcela muito maior de sua 
renda. [3, 13]

  Isso compromete a capacidade das famílias de baixa renda 
de atender às necessidades básicas. [3]

Um exemplo do ciclo vicioso de danos causados pelo álcool 
e pela pobreza pode ser encontrado no Quênia. Entrevistas 
qualitativas semiestruturadas em Eldoret  Quênia, com onze 
famílias tendo um homem no lar com transtorno por uso de 
álcool, mostraram que: [7]

   A pobreza pode ser um motivador para aceitar ajuda para 
sustentar a família financeiramente, mas

   O estresse por falta de trabalho (muitas vezes devido ao 
álcool) também agravou o uso de álcool.

40%

No Sri Lanka, as duas faixas de renda mais 
baixa gastaram mais de 40% de sua renda em 

uso de álcool e tabaco

de sua renda em uso de álcool e tabaco
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DESPESAS COM 
ÁLCOOL PREJUDICAM 
A SATISFAÇÃO DE 
NECESSIDADES BÁSICAS
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“
ODS 1.5 “Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação 
de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos 
extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, 
sociais e ambientais”.

 z  América Latina: o álcool tornou-se a principal causa 
de morte e incapacitação masculina, ameaçando o 
desenvolvimento sustentável. [8]

 z  Um estudo no Sri Lanka descobriu que mais de 10% dos 
entrevistados do sexo masculino relataram gastar tanto ou 
mais do que sua renda regular em álcool. [9, 10]

 z  Um experimento de campo entre trabalhadores de 
baixa renda na Índia mostrou que receber incentivos de 
sobriedade reduziu significativamente o uso diurno de 
álcool e aumentou a economia em 50%. [6]

 z  No Reino Unido, os gastos com álcool agravam a pobreza 
nas famílias de baixa renda. [12]

 z      • Centenas de milhares de outras famílias seriam 
definidas como vivendo em relativa pobreza com base 
em sua renda após subtraírem seus gastos com tabaco e 
álcool.

 z África do Sul: os custos sociais e de saúde do álcool são 
de cerca de US$ 1,2 bilhão por ano, o dobro do valor que o 
governo recebe em impostos sobre o consumo de álcool. 
[12]

Quando os pobres se tornam um mer-
cado consumidor, a compra de marcas 
comerciais de álcool afeta mais a ren-
da pessoal e familiar do que em outras 
classes sociais. Os pobres também são 

mais vulneráveis à perturbação pública, 
à violência e aos danos relacionados à 

saúde que vêm com o aumento do con-
sumo de álcool. 

Fonte: Room et al., 2006; Schmidt & Room, 2012.
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ERRADICAR A FOME, 
ALCANÇAR A SEGURANÇA 
ALIMENTAR
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Ciclo vicioso 
de privação, 

vulnerabilidade 
e fome

O álcool compromete o alcance de duas metas do ODS2

O Big Alcohol 
Monopoliza Sementes 

e Colheitas

O álcool é um fator 
de risco grave para a 

desnutrição
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CICLO VICIOSO 
DE PRIVAÇÃO, 
VULNERABILIDADE 
E FOME
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A pandemia do coronavírus e as políticas de austeridade social 
do Governo Federal tiveram um grave impacto negativo na 
segurança alimentar dos brasileiros. Durante 2021, 60% da pop-
ulação brasileira passou por insegurança alimentar e dezenove 
milhões de pessoas passaram fome. [0]

Nos países de baixa e média renda (PBMRs), o álcool tende a 
excluir outros gastos domésticos mais produtivos, tais como 
gastos com educação, saúde e alimentação saudável. [1]

Tanto os gastos com álcool reconhecidos quanto os não recon-
hecidos têm um impacto altamente prejudicial nas famílias 
e comunidades mais carentes. Recursos desesperadamente 
necessários estão sendo retirados do pouco disponível para 
alimentos e outros itens básicos.

 z No Brasil, o consumo de álcool de alto risco é prevalente 
entre 22% dos pais. [1]

Entre 2018 e 2020, a segurança alimentar diminuiu 28%. E a 
fome, assim como a pobreza, afeta grupos étnicos distintos de 
maneira diferente: 10,7% das famílias de pessoas negras, em 
comparação com 7,5% das famílias de pessoas brancas, passam 
fome. [0]

As pessoas com status socioeconômico mais baixo estão mais 
expostas e mais vulneráveis a problemas tangíveis e às conse-
quências negativas do uso de álcool. [2] Essa vulnerabilidade 
é muitas vezes transmitida através de gerações. Assim, o 
malefício do álcool muitas vezes contribui para o ciclo vicioso 
de privação, vulnerabilidade e fome.

 z As pessoas com exposição socioeconômica são menos 
capazes de evitar consequências adversas de seu compor-
tamento devido à falta de recursos. [3,4]

 z As pessoas em comunidades pobres e vulneráveis têm 
redes de apoio menos extensas, ou seja, menos fatores ou 
pessoas para motivá-las a lidar com problemas do álcool. 
[5,6]

 z O dano financeiro às crianças devido ao uso de álcool pelos 
responsáveis é um problema sério, especialmente nos 
PBMRs, afetando muitas crianças cujas necessidades não 
são atendidas. [1]

ODS 2.1 “Até 2030, erradicar a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, 
em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis”
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O ÁLCOOL É UM 
FATOR DE RISCO 
GRAVE PARA A 
DESNUTRIÇÃO
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O álcool substitui alimentos contendo proteínas, vitaminas e 
minerais na dieta, e o consumo crônico de álcool resulta em má 
digestão e má absorção de nutrientes essenciais. Além disso, o 
álcool exerce efeitos tóxicos diretos no fígado e no intestino, re-
sultando em alterações estruturais no intestino e no desenvolvi-
mento de fígado gorduroso, hepatite alcoólica e cirrose. [7, 9]

 z Globalmente, pelo menos 237 milhões de homens e 46 
milhões de mulheres têm transtornos por uso de álcool, 
com a maior prevalência de transtornos por uso de álcool 
entre homens e mulheres na Região Europeia e na Região 
das Américas. [2]

 z O Brasil é o país da região das Américas com o maior Con-
sumo de Álcool Per Capita entre os usuários de álcool (19,2 
litros) e a segunda maior taxa de uso episódico excessivo 
de álcool. Mais de 6% da população vive com um transtor-
no por uso de álcool. [8]

 z No Brasil, o uso de álcool está associado à insuficiência 
alimentar. [1]

A produção de álcool, a insegurança hídrica e a desnutrição 
estão ligadas de várias maneiras:

 z A escassez de água doce é uma ameaça à higiene humana, 
ao saneamento (ODS 3) e à segurança alimentar (ODS 2) 
e pode ter sérias implicações negativas para o desenvolvi-
mento econômico (ODS 8).

 z A natureza interconectada do sistema econômico mundial 
significa que o problema da escassez de água é compartil-
hado globalmente, onde a produção de álcool alimenta a 
insegurança hídrica. [10]

Evidências de uma grande pesquisa australiana de saúde pop-
ulacional ilustram essas interligações:

 z O consumo intenso de alimentos não essenciais – alimen-
tos ricos em energia e pobres em nutrientes, ricos em 
gordura saturada, açúcares e sal adicionados e álcool – 
contribui com até 36% dos impactos da escassez de água 
e é o principal fator que diferencia dietas mais saudáveis 
com menor pegada de escassez de água de dietas de pior 
qualidade com maior pegada de escassez de água. [10]

ODS 2.1 “Até 2030, erradicar a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, 
em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis”
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O BIG ALCOHOL 
MONOPOLIZA 
SEMENTES E 
COLHEITAS
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Em 2016, as patentes que cobrem a cevada produzida conven-
cionalmente e a cerveja dela produzida foram concedidas aos 
gigantes globais da cerveja Carlsberg e Heineken. [11] 

Se frutas, vegetais e sementes são patenteados como “in-
venções”, eles não podem ser usados por outros agricultores 
para outra reprodução, sem a permissão do detentor da 
patente. Mas o acesso à diversidade biológica é crucial para a 
agricultura.

 z As patentes de frutas, vegetais e sementes significam 
que um punhado de grandes empresas, incluindo o Big 
Alcohol, tem amplo controle sobre a produção diária de 
alimentos. Eles podem decidir o que as pessoas comem, o 
que os agricultores produzem, o que os varejistas vendem 
e quanto os consumidores devem pagar por isso. [12]

Em 2020, o Escritório Europeu de Patentes (EPO) reconheceu 
oficialmente que plantas cultivadas convencionalmente, como 
a cevada, não são patenteáveis. 

 z     • No entanto, empresas como Bayer-Monsanto, BASF, 
DowDupont, Heineken e Carlsberg estão contornando isso. 

 z     • O Big Alcohol explora brechas legais para solicitar novas 
patentes de cevada, no caso da indústria do álcool. [13, 14]

ODS 2.5 “Até 2020, manter a diversidade genética de sementes, plantas cul-
tivadas [...] e garantir o acesso e a repartição justa e equitativa dos benefícios 
decorrentes da utilização dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais 
associados, como acordado internacionalmente”

PLANTAS DE QUEM?

Plantas cultivadas convenientemente 
não são patenteáveis. Mas empresas 

de álcool, como Heineken e Carlsberg, 
estão burlando as regulamentações 

para registrar novas patentes de 
cevada para controlar culturas 

importantes para a produção de 
álcool.

Big Alcohol tenta possuir plantas.
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GARANTIR O ACESSO 
À SAÚDE DE QUALIDADE 
E PROMOVER O BEM-ESTAR 
PARA TODOS, EM TODAS 
AS IDADES”
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O uso de álcool 
durante a gravidez 
coloca em risco a 
sobrevivência e a 

saúde da mãe e do 
recém-nascido

O álcool compromete o alcance de sete metas do ODS3

O álcool aumenta 
a carga do 

HIV/AIDS e da 
tuberculose

A exposição ao 
álcool durante a 
gravidez coloca 
em risco a saúde 
e o desenvolvi-

mento da criança 

O álcool faz 
aumentar a carga 

global de DNTs

O dano causado 
pelo álcool é uma 

prioridade de 
saúde global

O álcool é uma 
barreira para se 
alcançar a saúde 

para todos

O álcool poten-
cializa as lesões e 
mortes no trânsito

Obstáculo 
para alcançar 
a Cobertura 
Universal de 

Saúde
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O USO DE ÁLCOOL DURANTE 
A GRAVIDEZ COLOCA EM RISCO 
A SOBREVIVÊNCIA E A SAÚDE 
DA MÃE E DO RECÉM-NASCIDO
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Há uma necessidade urgente de melhorar a saúde das mul-
heres grávidas e de seus bebês, identificando fatores que os co-
locam em maior risco e fornecendo intervenções para melhorar 
seus resultados. 

No Brasil, durante a covid-19, essa ambição de saúde pública fi-
cou ainda mais fora de alcance. A taxa de mortalidade materna 
aumentou 5,63%. Uma em cada cinco gestantes ou puérperas 
que morreram por covid-19 nem foi internada em Unidades de 
Terapia Intensiva e 33,6% das internadas não foram intubadas 
devido ao colapso do sistema de saúde. [0]

O uso de álcool durante a gravidez é um fator de risco significa-
tivo para resultados adversos da gravidez, incluindo natimortal-
idade, parto prematuro, retardo do crescimento intrauterino e 
baixo peso ao nascer. [1]

 z  O uso materno de álcool está associado a maiores taxas de 
mortalidade para gestantes e bebês. [2,3]

 z  O uso de álcool durante a gravidez está associado ao au-
mento da morbidade e mortalidade em bebês e crianças. 
[2,3]

ODS 3.1 “Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global…”

10%

A prevalência global do uso de álcool durante 
a gravidez na população geral é de quase 10%.

Fator de risco altamente prevalente, 
mas pouco reconhecido.
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A EXPOSIÇÃO AO 
ÁLCOOL DURANTE A 
GRAVIDEZ COLOCA EM 
RISCO A SAÚDE E O 
DESENVOLVIMENTO DA 
CRIANÇA 
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O álcool é um potente teratógeno com uma série de riscos para 
o feto, incluindo baixo peso ao nascer, deficiências cognitivas 
e uma série de condições ao longo da vida conhecidas como 
síndrome alcoólica fetal (SAF). [4]

Um estudo de referência de 2017 mostrou que a prevalência 
global do uso de álcool durante a gravidez na população em 
geral é de quase 10%. 

 z  1 em cada 13 mulheres que consumiram álcool em 
qualquer ponto ou frequência durante a gravidez deu à luz 
uma criança com SAF. [5]

 z  Globalmente, estima-se que cerca de 8 em cada 1.000 
crianças na população geral tenham SAF. [5]

 z  A prevalência da síndrome alcoólica fetal entre crianças e 
jovens na população geral excede 1% em 76 países. [5]

 z  O uso de álcool aumenta o risco de exposição fetal ao 
álcool devido ao atraso no reconhecimento da gravidez. 
Isso pode ter implicações severamente negativas para os 
recém-nascidos. [6]

Na Austrália, 14,5% das mães fumaram durante a gravidez e 
20,3% consumiram álcool no primeiro trimestre. [83]

 z Entre os comportamentos relacionados à saúde materna, 
o hábito de fumar durante a gravidez teve um impacto 
negativo significativo na saúde geral dos bebês e nas 
condições crônicas de saúde dos adolescentes. 

 z Bebês cujas mães consumiram álcool mais de uma vez por 
semana durante o primeiro trimestre eram 1,68 vezes mais 
propensos a sofrer de problemas de saúde geral. 

 z Se as mães consumiam álcool mesmo uma vez por sema-
na, os bebês dessas mães eram 1,35 vezes mais propensos a 
sofrer de pelo menos um problema de saúde.

ODS 3.2 “Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças 
menores de 5 anos…”
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O ÁLCOOL 
AUMENTA A 
CARGA DO 
HIV/AIDS E DA 
TUBERCULOSE
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O álcool é um importante propulsor estrutural das epidemias 
de tuberculose e do HIV/AIDS. [4]

Foi demonstrado que o uso de álcool aumenta o risco de 
doenças infecciosas:

 z Ao aumentar o risco de transmissão (resultante de um 
risco aumentado de sexo sem proteção), e 

 z Ao aumentar o risco de infecção e subsequente mortal-
idade por HIV/AIDS e tuberculose (TB), suprimindo uma 
ampla gama de respostas imunes. [4]

ODS 3.3 ”Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose […] e outras 
doenças transmissíveis”

TB & HIV/AIDS

Alcohol use increases the risk of infectious diseases 
such as HIV/ AIDS, tuberculosis, and COVID-19.

O álcool é um importante propulsor 
estrutural das epidemias de tuberculose 

e do HIV/AIDS. 
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ÁLCOOL, PRINCIPAL 
FATOR DE RISCO PARA 
HIV/AIDS
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O uso de álcool está associado a um risco aumentado de ad-
quirir a infecção pelo HIV e a efeitos negativos nas pessoas que 
vivem com HIV/AIDS em termos de resultados do tratamento, 
morbidade e mortalidade. [7]

O álcool tem um impacto negativo na infecção e transmissão 
do HIV de três maneiras principais: 

 z O álcool aumenta o risco de transmissão do HIV, principal-
mente por meio de comportamento sexual de risco, como 
uso inconsistente do preservativo e múltiplas parcerias 
sexuais. [4] 

 z O álcool tem um impacto negativo no tratamento do HIV, 
incluindo interações álcool-medicamentos, toxicidade e/ou 
redução na adesão ao tratamento e aumentando o risco 
de resistência aos medicamentos antirretrovirais. [4]

 z O álcool enfraquece as respostas imunológicas, levando ao 
aumento da suscetibilidade biológica à infecção por meio 
da deterioração de várias vias do sistema imunológico. [4]

Existem relações causais entre:

 z Consumo de álcool e incidências de HIV,
 z Consumo de álcool e adesão de pacientes com HIV/AIDS 

ao tratamento antirretroviral, e
 z Uso de álcool e progressão da doença HIV/AIDS entre paci-

entes que ainda não estão em terapia antirretroviral. [8]
 

ODS 3.3 ”Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS…”
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O ÁLCOOL É UM 
IMPORTANTE FATOR 
DE RISCO PARA 
TUBERCULOSE
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O uso de álcool é um importante fator de risco para o desen-
volvimento da tuberculose. [4] Globalmente, somente os tran-
stornos por uso de álcool causaram 740.000 casos de tubercu-
lose em 2020 [9,10].

 z O consumo de álcool pode suprimir o sistema imunológico, 
o que é documentado em indivíduos com forte exposição 
ao álcool. [9,10]

 z O risco aumenta com o aumento dos níveis de consumo 
de álcool. O risco de tuberculose é 3 vezes maior em pes-
soas com diagnóstico de transtorno por uso de álcool. [4]

 z O uso de álcool afeta negativamente a absorção e o me-
tabolismo de medicamentos para tuberculose e aumenta 
o risco de danos ao fígado causados quimicamente. [4]

 z Pessoas com transtornos por uso de álcool correm maior 
risco de baixa adesão ao tratamento, falha no tratamento e 
infecção por tuberculose resistente a medicamentos. [4

ODS 3.3 ” Até 2030, acabar com as epidemias de tuberculose…”

740,000

Globalmente, somente os transtornos por 
uso de álcool causaram 740.000 casos de 

tuberculose em 2020

Casos de tuberculose
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O ÁLCOOL FAZ 
AUMENTAR A CARGA 
GLOBAL DE DCNTS
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No Brasil, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) foram 
a causa de aproximadamente 72% das mortes em 2019. Essa 
alta taxa de mortalidade relacionada às DCNTs provavelmente 
é agravada pela falta de monitoramento e tratamento causado 
pelo isolamento social durante a covid-19. [0]

 z  24,5% da população brasileira é diagnosticada com hiper-
tensão, e 

 z  7,4% dos brasileiros são diagnosticados com diabetes.

O álcool é um importante fator de risco para DCNTs, incluindo 
problemas de saúde mental. Existe uma forte ligação entre 
álcool e as DCNTs, particularmente câncer, doenças cardiovas-
culares, doenças digestivas e diabetes, bem como problemas 
de saúde mental. [11]

 z Os produtos e as práticas da indústria do álcool causaram 
cerca de 1,7 milhão de mortes por DCNTs em 2016. 

 z Isso equivale a 4,3% de todas as mortes por DCNTs e 
65,5 milhões de AVAIs por DCNTs* [4]

*AVAIs = Ano de Vida Ajustado por Incapacidade (AVAI) 

Um AVAI pode ser considerado como um ano perdido de vida “saudável”. A soma desses AVAIs em toda a população, ou a 

carga de doenças, pode ser pensada como uma medida da lacuna entre o estado de saúde atual e uma situação de saúde 

ideal, em que toda a população vive até uma idade avançada, livre de doenças e incapacidades.

Os AVAIs para uma doença ou problema de saúde são calculados como a soma dos Anos de Vida Perdidos (AVP) devido à 

mortalidade prematura na população e os Anos Perdidos por Incapacidade (API) para pessoas que vivem com o problema de 

saúde ou suas consequências: AVAI = AVP + API= YLL + YLD

ODS 3.4 ”Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças 
crônicas não transmissíveis via prevenção e tratamento, e promover a saúde 
mental e o bem-estar”

72%

No Brasil, as doenças crônicas não trans-
missíveis (DCNTs) foram a causa de aproxi-

madamente 72% das mortes em 2019. 

Mortes causadas por DCNTs no Brasil

41



O ÁLCOOL 
CAUSA CÂNCER
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Em 1988, a Agência Internacional para Pesquisa sobre Câncer 
(IARC) estabeleceu: ” As bebidas alcoólicas são cancerígenas 
para os seres humanos”. [12]

O álcool causa 7 tipos de câncer: boca, garganta (faringe), tubo 
digestivo (esôfago), caixa de voz (laringe), mama (em mulheres), 
intestino (cólon e reto) e câncer de fígado. [4]

 z Para o câncer, não há quantidade segura de uso de álcool. 
O risco de câncer aumenta de forma constante com 
maiores volumes de consumo de álcool. [13]

 z Grande parte da carga de câncer relacionada ao álcool se 
origina do uso leve a moderado de álcool, especialmente 
entre as mulheres. [14,15]

 z Globalmente, dos 9 milhões de mortes por câncer, cerca de 
0,4 milhão é devido ao uso de álcool. 
 z Isso significa que 4,2% de todas as mortes por câncer 

são atribuíveis ao álcool. [4]
 z No Brasil, o álcool causa mais de 13.000 mortes por 

câncer [4]

 z Uma revisão de 32 estudos de 2018 que examinou o recon-
hecimento pelo público da ligação entre álcool e câncer 
em 16 países mostrou que a conscientização é baixa inter-
nacionalmente. [16]

 z Os dados mostram que apenas 47% dos consumidores no 
Reino Unido, ou nos EUA apenas 39% dos consumidores, 
estão cientes de que o álcool causa 7 tipos de câncer. [17,18]

No Brasil, o INCA (Instituto Nacional de Câncer) estimou que os 
gastos com o tratamento do câncer devido ao consumo de ál-
cool terão um aumento de 149%, passando de R$ 81,51 milhões, 
em 2018, para R$ 203,00 milhões, em 2030. [84]

ODS 3.4 ” Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças 
crônicas não transmissíveis via prevenção e tratamento…”
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 ÁLCOOL É UM 
GRANDE FATOR DE 
RISCO PARA DCVS
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O uso de álcool está ligado, de forma esmagadora e prejudicial, 
a muitos desfechos cardiovasculares, incluindo doença cardíaca 
hipertensiva, acidente vascular cerebral hemorrágico, doença 
cardíaca isquêmica, cardiomiopatia e fibrilação atrial. [4]

 z  O álcool aumenta diretamente a pressão arterial e o risco 
de acidente vascular cerebral. [19]

 z  O uso de álcool aumenta o risco de fibrilação atrial, ataque 
cardíaco e insuficiência cardíaca congestiva. [20]

 z  Um estudo recente usou a randomização mendeliana e 
encontrou uma relação causal entre o maior consumo de 
álcool e o aumento do risco de acidente vascular cerebral e 
doença arterial periférica. [21]

 z  Já o consumo de álcool em baixas doses tem efeito imedi-
ato - ou quase imediato - no ritmo cardíaco, aumentando 
significativamente o risco de fibrilação atrial. [22]

 z  Globalmente, o álcool causa uma carga líquida de doenças 
cardiovasculares (DCVs) de 593.000 mortes. [4] 

ODS 3.4 ”Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças 
crônicas não transmissíveis via prevenção e tratamento…”

593,000

Globalmente, o álcool causa uma carga líquida de 
doenças cardiovasculares (DCV) de 593.000 mortes.

Morte por DCV causada pelo álcool
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O ÁLCOOL É UM DOS 
PRINCIPAIS FATORES 
DE PROBLEMAS DE 
SAÚDE MENTAL
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Existem associações de uso de álcool e transtornos por uso de 
álcool (TUA) com quase todos os transtornos mentais, inclu-
indo depressão, transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) 
e suicídio. [11] O transtorno por uso de álcool é uma das prin-
cipais causas da carga de morbidade e mortalidade em todo 
o mundo. Frequentemente coexiste com outros transtornos 
psiquiátricos. [23]

 z Globalmente, mais de 283 milhões de pessoas com mais 
de 15 anos tiveram um TUA em 2016.

 z Isso equivale a 5,1% de todos os adultos em todo o 
mundo. [4]

 z O TUA é um potente fator de risco para suicídio. O risco 
elevado persiste literalmente por décadas. [24]

 z No Reino Unido, estudos mostram que adolescentes 
internados em hospitais com lesões relacionadas ao álcool 
enfrentam um risco 5 vezes maior de cometer suicídio. [25]

 z Já pequenos aumentos no uso de álcool levam a uma 
redução no volume cerebral total. O uso de baixas doses de 
álcool causa alterações neuronais e, portanto, é um sério 
risco à saúde mental. [26]

ODS 3.4 ”Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças 
crônicas não transmissíveis […] e promover a saúde mental e o bem-estar”

283 MILHÕES

Globalmente, mais de 283 milhões de pessoas 
com mais de 15 anos tiveram um TUA em 2016. Isso 

equivale a 5,1% de todos os adultos em todo o mundo.

Alta prevalência de transtornos por 
uso de álcool in 2016
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O ÁLCOOL AGRAVA OS 
PROBLEMAS DE SAÚDE 
MENTAL EM POPULAÇÕES 
ESPECIALMENTE 
VULNERÁVEIS
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Populações especialmente vulneráveis correm um risco ainda 
maior de sofrer de problemas de saúde mental devido ao ál-
cool. Por exemplo, o Brasil está entre os dez principais países do 
mundo onde jovens de 15 a 24 anos relatam sentir-se frequen-
temente deprimidos, com 22% dos jovens [27].

 z Durante a pandemia de covid-19, o uso geral de álcool au-
mentou 14% nos EUA. Porém, entre as mulheres, houve um 
aumento de 41% no uso excessivo de álcool porque a carga 
de saúde mental aumentou. [28]

 z As pessoas LGBTQIA são mais propensas a ter problemas 
de uso de álcool e outros transtornos mentais comuns em 
comparação com pessoas heterossexuais. [29]

 z Jovens com exposição pré-natal ao álcool são mais propen-
sos a experimentar problemas de saúde mental acumula-
dos. [30] 

 z A exposição ao álcool na gravidez é a causa mais 
comum de déficits cognitivos evitáveis entre crianças 
em todo o mundo, afetando entre 1% a 5% dos nasci-
dos vivos a cada ano. [31,32]

 z Quase metade dos profissionais de saúde nos EUA teve um 
TUA durante a pandemia. [33]

ODS 3.4 ”Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças 
crônicas não transmissíveis […] e promover a saúde mental e o bem-estar”

TOP 10

O Brasil está entre os dez principais países do mundo 
onde jovens de 15 a 24 anos relatam sentir-se fre-
quentemente deprimidos, com 22% dos jovens.

Brasil no “top 10” dos países onde a 
juventude se sente pior
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AUMENTARAM OS 
CASOS DE DOENÇAS 
MENTAIS DEVIDO AO 
ÁLCOOL DURANTE A 
PANDEMIA
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Os estressores psicológicos são fatores de risco para o aumen-
to do uso de álcool em momentos incomuns, como a crise da 
covid-19. 

 z Pesquisa da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) 
em 33 países e dois territórios das Américas apontou que 
42% dos entrevistados no Brasil relatou alto consumo de 
álcool durante a pandemia de covid-19. 

 z A pesquisa mostrou maior prevalência entre jovens do be-
ber pesado episódico e entre pessoas de rendas mais altas.

 z Durante a pandemia, o uso de álcool e problemas de saúde 
mental relacionados aumentaram em muitos países, tais 
como Austrália [35], Áustria [36], Canadá [37,38], França [39], 
Itália [40], Irlanda [41], Letônia [42], Nigéria [43], Reino Unido 
[44,45,46], EUA [47,48,49,50], Zimbábue. [51] 

 z Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos 
Estados Unidos adicionaram ‘pessoas com transtorno por 
uso de substâncias’ à categoria de ‘Grupos de Alto Risco de 
Complicações da covid-19’, o que significa que as pessoas 
com um TUA são mais propensas a ficar gravemente 
doentes com a covid-19. [52]

ODS 3.4 ”Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças 
crônicas não transmissíveis […] e promover a saúde mental e o bem-estar”

42%

Dois quintos de brasileiros relatou alto consumo 
de álcool durante a pandemia de covid-19. 

O aumento do uso de álcool foi mais comum entre 
jovens e pessoas de rendas mais altas.

Crescentes problemas de saúde 
mental devido ao uso de álcool 

durante a covid-19
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O DANO CAUSADO 
PELO ÁLCOOL É UMA 
PRIORIDADE DE 
SAÚDE GLOBAL
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Os produtos e as práticas da indústria do álcool matam 3 
milhões de pessoas em todo o mundo a cada ano. A cada 10 se-
gundos, um ser humano morre por causa do álcool. A mortali-
dade decorrente do uso de álcool é maior do que a causada por 
doenças como tuberculose, HIV/AIDS e diabetes. [4]

 z O álcool continua sendo um dos principais fatores de risco 
que contribuem para a carga global de doenças. [53]

 z  O álcool é o 8º principal fator de risco evitável de doenças. 
[53]

 z  A contribuição do álcool para a carga global de doenças 
vem aumentando ano a ano, de 2,6% AVAIs em 1990 para 
3,7% AVAIs em 2019. [53]

 z  Em países de alta renda, o uso de álcool é o 2º fator de 
risco de crescimento mais rápido e em PBMRs é o 4º fator 
de risco de crescimento mais rápido. [53]

 z  Nenhum outro fator de risco para a Carga Global de 
Doenças envolve tantos tipos de doenças e lesões quanto 
o álcool. 

 z Isso mostra como o álcool é tóxico para todos os teci-
dos e órgãos do corpo através de uma variedade de 
mecanismos fisiológicos e psicológicos. [80]

Quando os danos indiretos são adicionados aos danos aos 
usuários de álcool, o dano total causado pelo álcool é cerca do 
dobro do tabaco, que atualmente é considerado a 2ª maior 
contribuição para a carga global de doenças. [80]

ODS 3.5 ”Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluin-
do o abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool”
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OS PRODUTOS E AS 
PRÁTICAS DO BIG ALCOHOL 
ESTÃO ENTRE AS MAIORES 
AMEAÇAS À SAÚDE E AO 
DESENVOLVIMENTO EM TODO 
O MUNDO
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 z O álcool é um agente neurotóxico para o desenvolvimen-
to cerebral, podendo levar, na infância e adolescência, a 
alterações estruturais hipocampais e, na idade adulta, à 
redução do volume cerebral. [55,56]

 z O álcool é um fator de risco para lesões intencionais e não 
intencionais, danos a outras pessoas que não o próprio 
usuário de álcool, redução do desempenho no trabalho e 
absenteísmo, intoxicações por álcool, violência interpessoal, 
suicídios, homicídios, crimes e lesões por dirigir sob efeito. 
[54]

 z A carga de doenças e lesões causadas pelo álcool padroni-
zada por idade é mais alta na Região Africana. [4]

 z As proporções de todas as mortes e AVAIs devido ao álcool 
são mais altas na Região Europeia, seguida pela Região das 
Américas. [4]

 z Em muitos países, especialmente nos PBMRs, a carga de 
doenças causadas pelo álcool continua a aumentar. [57]

ODS 3.5 Reforçar a prevenção e o tratamento dos danos causados pelo álcool…

19.3 LITROS

O consumo de álcool per capita entre 
brasileiros é muito alto, com 19,3 litros de 

álcool puro por pessoa por ano.

Alto consumo de álcool no Brasil
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OS PRODUTOS E AS 
PRÁTICAS DO BIG ALCOHOL 
ESTÃO ENTRE AS MAIORES 
AMEAÇAS À SAÚDE E AO 
DESENVOLVIMENTO NO BRASIL
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O Brasil está entre os países do mundo onde o álcool causa 
mais anos de vida perdidos, de acordo com o Relatório Glob-
al sobre o Status do Álcool de 2018 da OMS. Os brasileiros se 
envolvem tanto em padrões de alto volume quanto em padrões 
de alto risco de consumo de álcool.

 z O consumo de álcool per capita entre os consumidores de 
álcool é alto, com 19,3 litros de álcool puro por pessoa por 
ano. 

 z Para os homens brasileiros, são 24,8 litros de álcool 
puro por ano. [4]

 z O uso episódico excessivo de álcool é generalizado: 60% 
dos usuários de álcool adultos do sexo masculino se en-
volvem em consumo excessivo de álcool e 56% dos jovens 
brasileiros (homens e mulheres de 15 a 19 anos de idade) 
que consomem álcool se envolvem em consumo excessivo 
de álcool. [4]

O isolamento social da pandemia levou a um aumento de 17,6% 
no consumo de álcool associado à tristeza ou depressão. Esse 
é um importante fator de risco para o transtorno por uso de 
álcool e a dependência. A pandemia agravou ainda mais uma 
situação de programas e políticas governamentais ausentes e 
falhos para prevenir e reduzir o transtorno e a dependência do 
uso de álcool. [0]

O álcool causa uma quantidade substancial de mortes e 
doenças no Brasil.

 z 6,9% dos homens brasileiros têm transtorno por uso de 
álcool, [4]

 z Mais de 16.000 mortes por cirrose hepática são causadas 
pelo álcool, todos os anos, [4]

 z Quase 15.000 mortes por acidentes de trânsito são cau-
sadas pelo álcool, todos os anos [4]

 z Mais de 13.000 mortes por câncer são causadas pelo álcool, 
todos os anos, [4] e

 z No Brasil, o consumo de álcool promove o tabagismo, ali-
mentando assim os danos à saúde e sociais do tabaco. [58]

Em toda a região das Américas e especialmente na América 
Latina e no Caribe, o uso de álcool continua sendo um obstá-
culo significativo para o alcance do Objetivo de Desenvolvi-
mento Sustentável 3.5. Até agora, a resposta política tem sido 
inadequada para proteger as pessoas nas Américas dos danos 
causados pelo álcool. [82]

ODS 3.5 Reforçar a prevenção e o tratamento dos danos causados pelo álcool…
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O ÁLCOOL 
POTENCIALIZA AS 
LESÕES E MORTES NO 
TRÂNSITO
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Os acidentes de trânsito são uma importante causa de lesões, 
incapacitações e mortes em todo o mundo e as lesões no 
trânsito são a principal causa de morte entre pessoas de 15 a 29 
anos. [54] O comprometimento pelo álcool é um fator impor-
tante que influencia tanto o risco de um acidente quanto a 
gravidade das lesões resultantes de acidentes. [59]

 z  Os motoristas que são comprometidos pelo álcool têm 
um risco significativamente maior de se envolver em um 
acidente. [54]

 z  Dirigir sob o efeito de álcool é um principal fator de risco 
para 27% de todas as lesões no trânsito. [54]

 z Dirigir sob o efeito de álcool é um enorme problema de 
saúde e desenvolvimento que afeta não apenas o usuário 
de álcool, mas, em muitos casos, também vítimas ino-
centes, como passageiros e pedestres. [54]

 z Globalmente, o álcool causa 370.000 mortes por acidentes 
de trânsito. 

 z Dessas, 187.000 mortes ocorreram entre pessoas que 
não eram motoristas. [4]

 z 1 em cada 4 fatalidades no trânsito na UE está relacionada 
com o álcool. Em 2010, cerca de 31.000 europeus morreram 
nas estradas, dos quais 25% das mortes estavam relaciona-
das ao álcool. [60]

 z Estudos em países de baixa renda mostram que o álcool 
está presente entre 33% e 69% dos motoristas feridos fatal-
mente. [59, 61]

 z Na África do Sul, o álcool contribui para 61% das mortes 
entre os pedestres. [62, 63, 64]

ODS 3.6 ”Até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por 
acidentes em estradas”

#1

Lesões no trânsito são a principal causa de morte 
entre pessoas de 15 a 29 anos

Causas de morte
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Um estudo de fatalidades no trânsito em São Paulo, Brasil, con-
statou que 30% das pessoas mortas em acidentes de trânsito 
tinham níveis de Teor de Álcool no Sangue (TAS) superiores a 
0,01 g/dl e 42% dos motoristas apresentados tinham níveis de 
TAS superiores a 0,06 g/dl. [65]

 z Em junho de 2008, o governo brasileiro introduziu a pri-
meira “Lei Seca” reduzindo o limite legal do TAS para 0,02 
g/dl.

 z Em 2010, a análise mostrou que a nova lei resultou em 
reduções substanciais de lesões e mortes (redução de 16%) 
devido à direção sob o efeito de álcool no estado de São 
Paulo

 z Mas ainda assim o problema de dirigir sob efeito de álcool 
é altamente prevalente no Brasil, como ilustrou um estudo 
de 2020: [66]

 z A prevalência de direção sob o efeito de álcool foi de 27,5%, 
29,4%, 29,6%, 22,9% e 20,8% nas macrorregiões Norte, Nord-
este, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, respectivamente.

 z A prevalência geral de direção sob o efeito de álcool no 
Brasil foi de 24,3%, e 

 z O consumo excessivo de álcool nos dias anteriores é um 
dos principais preditores de direção sob o efeito de álcool.

ODS 3.6 ”Até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por 
acidentes em estradas”

42%

Um estudo de fatalidades no trânsito em São 
Paulo, Brasil, descobriu que 30% das pessoas 

mortas em acidentes de trânsito tinham níveis 
de concentração de álcool no sangue (TAS) supe-
riores a 0,01g/dl e 42% dos motoristas apresenta-
dos tinham níveis de TAS superiores a 0,06g/dl

Tráfego rodoviário brasileiro sob o efeito 
do álcool
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A carga na saúde causada pelo álcool é enorme. [4]
Os danos generalizados do álcool colocam uma carga pesada 
nos sistemas e nos serviços de saúde. Os danos causados pelo 
álcool representam um sério obstáculo à Cobertura Universal 
de Saúde (CUS) e à promessa de alcançar a saúde para todos. O 
impacto do álcool na prestação de serviços de saúde é signifi-
cativo na maioria dos países. A crise do coronavírus colocou em 
foco a grande carga do álcool nos sistemas e serviços de saúde. 
[67]

 z Desde a década de 1980, mais de 100 departamentos de 
emergência (DEs) de 33 países participaram de um estudo 
internacional sobre a contribuição do álcool para lesões. 
Esse estudo global mostra que o álcool contribui para 20% 
das lesões e 11,5% de todas os comparecimentos ao DE sem 
lesões. [67]

 z O Modelo Internacional para Danos e Políticas do Álcool 
estima o número de internações hospitalares atribuíveis ao 
álcool para países específicos:
 z Suécia: 59.469 – representando 3,8% de todas as inter-

nações hospitalares registradas em 2014.
 z Finlândia: 46.016 – representando 6,3% de todas as 

internações hospitalares registradas em 2016.

 z Canadá (2017): 105.065 – representando 4,3% de todas 
as internações hospitalares registradas em 2017.

 z Em cada um desses países, as taxas anuais de prevalência 
de internações por álcool excederam as taxas de inter-
nação por covid-19 alcançadas em 2020. [67]

ODS 3.8 “Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco 
financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade...”
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As doenças causadas pelo álcool geram uma pesada carga 
sobre os recursos dos serviços de saúde. [67]

Os danos causados pelo álcool colocam uma forte pressão nos 
orçamentos e nos sistemas nacionais de saúde. Por exemplo, os 
países da OCDE gastam em média 2,4% dos gastos com saúde 
para lidar com os danos causados pelo álcool – e o número é 
muito maior em alguns países. Além disso, a saúde precária 
devido ao consumo de álcool tem consequências prejudiciais 
na participação no trabalho e na produtividade. [68]

 z O álcool contribui para mais de 400 variedades de doenças 
e lesões, colocando assim uma carga considerável nos 
cuidados de saúde. [67]

 z Combinado com o impacto na produtividade da força de 
trabalho, estima-se que o PIB será 1,6% menor em média 
nos países da OCDE anualmente nos próximos 30 anos, 
variando de 0,2% na Turquia a 3,8% na Lituânia. [68]

ODS 3.8 “Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco 
financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade…”

2.4%

os países da OCDE gastam em média 2,4% dos gastos 
com saúde para lidar com os danos causados pelo 

álcool – e o número é muito maior em alguns países

Perda de orçamento de saúde 
devido ao álcool
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A carga de saúde, social e econômica do álcool está aumentan-
do, especialmente em países de baixa e média renda que já 
mal podem arcar com as perdas de produtividade associadas, 
os custos de saúde e o empobrecimento das famílias devido ao 
álcool. [57, 69, 70]

 z No Sri Lanka, 80% dos Clínicos Gerais foram frequente-
mente confrontados com pacientes que sofriam de trans-
tornos por uso de álcool. [71]

 z Nos EUA, os danos causados pelo álcool custam à socie-
dade US$ 249 bilhões, todos os anos. [72]

 z No Quênia, o álcool ameaça a Iniciativa “Big 4 Flagship Ini-
tiative” que visa promover o desenvolvimento sustentável 
por meio de ações ousadas em quatro áreas prioritárias: 
manufatura, cobertura de sáude universal, moradia 
acessível e segurança alimentar. [73]

Os danos relacionados ao álcool muitas vezes empurram as 
famílias para o ciclo vicioso da pobreza, marginalização e prob-
lemas de saúde: [74]

 z Os pagamentos com os cuidados de saúde, incluindo os 
danos causados pelo álcool, empurram as pessoas para a 
pobreza, de acordo com a OMS Europa. [75]

 z A carga econômica dos danos causados pelo álcool em 
todo o mundo é substancial, representando até 5,44% do 
Produto Interno Bruto em alguns países. [76]

 z Na Índia, os danos causados pelo álcool custam mais (1,45% 
do PIB) do que todos os gastos do governo com saúde (1,1% 
do PIB) todos os anos – custos que são amplamente arca-
dos por domicílios privados. [77]

ODS 3.8 “Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco 
financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade…”
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Globalmente, pelo menos 283 milhões de pessoas com mais de 
15 anos sofrem de um transtorno por uso de álcool. Isso equiva-
le a 5,1% de todos os adultos em todo o mundo. [4] Mas os siste-
mas de saúde estão mal equipados para lidar adequadamente 
apenas com esse tipo específico de dano causado pelo álcool.

 z Apenas 14% dos países indicaram cobertura de tratamento 
de mais de 40% (nem mesmo uma a cada duas pessoas 
com TUA). [4]

 z 28% dos países têm cobertura de tratamento muito limita-
da ou próxima de zero. [4]

 z A maioria dos países (40%) nem conhece o nível de cober-
tura do tratamento. [4]

 z Cerca de 1 em cada 5 pacientes no sistema hospitalar do 
Reino Unido faz uso excessivo do álcool e 1 em cada 10 é 
dependente do álcool. [78]

Em 2010, o Relatório Mundial da Saúde escreveu:

“Aumentar os impostos sobre o álcool para 40% do preço de 
varejo pode ter [um grande] impacto. As estimativas para 12 
países de baixa renda mostram que os níveis de consumo [de 
álcool] cairiam mais de 10%, enquanto as receitas fiscais mais 
que triplicariam para um nível equivalente a 38% do gasto total 

com saúde nesses países. Mesmo que apenas uma parte dos 
recursos fosse destinada à saúde, o acesso aos serviços seria 
bastante aprimorado”.

 z Promover e proteger a saúde é essencial para o bem-estar 
humano e o desenvolvimento econômico e social susten-
tado. Alcançar a “Saúde para Todos” contribui tanto para 
uma melhor qualidade de vida quanto para a paz e a segu-
rança globais. [79]

ODS 3.8 “Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco 
financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade…”
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O álcool compromete o alcance de uma meta do ODS4

Bebida x livros: 
o álcool ameaça 

os resultados 
educacionais
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álcool por outras 
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O uso de álcool 
determina os 

resultados 
educacionais

O álcool prejudica 
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condições para 
o desempenho 

acadêmico
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O uso de álcool entre crianças, adolescentes e jovens produz 
várias consequências negativas relacionadas à educação em 
países de alta, baixa e média renda: [3]

 z     Baixo envolvimento e desempenho escolar, 
 z     Evasão escolar, 
 z     Baixo nível educacional atingido, 
 z     Abandono escolar precoce e
 z     Não conclusão do ensino médio e ensino superior. [3]

Há fortes evidências de causalidade, pelo menos, do uso 
frequente de álcool a resultados adversos de saúde, sociais e 
educacionais: [1, 3]

 z O álcool é a substância mais utilizada por crianças de 13 a 
15 anos. 1 em cada quatro jovens de 13 a 15 anos usou álcool 
nos últimos 12 meses. [3]

 z O uso de substâncias pode afetar o bem-estar de uma cri-
ança e está claramente ligado ao fracasso acadêmico. [3] 

ODS 4.1 “Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensi-
no primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resulta-
dos de aprendizagem relevantes e eficazes”

1/4

O álcool é a substância mais utilizada por crianças 
de 13 a 15 anos. Um em cada quatro jovens de 13 a 15 

usou álcool nos últimos 12 meses.

O álcool é a substância nociva mais 
usada por crianças em idade escolar
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Qualquer impacto do uso de álcool nos resultados educacionais 
também tem impacto no desenvolvimento do capital humano, 
crescimento econômico, desigualdades e bem-estar social, 
tornando-se uma preocupação para famílias, comunidades e 
sociedades em geral. [1]

Os dados mais recentes indicam que 36% dos meninos e 17% 
das meninas de 15 a 19 anos consumiram pelo menos uma 
bebida alcoólica no último ano. [3]

Em comparação com as crianças que não consomem álcool, 
as crianças que já consumiram álcool ou experimentaram em-
briaguez tiveram menor satisfação com a vida e maior proba-
bilidade de praticar o bullying com seus colegas de classe. Isso 
pode levar a outros comportamentos mais antissociais, menor 
participação em aulas e desempenho educacional reduzido. [1]

 z A ligação do uso de álcool, da embriaguez e do uso ex-
cessivo de álcool com o baixo desempenho acadêmico é 
significativa em 21 países da OCDE para meninos e em 24 
países da OCDE para meninas. [1]

 z As crianças que nunca se embriagaram com álcool tiveram 
30% mais chances de ter um bom desempenho na escola 
do que aquelas que já experimentaram a embriaguez. [1]

 z O uso de álcool durante o ensino médio afeta negati-
vamente a média de notas dos estudantes dos EUA: o 
consumo excessivo semanal de álcool está associado a 
uma redução na média de notas de meninos (0,25 pontos) 
e meninas (0,21 pontos) no ano seguinte. [1]

 z O uso de álcool durante o ensino médio reduz a probabil-
idade de concluir o ensino superior e diminui a idade em 
que os alunos deixam o ensino em tempo integral. [1]

Uma nova análise do relatório “A Situação Mundial da Infân-
cia” do UNICEF indica que a perda anual de capital humano 
decorrente de condições de saúde mental em crianças de 0 a 
19 anos é de US$ 387,2 bilhões (dólares de paridade do poder de 
compra). [4]

 z Desses, US$ 340,2 bilhões refletem transtornos que in-
cluem ansiedade e depressão, e US$ 47 bilhões refletem a 
perda por suicídio. [4]

 z O álcool é um importante fator de risco para ansiedade, 
distúrbios comportamentais na infância e depressão, bem 
como suicídio. [5]

ODS 4.1 “Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensi-
no primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resulta-
dos de aprendizagem relevantes e eficazes”
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No ambiente familiar, o álcool é um importante fator de risco 
para maus resultados educacionais. 
A pandemia agravou a interação negativa entre o álcool, a 
família e as normas e os recursos da comunidade. 

A OMS, o UNODC e a UNESCO listam vários fatores de risco em 
relação ao nível familiar: 

 z  Uso de substâncias pelos pais, 
 z  Doença mental dos pais,
 z  Abuso e negligência dos pais, e 
 z  Pobreza material. [3]

Na Austrália, mais de um milhão de crianças (22% de todas as 
crianças) são afetadas negativamente pelo uso de álcool por 
outras pessoas – na maioria das vezes o uso de álcool pelos pais: 
[6]

 z 79% dos usuários de álcool com filhos menores de 18 anos 
que vivem em sua casa relataram consumir álcool perto de 
seus filhos,

 z 13% das crianças estão em risco de exposição ao uso de alto 
risco de álcool de curto prazo em famílias australianas por 
pelo menos um adulto, e

 z Cerca de 25% dos pais e 10% das mães (em famílias de casal 
e filhos) consumiram em níveis de risco de curto prazo 
duas ou mais vezes por mês no ano passado.

Esses dados ilustram a magnitude do dano que as crianças 
experimentam com o uso de álcool por outras pessoas (geral-
mente pelos pais). Tal dano afeta a saúde, o bem-estar e o 
desempenho acadêmico, incluindo: 

 z Interrupções nos rituais familiares, como aniversários, 
 z Mudanças e inversão nos papéis de pais e filhos,
 z Distúrbios na frequência escolar, rotinas de alimentação e 

de hora de dormir, 
 z Comunicação limitada ou mais agressiva, 
 z Diminuição da conexão social e 
 z Falta de finanças e piora nos relacionamentos. [6]

ODS 4.1 “Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensi-
no primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resulta-
dos de aprendizagem relevantes e eficazes”
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No ambiente comunitário, o álcool é um importante fator de 
risco para maus resultados educacionais. A OMS, o UNODC e a 
UNESCO listam vários fatores de risco em nível comunitário: 

 z  Fácil e ampla disponibilidade de álcool e outras drogas, 
 z  Normas sociais permissivas ao uso de substâncias e preju-

diciais ao desempenho acadêmico, e 
 z  Falta de contato positivo com outros adultos. [3]

O álcool claramente impulsiona todos esses fatores de risco, 
contribuindo para:

 z Os papéis parentais são negligenciados e abandonados,
 z Recursos escassos são desperdiçados em álcool, em vez 

de alimentação saudável, atividades de lazer e material 
escolar,

 z Os problemas de saúde resultantes ainda agravam a situ-
ação precária e alimentam um ciclo vicioso, e

 z Normas e condições para o desempenho acadêmico são 
minadas e erodidas. [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]

Por exemplo, no Brasil em 2015, 24% dos jovens de 13 a 15 anos 
e 35% dos jovens entre 16 e 17 anos estão consumindo álcool. O 
menor uso de álcool foi observado entre adolescentes de esco-
las localizadas a 250 m ou mais de pontos de venda – indican-
do o quanto a presença de álcool nas comunidades e bairros 
importa para o ODS 4. [2]

Vários estudos de diferentes países, como Austrália, Brasil, Nova 
Zelândia, Suíça e Estados Unidos, mostram uma forte ligação 
entre o uso de álcool por adolescentes e uma maior densidade 
de pontos de venda de álcool. [2, 14, 15, 16, 17, 18]

ODS 4.6: “Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção 
dos adultos, homens e mulheres estejam alfabetizados e tenham adquirido o 
conhecimento básico de matemática”
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O álcool compromete o alcance de três metas do ODS5
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A indústria do álcool acumulou uma vasta biblioteca de casos 
de marketing de álcool, consistindo em anúncios, comerci-
ais e outras promoções de marcas de álcool, que perpetuam 
imagens discriminatórias e atitudes e normas prejudiciais sobre 
mulheres e meninas e seu papel na sociedade.

O retrato de homens, assim como mulheres e meninas no mar-
keting do álcool impulsiona a masculinidade prejudicial [1].

O retrato das mulheres no marketing do álcool alimenta a 
sexualização, objetificação e desumanização das mulheres. [2] 
Amplia a crença da superioridade masculina sobre as mulheres 
e justifica a demonstração masculina de poder sobre o outro 
gênero. [3, 4, 5]

 z Fortes evidências da ligação entre o uso de álcool e o com-
portamento violento significam que as normas culturais 
e sociais em torno do álcool e seus efeitos esperados tam-
bém encorajam e justificam o comportamento violento. [6]

 z A violência do álcool é mais provável em culturas onde 
muitos acreditam que o álcool desempenha um papel pos-
itivo, ajudando as pessoas a se livrarem de suas inibições. 
[7]

 z Ambientes (locais licenciados de venda de bebidas alcoóli-

cas) que incitam narrativas de perda de controle e hiper-
sexualidade comprometem a capacidade de combate a 
ofensas sexuais. [8]

 z A presença de publicidade sexualmente violenta em 
espaços licenciados de venda de bebidas alcoólicas mina 
consideravelmente o apelo para acabar com a violência de 
gênero. [8]

ODS 5.1 “Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres 
e meninas em toda parte”.
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A pesquisa “Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil” 
mostra que uma em cada quatro mulheres brasileiras com mais 
de dezesseis anos (24,4%, ou 17 milhões) sofreu alguma forma de 
violência no ano passado durante a pandemia de covid-19. [26]

Existe uma forte ligação entre álcool e abuso doméstico, violência 
por parceiro íntimo e agressão sexual. A relação entre todas as 
formas de agressão e o uso de álcool é enorme e inequívoca. [9]

Contexto, desculpa, motivação – o álcool e a violência de gênero:

 z O Plano de Ação Global da OMS sobre Violência Interpes-
soal identifica a disponibilidade de álcool nas comunidades 
como um importante fator de risco para a ocorrência de 
violência de gênero, [10]

 z O álcool raramente é a única explicação para o uso da 
violência, mas muitas vezes é o fator desencadeante, e 

 z O uso de álcool cria um contexto para atos violentos. É 
frequentemente usado como desculpa para um compor-
tamento socialmente inaceitável. [11, 12, 13, 14]

ODS 5.2 ”Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meni-
nas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de 
outros tipos”.

17 MILHÕES

Uma em cada quatro mulheres brasileiras com mais 
de dezesseis anos (24,4%, ou 17 milhões) sofreu algu-

ma forma de violência  durante a COVID-19.

Violência generalizada contra mulheres 
no Brasil
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O ÁLCOOL IMPULSIONA A 
VIOLÊNCIA DE GÊNERO NAS 
ESFERAS PÚBLICA E PRIVADA



O álcool impulsiona uma proporção significativa de casos de 
violência contra parceiros íntimos tanto dentro quanto fora 
de casa. 

 z 65% das mulheres que sofreram violência por parceiro 
íntimo na Índia, Vietnã, Uganda, Zimbábue e África do Sul 
relataram que o agressor havia usado álcool, [15]

 z Existe uma forte ligação entre o uso de álcool e a agressão 
sexual por jovens do sexo masculino, [9] 

 z Grupos focais na zona rural de Ruanda mostram que as 
mulheres que são vítimas de violência doméstica classifi-
cam o álcool como fator número um. Também em Uganda 
e Malawi, o uso de álcool pelo autor desempenhou um 
papel fundamental na violência doméstica de gênero, [16, 
17, 18]

 z Nos EUA, até 50% dos incidentes de violência doméstica 
envolvem álcool, [19]

 z Na Austrália, o álcool contribui para 50% de todas as vi-
olências praticadas pelo parceiro e para 73% das agressões 
físicas cometidas por um parceiro, [19]

 z Na Argentina, 68% de todos os casos de violência domésti-
ca estão relacionados ao álcool, [20, 21] e

 z Em seis PBMRs na Ásia e no Pacífico, homens com uso de 
alto risco de álcool relataram taxas mais altas de violência 
sexual por parceiro íntimo. [22]

ODS 5.2 ”Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meni-
nas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de 
outros tipos”.

50%

Nos EUA, até 50% dos incidentes de violência 
doméstica envolvem álcool.

O álcool impulsiona violência doméstica 
nos EUA
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O ÁLCOOL 
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OS DIREITOS 
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O uso de álcool tem efeitos prejudiciais sobre a saúde de 
mulheres e crianças. O consumo de álcool aumenta o risco 
de gravidez indesejada, por sua contribuição para o sexo sem 
proteção. [9] O uso de álcool durante a gravidez também é um 
fator de risco para resultados adversos da gravidez.

 z A natimortalidade, o aborto espontâneo e o parto prema-
turo são alguns dos resultados adversos da gravidez devido 
ao álcool, [23]

 z O uso de álcool durante a gravidez está associado a um 
aumento responsivo à dose no risco de aborto espontâneo, 
[24] e

 z Evidências de Gana mostram que o consumo de álcool 
está significativamente associado a mortes maternas rela-
cionadas ao aborto: [25]

 z As mulheres que já consumiram álcool, as usuárias 
frequentes de álcool e até mesmo as usuárias ocasion-
ais de álcool tiveram cerca de três vezes mais chanc-
es de morrer por causas relacionadas ao aborto em 
comparação com aquelas que se abstiveram do álcool. 

 z A idade materna, o estado civil e a escolaridade são 
fatores que possuem um efeito de confundimento na 
associação observada.

ODS 5.6 “Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direit-
os reprodutivos…”

RISCO DE SRHR 

 O consumo de álcool aumenta o risco de gravi-
dez indesejada, por sua contribuição para o sexo 
sem proteção. O uso de álcool durante a gravi-

dez também é um fator de risco para resultados 
adversos da gravidez, como  a natimortalidade, o 

aborto espontâneo e o parto prematuro.

O álcool é um sério risco para os direitos 
sexuais e reprodutivos
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GARANTIR A DISPONIBILIDADE 
E A GESTÃO SUSTENTÁVEL 
DA ÁGUA POTÁVEL E DO 
SANEAMENTO PARA TODOS
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Água para Todos ou 
Água para 

o Big Alcohol?

O álcool compromete o alcance de três metas do ODS6

A produção de álcool 
polui os ecossistemas

Acesso à água: para 
grandes corporações ou 
para a população local?
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A escassez de água já afeta todos os continentes. O uso da 
água vem crescendo globalmente em mais de duas vezes a 
taxa de aumento da população no último século, e um número 
crescente de regiões está atingindo o limite no qual os serviços 
de água podem ser fornecidos de forma sustentável, especial-
mente em regiões áridas.

 z 1,42 bilhão de pessoas – incluindo 450 milhões de crianças 
– vivem em áreas de alta ou extremamente alta vulnerabil-
idade hídrica. [1] 

 z  Cerca de 4 bilhões de pessoas, representando quase dois 
terços da população global, sofrem grave escassez de água 
durante pelo menos um mês do ano [2]. 

 z Isso pode aumentar para cerca de 4,8 a 5,7 bilhões 
em 2050. Cerca de 73% das pessoas afetadas vivem na 
Ásia. [3]

72% de todas as captações de água são utilizadas pela agri-
cultura, 16% pelos municípios para residências e serviços e 12% 
pelas indústrias. [4]

 z A produção de álcool é uma ameaça à segurança hídrica 
em muitas regiões do mundo:

 z A pegada hídrica do vinho é horrível: para se obter 1 litro de 
vinho, são necessários 870 litros de água. [5, 6, 7]

 z A pegada hídrica da cerveja é terrível: para um litro de cer-
veja, 298 litros de água devem ser usados. [8, 9, 10, 11]

ODS 6.1: ”Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e 
segura para todos”.

4 bilhões

Cerca de 4 bilhões de pessoas, representando quase 
dois terços da população global, sofrem grave escassez 
de água durante pelo menos um mês do ano. Isso pode 

aumentar para cerca de 4,8 a 5,7 bilhões em 2050.

A maioria das pessoas experimenta 
grave escassez de água
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ACESSO À ÁGUA: PARA 
EMPRESAS GIGANTES 
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Quando um território retira 25% ou mais de seus recursos ren-
ováveis de água doce, diz-se que está com “estresse hídrico”. Cin-
co das 11 regiões apresentam valores de estresse hídrico acima 
de 25%, incluindo duas regiões com alto estresse hídrico e uma 
com estresse hídrico extremo. [4] Um terço dos maiores sistemas 
de águas subterrâneas do mundo já está em perigo. [13]
Os efeitos sobre as comunidades pobres são mais graves. Os 
escassos recursos são drenados para produzir álcool em vez de 
sustentar a vida e o desenvolvimento da comunidade.

Por exemplo, a indústria do álcool está causando sérias 
emissões de produtos químicos em cursos d’água em sua 
produção em todo o mundo e está alimentando a insegurança 
hídrica por meio de sua intensa produção de água.

 z Na Cidade do Cabo, na África do Sul, em 2018, a seca foi 
tão forte que a água municipal teve que ser desligada, 
enquanto a indústria do vinho se espalhava por áreas cada 
vez maiores e utilizava cada vez mais as reservas de água. 
[16]

 z No norte do México, as comunidades estão boicotando a 
AB InBev, a maior produtora de cerveja do mundo, por cau-
sa de suas cervejarias que causam escassez de água. [16]

O Brasil, por exemplo, contém cerca de 12% da água doce na 
superfície do planeta e é rico em aquíferos subterrâneos. Mas 
o acesso à água potável continua assimétrico e piorou durante 
a pandemia. Apenas 29,3% das populações rurais têm acesso a 
uma rede pública de água, um nível essencialmente estagnado 
na década desde 2010. [17]

 z Ao mesmo tempo, o Brasil é o terceiro maior produtor 
mundial de cerveja – que é um produto de uso intensivo de 
água. [18]

ODS 6.4: ”Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em 
todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água 
doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de 
pessoas que sofrem com a escassez de água”.

““Eles exportam nossa água na forma de 
vinho” 

Vanessa Ludwig, 
CEO do grupo da sociedade 

civil Surplus People Project na África do Sul
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A PRODUÇÃO DE ÁLCOOL 
POLUI OS ECOSSISTEMAS
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Em todo o mundo, muitas indústrias são responsáveis pela escas-
sez de água, incluindo a indústria de álcool, têxtil, fabricação de 
papel e celulose, automóveis, refinarias de petróleo, fertilizantes, 
pesticidas, tintas e impressão – todas sérias ameaças à poluição de 
corpos d’água e uso indevido de recursos hídricos. [19]

 z Na produção de bebidas destiladas, quase toda a água 
utilizada surge como resíduo.

 z Por exemplo, a produção de rum é muito tóxica para 
o meio ambiente porque ele é feito a partir de melaço 
e caldo de cana, o que pode atrapalhar o equilíbrio 
biológico nos ambientes onde é feito. [12]

 z Em Uganda, as destilarias de gin contaminam o rio Kiiha, 
que fornecia água potável a muitas aldeias, até que se 
descobriu que a água não era mais potável, devido às des-
cargas das 600 destilarias localizadas ao longo do rio. [14]

 z No estado de Jalisco, no México, a produção de tequila está 
poluindo o solo e a água: 

 z Para cada litro de tequila produzido, são gerados 11 
quilos de polpa e 10 litros de resíduo ácido. [15] 

ODS 6.6 “Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, 
incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos”

RESÍDUO ÁCIDO

Para cada litro de tequila produzido no estado de 
Jalisco, no México, são gerados 11 quilos de polpa 

e 10 litros de resíduo ácido.

A produção de tequila causa 
enorme poluição 
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PROMOVER O CRESCIMENTO 
ECONÔMICO INCLUSIVO E 
SUSTENTÁVEL, O EMPREGO 
PLENO E PRODUTIVO E O 
TRABALHO DIGNO PARA TODOS
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Os danos 
causados pelo 

álcool impedem 
o crescimento 

econômico

O álcool compromete o alcance de cinco metas do ODS8

Custos 
impressionantes 

de perda de 
produtividade 

devido ao álcool

Os danos 
causados pelo 

álcool impedem 
o crescimento 

econômico no Brasil

O álcool prejudica 
o capital humano 

e drena os 
recursos das 
sociedades

O álcool prejudica 
a atividade 
econômica

O álcool 
potencializa o 

prejuízo no local 
de trabalho 
e a perda de 

produtividade

Não deixando 
nenhum jovem 
nos NEET para 

trás

O Big Alcohol 
Tem um Histórico 

Terrível de 
Violação dos 
Direitos dos 

Trabalhadores

NEETNEET
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OS DANOS CAUSADOS 
PELO ÁLCOOL IMPEDEM O 
CRESCIMENTO ECONÔMICO
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Os danos causados pelos produtos e pelas práticas da indústria 
do álcool são altamente relevantes para o ODS 8. A carga 
econômica do álcool no mundo é substancial, correspondendo a 
até 5,44% do Produto Interno Bruto (PIB) em alguns países. [1, 2] 

 z Em países de alta renda, por exemplo, o custo total médio 
do álcool para a sociedade é de 2,5% do PIB. [3]

Os custos dos danos causados pelo álcool foram medidos em 
diferentes regiões e são de grande escala:

 z  União Europeia: € 156 bilhões anuais, [5]
 z  Estados Unidos: US$ 249 bilhões anuais, [6]
 z  África do Sul: Os custos combinados tangíveis e in-

tangíveis dos danos do álcool para a economia atingiram 
quase ZAR 300 bilhões ou de 10 a 12% do PIB, [7]

Os custos dos danos causados pelo álcool foram medidos em 
diferentes regiões e são de grande escala:

 z ndia: a carga do álcool (1,45% do PIB) custa mais do que 
todo o gasto com saúde do governo (1,1% do PIB) [8, 9] 

 z Austrália: um cálculo conservador dos custos sociais do 

álcool foi de AU$ 14,35 bilhões, com o maior custo devido a 
 z Perdas de produtividade (42,1%), 
 z Acidentes de trânsito (25,5%), e 
 z Custos para o sistema de justiça criminal (20,6%). [10] 

 z Países da OCDE: devido aos danos causados pelo álcool, o 
PIB será 1,6% menor, em média, anualmente, nos próximos 
30 anos. [11]

ODS 8.1 “Sustentar o crescimento econômico per capita de acordo com as circun-
stâncias nacionais…”
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OS DANOS CAUSADOS 
PELO ÁLCOOL IMPEDEM 
O CRESCIMENTO 
ECONÔMICO NO BRASIL
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A suspensão necessária da atividade econômica para conter o 
coronavírus, sem as medidas necessárias de proteção social de 
apoio aos trabalhadores, aumentou diretamente o desemprego 
e a pobreza. Enquanto se recupera da covid-19, o Brasil ainda 
sofre os efeitos da crise financeira de 2007/2008. [0]

 z A economia brasileira cresceu apenas 2,2% na última dé-
cada, em comparação com o crescimento médio global de 
cerca de 30,5% no mesmo período. 

 z O PIB per capita em 2020 registrou uma queda recorde de 
4,1% em comparação com 2019. 

 z Em dólares reais, a riqueza anual produzida per capita caiu 
28% em relação ao ano anterior

E os custos dos danos causados pelo álcool são de grande esca-
la no Brasil:

 z Os danos causados pelo álcool – dos custos de tratamento 
à perda de produtividade – custam 7,3% do PIB anual do 
Brasil. [4]

ODS 8.1 “Sustentar o crescimento econômico per capita de acordo com as circun-
stâncias nacionais…”

7.3%

Os danos causados pelo álcool – dos custos de trat-
amento à perda de produtividade – custam 7,3% do 

PIB anual do Brasil

Perda do PIB brasileiro devido ao álcool
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O ÁLCOOL PREJUDICA 
O CAPITAL HUMANO 
E DRENA OS RECURSOS 
DAS SOCIEDADES
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 z Os custos da Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) no Canadá 
totalizaram cerca de CA$ 1,8 bilhão, em 2013: [12]

 z O maior contribuinte é o custo das perdas de produtivi-
dade devido à morbidade e mortalidade prematura, que 
representaram 41% do custo total,

 z O segundo maior contribuinte é o custo do sistema de 
justiça criminal, representando 29%, e

 z Terceiro maior contribuinte foi o custo dos cuidados 
de saúde em 10%.

 z A perda anual de capital humano devido a problemas de 
saúde mental em crianças de 0 a 19 anos é de US$ 387,2 
bilhões (dólares de paridade do poder de compra): [13]

 z  US$ 340,2 bilhões refletem a perda devido a ansie-
dade e transtornos comportamentais e depressão, e 

 z  US$ 47 bilhões refletem a perda por suicídio. 
 z  O álcool é um importante fator de risco para prob-

lemas de saúde mental em crianças, adolescentes e 
jovens [14], especialmente ansiedade [15, 16, 17], distúr-
bios comportamentais da infância [18-22] e depressão 
[23-25], assim como o suicídio. [26-30] 

 z Dados da OCDE mostram que as doenças causadas pelo 
uso de álcool acima de 1/1,5 bebidas alcoólicas por dia 
reduzem o emprego da força de trabalho e a produtividade 
equivalente à perda de 32,7 milhões de trabalhadores em 
tempo integral por ano nos 52 países analisados: [11]

 z Isso significa que os países da OCDE perdem cerca de 
US$ 595 bilhões por ano (dólares de paridade do poder 
de compra, aproximadamente o PIB anual da Suécia).

 z  As doenças causadas por qualquer quantidade de 
consumo de álcool levaram a uma perda anual extra 
de US$ 126 (dólares de paridade do poder de compra) 
por pessoa em média de emprego e produtividade 
reduzida em toda a OCDE.

 z  Isso significa uma perda adicional de 45% do val-
or econômico resultante de doenças causadas por 
qualquer quantidade de consumo de álcool.

 z Na Suécia, evidências mostram que o uso de álcool na 
adolescência, particularmente o uso de alto risco de álcool, 
como o consumo excessivo de álcool, está associado ao 
aumento do risco de futuras pensões por invalidez – tan-
to para aposentadorias em idade precoce (abaixo de 40) 
quanto em idades mais avançadas – que a sociedade 
precisa pagar. [52]

ODS 8.1 “Sustentar o crescimento econômico per capita de acordo com as circun-
stâncias nacionais…”
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CUSTOS IMPRESSIONANTES 
DE PERDA DE PRODUTIVIDADE 
DEVIDO AO ÁLCOOL
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O álcool é um fator de risco significativo para o absenteísmo e 
o presenteísmo no trabalho, principalmente de forma dose-re-
sposta, com uma relação entre o nível social e individual de 
consumo de álcool e a ausência por doença. [31] É importante 
ressaltar que o prejuízo ao trabalho devido ao álcool é mais 
comum do que o absenteísmo relacionado ao álcool. [31-33]

 z Estados Unidos: o uso de álcool no local de trabalho e o 
prejuízo ao trabalho afetam diretamente cerca de 15% da 
força de trabalho dos EUA (19,2 milhões de trabalhadores), 
[34] 

 z Os transtornos por uso de álcool resultam em bilhões de 
dólares em salários perdidos a cada ano, e [35]

 z Em média, os países da OCDE perdem US$ 344 (dólares 
de paridade do poder de compra) por pessoa por ano em 
custos trabalhistas: [11]

 z A maior parte desses custos deve-se à diminuição do 
emprego e ao aumento do absentismo e do pre-
senteísmo..

Existem cinco causas principais de perdas de produtividade 
devido ao álcool: [33]

1. Absenteísmo: estar ausente do trabalho devido ao uso de 
álcool,

2. Presenteísmo: estar no trabalho em estado debilitado devi-
do ao uso de álcool,

3. Desemprego,
4. Mortalidade prematura (ODS 3), e
5. Baixo nível de escolaridade (ODS 4).

ODS 8.2 ”Atingir níveis mais altos de produtividade econômica…” 
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O álcool impulsiona o desemprego: [41]

 z O uso de álcool, especialmente o uso excessivo de álcool, 
tem consequências adversas para a participação no merca-
do de trabalho (emprego),

 z Aumenta a probabilidade de perder um emprego e
 z Aumenta o risco de não voltar a ser empregado.

A mortalidade prematura tem consequências negativas sobre 
a atividade econômica e a produção no mercado, uma vez que 
os anos de potenciais trabalho futuros diminuem. [33] Os danos 
causados pelo álcool fazem com que os anos mais produtivos 
sejam perdidos. [42]

 z A contribuição do álcool para a carga global de doenças 
vem aumentando ano a ano, de 2,6% AVAIs em 1990 para 
3,7% AVAIs em 2019, [43]

 z Em países de alta renda, o uso de álcool é o 2º fator de risco 
de crescimento mais rápido e em PBMRs é o 4º fator de 
risco de crescimento mais rápido, [43] e

 z O álcool é o maior fator de risco para a carga de doenças 
na faixa de 25 a 49 anos - normalmente o período em que 
as pessoas são mais produtivas economicamente. [43]

ODS 8.5 ”Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente 
para todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com defi-
ciência, e remuneração igual para trabalho de igual valor”

#1

O álcool é o maior fator de risco para a carga de 
doenças na faixa de 25 a 49 anos - normalmente o 

período em que as pessoas são mais produtivas eco-
nomicamente.

Fator de risco para carga de doença em 
jovens
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NÃO DEIXANDO NENHUM 
JOVEM NEET PARA TRÁS
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NEETNEET

Os efeitos adversos do álcool no ODS 4 e ODS 8 estão agra-
vando o problema dos NEET (pessoas sem emprego, formação 
acadêmica ou formação profissional).

 z Por exemplo, na Inglaterra, em 2013, mais de 14% dos 
jovens de 16 a 24 anos (quase 900.000 jovens) não tinham 
emprego, formação acadêmica ou formação profissional. 
[44]

 z O conceito de NEET tem potencial para abordar uma am-
pla gama de fatores de risco entre adolescentes e jovens, 
incluindo questões de desemprego, abandono escolar 
precoce e desencorajamento para o mercado de trabalho. 
[45-50]

O uso de álcool está associado a várias consequências negati-
vas relacionadas à educação [51], como: 

1.  Baixo envolvimento e desempenho escolar,
2.  Evasão escolar,
3.  Abandono escolar, e
4.  Não conclusão do ensino médio e ensino superior.

ODS 8.6 ”Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem em-
prego, educação ou formação”.

900,000

Na Inglaterra, em 2013, mais de 14% dos jovens de 16 a 
24 anos (quase 900.000 jovens) não tinham em-

prego, formação acadêmica ou formação profissional 
(NEET).

Jovens NEET
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O ÁLCOOL POTENCIALIZA 
O PREJUÍZO NO LOCAL 
DE TRABALHO E A PERDA 
DE PRODUTIVIDADE
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O uso de álcool representa um grande custo para o local de 
trabalho em termos de perda de produtividade: [33]

 z Nova Zelândia: 3,7% da população relataram faltas relacio-
nadas ao álcool e 12% relataram dias de eficiência reduzi-
dos no trabalho devido ao álcool. [36]

 z O custo médio anual de perda de produtividade por 
funcionário foi de NZ$ 1.097,71 (NZ$ 209,62 de ab-
senteísmo, NZ$ 888,09 de presenteísmo) [37]

 z Em nível populacional, isso equivale a aproximada-
mente NZ$ 1,65 bilhão por ano [37]

 z A análise de uma amostra nacionalmente representativa 
de 3.400 trabalhadores britânicos descobriu que 42% já 
foram trabalhar sob a influência de álcool, e 9% o fizeram 
nos últimos seis meses: [38]

 z Em média, esses trabalhadores classificaram seu 
desempenho no trabalho como 39% menos eficaz do 
que o normal, [38]

 z Cerca de 89.000 pessoas podem estar trabalhando de 
ressaca ou sob o efeito de álcool todos os dias, [38]

 z 35% dos 1.300 trabalhadores de construção civil 
pesquisados trabalharam ao lado de pessoas sob o 
efeito de álcool, e [39, 40]

 z O presenteísmo devido ao álcool custa à economia do 
Reino Unido cerca de £ 1,4 bilhão por ano. [38]

ODS 8.8 ”Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho se-
guros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores mi-
grantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários”.

£1.4 BILHÕES

O presenteísmo devido ao álcool custa à economia 
do Reino Unido cerca de £ 1,4 bilhão por ano. O pre-
senteísmo é reduzido na produtividade no trabalho 

devido ao álcool.

Altos custos de  presenteísmo no Reino 

113



O BIG ALCOHOL TEM UM 
HISTÓRICO TERRÍVEL DE 
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TRABALHADORES
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Um relatório recente da Oxfam expôs as violações dos direit-
os humanos da indústria do vinho na Itália, um dos maiores 
exportadores de vinho do mundo. Entre as violações de direitos 
humanos mais graves estão:

1.   Trabalho forçado, 
2.   Salário de pobreza, 
3.   Excesso de jornada de trabalho, 
4.   Riscos de saúde e segurança em vinhas e adegas, e 
5.   Falta de acesso a ações corretivas. [53]

 z Existe um alto risco de os trabalhadores da indústria do 
vinho estarem sob a influência de ‘mestres de gangues’ e 
sofrerem uma horrenda exploração laboral que anda de 
mãos dadas com a corretagem trabalhista.

 z O Big Wine usa esquemas de exploração para produzir 
produtos de alto lucro, em que os trabalhadores precisam 
trabalhar horas extras ou complementar o trabalho para 
sobreviver. 

 z Uma proporção significativa de trabalhadores da indústria 
vinícola italiana, que produz grandes quantidades de vinho 
exportado para todo o mundo, está sujeita a jornadas lon-
gas e/ou excessivas. 

 z A combinação de condições de trabalho difíceis e a nature-
za perigosa do trabalho significa que é provável que uma 
proporção significativa de trabalhadores da indústria do 
vinho esteja sujeita a riscos de saúde e segurança. [53]

A indústria cervejeira utiliza a prática das “garotas propagan-
da da cerveja” para promover as vendas de cerveja de forma 
agressiva. [54]

 z Por exemplo, a gigante da cerveja Heineken usa esse mét-
odo no Sudeste Asiático desde o início dos anos 2000 – e 
foi criticada pela prática, porque as jovens são expostas à 
exploração sexual para vender cerveja.

 z Em 2018, a Heineken foi novamente criticada por implantar 
a prática na África Subsaariana. 

ODS 8.8 ”Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho se-
guros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores mi-
grantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários”.
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Sistema de 
exploração

O álcool compromete o alcance de três metas do ODS10

Desigualdades 
dentro dos países: 

maiores danos 
por litro

O Big Alcohol 
impulsiona as 
desigualdades 
entre os países

Os danos 
causados pelo 

álcool fazem com 
que as pessoas 
sejam deixadas 

para trás

Os danos 
indiretos causados 

pelo álcool 
potencializam a 
desigualdade

O álcool prejudica 
grupos vulneráveis 
desporcionalmente

Os danos 
causados pelo 

álcool para 
terceiros são 

generalizados

A tributação do 
álcool é uma 
solução tripla
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O álcool frequentemente impulsiona e fortalece as desigual-
dades dentro dos países e entre eles, dificultando o alcance do 
ODS 10. [1, 60]

A indústria do álcool é a força motriz por trás de uma confluên-
cia de fatores que levam ao aumento do uso de álcool por meio 
do aumento da disponibilidade de álcool e do enfraquecimento 
das proteções das políticas de álcool, prejudicando as socie-
dades e impulsionando a desigualdade em todo o mundo. [2] 

Os problemas causados pelo álcool já estão em níveis elevados 
em muitos países de baixa e média renda e os sistemas sociais 
e de saúde estão mal equipados para lidar com esses prob-
lemas. [1]

O panorama mais abrangente das desigualdades socioeco-
nômicas na mortalidade por álcool mostrou uma clara relação 
dose-resposta para três indicadores de status socioeconômico 
(educação, ocupação, renda). [68]

 z Indivíduos com escolaridade média ou baixa têm risco de 
mortalidade atribuível ao álcool de três a cinco vezes maior 
em comparação com indivíduos com alta escolaridade. 

ODS 10.2 ”Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e políti-
ca de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, ori-
gem, religião, condição econômica ou outra”. 

Risco elevado

Indivíduos com escolaridade média ou baixa 
têm risco de mortalidade atribuível ao álcool de 
três a cinco vezes maior em comparação com 

indivíduos com alta escolaridade.

O álcool impulsiona e fortalece 
as desigualdades
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O consumo de álcool estagnou em grande parte nos mercados 
saturados de países de alta renda. Mas a sede por lucros cada 
vez maiores fez dos países de baixa e média renda o alvo das 
corporações multinacionais do álcool – localizadas principal-
mente na Europa Ocidental e na América do Norte. [3, 4]
O resultado é um aumento na acessibilidade, disponibilidade e 
no consumo de álcool, além de níveis mais elevados de danos 
causados pelo álcool. Ao contrário da tendência em países eco-
nomicamente desenvolvidos, o uso de álcool está aumentando 
no mundo em desenvolvimento, comprometendo o alcance 
dos ODS. [5]

 z O consumo de álcool per capita aumentou dramatica-
mente na Ásia-Pacífico.

 z  Na Índia, em 38% (de 4,3 para 5,9 L), e
 z  No Vietnã, em 90% (de 4,7 para 8,9 L) entre 1990 e 

2017. [6]
 z  A Ásia-Pacífico está a caminho de perder TODOS os objeti-

vos de desenvolvimento sustentável. [7]
 z  A região africana já carrega a maior carga de álcool pro-

porcionalmente. [1]

ODS 10.2 ”Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e políti-
ca de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, ori-
gem, religião, condição econômica ou outra”. 

90%

No Vietnã, por exemplo, as empresas multinacionais 
de álcool impulsionaram um aumento de 90% no uso 

geral de álcool (de 4,7 para 8,9 L) entre 1990 e 2017.

Aumento do consumo de álcool
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O consumo total de álcool em um país está relacionado a 
mortes, anos de vida perdidos e anos vividos com incapacidade 
devido ao álcool. Com o aumento do consumo de álcool, a carga 
de danos causados pelo álcool também aumenta. Isso afeta até 
mesmo o Índice de Desenvolvimento Humano dos países. [8]

 z O álcool causa maiores danos por litro de álcool consumido 
em países menos desenvolvidos do que em países desen-
volvidos. [8]

As previsões mostram que os níveis de uso de álcool aumen-
tarão globalmente, apesar de uma diminuição prevista no 
consumo em países de alta renda. [5]

 z Isso significa que os países de baixa e média renda verão 
um aumento no uso de álcool. Isso levará a níveis ainda 
maiores de danos e a um impacto ainda mais forte no 
Índice de Desenvolvimento Humano e nos ODS. [8]

ODS 10.2 ”Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e políti-
ca de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, ori-
gem, religião, condição econômica ou outra”. 

MAIOR DANO 
POR LITRO 

Países de baixa e média renda verão um 
aumento no uso de álcool. Isso levará a 
níveis ainda maiores de danos e a um 
impacto ainda mais forte no Índice de 
Desenvolvimento Humano e nos ODS.

Os danos do álcool afetam pessoas mais 
severamente vulneráveis
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Existem grandes desigualdades socioeconômicas nos danos 
relacionados ao álcool. [9, 60, 61]

As desigualdades nos danos causados pelo álcool são causadas 
por fatores como status econômico, nível de escolaridade, 
gênero, etnia e local de residência. [1] 

Pessoas com status socioeconômico (SES) mais baixo con-
somem menos álcool em geral e são mais propensas a serem 
abstêmios, mas experimentam níveis mais altos de danos cau-
sados pelo álcool em comparação com pessoas com SES mais 
alto, com o mesmo nível de consumo. [10, 11, 12]

 z Os pobres são mais vulneráveis à perturbação pública, 
violência e danos relacionados à saúde que resultam do 
aumento do consumo de álcool. [1]

 z Maiores “danos por litro” são encontrados para muitos 
tipos de danos causados pelo álcool:

 z Doenças crônicas como cirrose hepática,
 z Lesões tanto para o usuário de álcool quanto para 

outras pessoas ao redor do usuário, e
 z Doenças infecciosas. [1]

ODS 10.3 “Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de 
resultados…”

MENOS ÁLCOOL, 
MAIS DANO 

Pessoas com status socioeconômico mais 
baixo consomem menos álcool em geral e 

são mais propensas a serem abstêmios, mas 
experimentam níveis mais altos de danos 

causados pelo álcool em comparação com 
pessoas com tatus socioeconômico mais alto, 

com o mesmo nível de consumo.

O álcool alimenta as desigualdades
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Vivenciar múltiplos aspectos da desvantagem socioeconômica 
amplifica as desigualdades nos danos causados pelo álcool. [60, 61]

 z Na Coreia do Sul, a disparidade de renda está relacionada 
à mortalidade entre pacientes com transtornos por uso de 
álcool – o que significa que as pessoas mais pobres mor-
rem mais cedo devido aos danos causados pelo álcool do 
que as populações de alta renda, [67]

 z No Reino Unido, estima-se que as desigualdades em saúde 
custem de £ 32 a £ 33 bilhões por ano. [13]

 z Na Suécia, trabalhadores braçais são 2 a 3 vezes mais pro-
pensos a sofrer danos relacionados ao álcool do que fun-
cionários públicos, mesmo quando os níveis de consumo 
de álcool são semelhantes, [14]

 z Na Irlanda, quase um terço dos homens gays e bissexuais 
sofre de transtorno por uso de álcool – uma taxa muito 
mais alta em comparação com a população em geral, [15]

 z Na Dinamarca, um estudo nacional mostrou que pacientes 
com doença hepática alcoólica estavam desproporcio-
nalmente desempregados e com menor escolaridade, 
ilustrando desigualdades socioeconômicas substanciais na 
incidência de doença hepática alcoólica para pessoas com 
idade entre 30 e 69 anos. [16]

ODS 10.3 “Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades 
de resultados…”

£33 bilhões

No Reino Unido, estima-se que as 
desigualdades em saúde custem de 

£ 32-33 bilhões por ano.

Custo das desigualdades em 
saúde no Reino Unido
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As práticas e os produtos da indústria do álcool contribuem e 
perpetuam a desigualdade.

 z As pessoas com renda mais baixa são mais propensas a 
viver mais próximas dos pontos de venda de álcool, em 
comparação com aquelas que estão em melhor situação 
financeira e vivem em áreas com melhores recursos. [17]

 z Os pontos de venda de álcool estão localizados com muito 
mais frequência e densidade em áreas de baixa renda, 
expondo as populações de baixa renda a maiores riscos 
associados à venda de álcool por meio desses estabeleci-
mentos. [63]

 z Várias bebidas alcoólicas com sabor de frutas em lata 
(MFAC) estão muito mais disponíveis em pontos de venda 
de álcool em áreas onde mais famílias vivem abaixo da 
linha da pobreza. [64]

ODS 10.3 “Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir 
as desigualdades de resultados…”

““Nos países em desenvolvimento, en-
contramos uma tendência geral de 

maior disponibilidade de álcool 24 horas 
por dia e uma mudança para a pro-

dução comercializada de bebidas de 
estilo europeu por produtores cada vez 
mais globalizados... essas mudanças na 
produção de álcool desempenham um 

papel direto na geração de disparidades 
econômicas […]”

Fonte: Room et al., 2006; Schmidt & Room, 2012.
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Os danos causados pelo álcool são sentidos em toda a socie-
dade. “Os danos causados pelo álcool a terceiros” – ou os efeitos 
indiretos do álcool – são generalizados. Eles se estendem a 
membros da família ou a outras pessoas, como amigos, colegas 
e vizinhos. Os efeitos indiretos também se estendem a indivídu-
os desconhecidos e comunidades. Os danos muitas vezes 
também são coletivos, e não a indivíduos específicos ou dentro 
de redes. [1, 18, 62]

Os danos indiretos causados pelo álcool incluem impactos 
sobre crianças e famílias, lesões não intencionais e violência, 
crime, danos à propriedade e efeitos econômicos adversos, 
como diminuição da produtividade no trabalho, absenteísmo, 
aumento da morbidade e mortalidade, aumento da carga so-
bre os sistemas de saúde e danos às economias. [18, 62]

Os efeitos indiretos do álcool diminuem significativa e con-
sistentemente a qualidade de vida relacionada à saúde e o 
bem-estar geral das pessoas afetadas, particularmente aquelas 
que vivem na mesma casa que o usuário de álcool (em exces-
so). [18]

Em todas as sociedades, os danos causados pelo álcool a outras 
pessoas são um importante problema de saúde pública. [17] 

 z Na Nigéria, mais de 20% das pessoas são afetadas por 
danos causados pelo álcool originados de uma pessoa com 
quem têm um relacionamento. [18]

 z Na República Democrática Popular do Laos, 13% dos 
trabalhadores são afetados negativamente por danos cau-
sados pelo uso de álcool por um colega de trabalho. [18]

 z No Sri Lanka, quase 30% dos entrevistados sofreram danos 
causados pelo uso de álcool por um estranho. [18]

 z Na Tailândia, mais de 22% dos entrevistados relataram ter 
tido custos financeiros nos últimos 12 meses devido aos 
danos indiretos causados pelo álcool: [18]

 z Isso totalizou despesas médias anuais de 8.467 Bahts 
(US$ 476,85, paridade do poder de compra) por pessoa 
afetada, e

 z Devido aos danos indiretos causados pelo álcool, mais 
de 11% relataram ter tido problemas financeiros.

 z Na Nova Zelândia, cerca de 30% do trabalho policial 
está relacionado ao álcool: [18]

 z Em 2008, 10% dos neozelandeses fizeram pelo menos 
uma ligação para a polícia e 6,8% precisaram de um 
serviço relacionado à saúde devido aos efeitos indire-
tos do álcool. 

 z Em países de alta renda, mais da metade dos custos 
econômicos do álcool são arcados por outros que não os 
usuários de álcool (por exemplo, custos arcados pelo gover-
no ou por indivíduos que não causam os custos). [62]

ODS 10.3 “Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades 
de resultados…”
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Em todas as sociedades, os danos causados pelo álcool a outras 
pessoas são um importante problema de saúde pública. E 
quando os danos indiretos são adicionados aos danos à saúde 
dos usuários de álcool, o dano total causado pelo álcool é cerca 
do dobro do tabaco, que atualmente é considerado o 2º maior 
contribuinte para a carga global de doenças. [18, 62] 

 z Nos EUA, 21% das mulheres e 23% dos homens, cerca de 
53 milhões de adultos, foram expostos aos danos indiretos 
causados pelo álcool nos últimos 12 meses. [19, 20]

 z Na Inglaterra, os danos causados pelo álcool a outras pes-
soas afetam 20,1% da população. [21]

 z No Brasil, 60% de todos os casos de violência por parceiro 
íntimo estão relacionados ao álcool. [22]

 z Na zona rural do México, um aumento duradouro de US$ 
20 na renda da esposa está associado a uma diminuição 
de 15% no uso de álcool pelo marido e a uma diminuição 
de 21% no comportamento agressivo. [23]

 z No Brasil, os homicídios por uso de álcool são 3,3 vezes 
mais frequentes do que nos Estados Unidos em 2016, em-
bora tenha apenas 62% da população. [24]

 z Na Austrália, quase 75% dos adultos (10 milhões de pes-
soas) são afetados negativamente pelos danos indiretos 
causados pelo álcool: [25]

 z 13% dos entrevistados de uma pesquisa australiana 
entraram em contato com a polícia e 5% procuraram 
ajuda de um serviço relacionado à saúde devido a 
danos causados   pelo uso de álcool por outras pessoas. 
[26]

ODS 10.3 “Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades 
de resultados…”
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Os danos indiretos causados pelo álcool geram altos custos, 
quase AUS$ 20 bilhões. [25]

 z Na Austrália, por exemplo, os danos indiretos causados 
pelo álcool custam às pessoas mais de AUS$ 13 bilhões em 
gastos diretos do próprio bolso (perda de salários ou produ-
tividade).

 z Os custos hospitalares e de proteção infantil para a so-
ciedade devido aos danos sociais causados pelo álcool 
chegam a mais de AUS$ 765 milhões.

 z Há também grandes custos intangíveis de um mínimo de 
AUS$ 6 bilhões de dólares. 

Os danos causados pelo álcool a outras pessoas diminuem a 
saúde e o bem-estar.

 z Na Coreia do Sul, os efeitos indiretos do álcool diminuíram 
severamente a qualidade de vida relacionada à saúde. 

 z A experiência de danos indiretos causados pelo álcool 
significava que as pessoas tinham um risco signifi-
cativamente maior de dor/desconforto e ansiedade/
depressão. [27]

 z Em cinco países nórdicos, as análises mostraram uma 
ligação significativa entre ser afetado pelo uso excessivo de 
álcool por outras pessoas e a autoavaliação de uma saúde 
ruim. [28]

ODS 10.3 “Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades 
de resultados…”

$20 bilhões

Os danos indiretos causados pelo álcool 
geram altos custos à sociedade australiana, 

quase AUS$ 20 bilhões.

Altos custos de danos indiretos 
devido ao álcool
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A carga de doenças está intimamente relacionada ao volume 
médio de consumo de álcool e, para cada unidade de ex-
posição ao álcool, a carga de doenças é mais forte em pessoas 
com baixo status socioeconômico e em comunidades margin-
alizadas. Grupos desfavorecidos sofrem com taxas mais altas 
de danos relacionados ao álcool em comparação com grupos 
favorecidos, apesar de relatarem níveis de consumo semelhan-
tes ou inferiores em média. Isso é conhecido como o paradoxo 
dos danos causados pelo álcool. [29, 30, 60, 61]
 
O paradoxo dos danos causados pelo álcool é a constatação 
consistente de que grupos socioeconômicos vulneráveis con-
somem o mesmo ou menos que os grupos socioeconômicos 
mais altos, mas experimentam maiores taxas de danos cau-
sados pelo álcool – esse é um grave obstáculo para o alcance 
dos ODS 10.2 e 10.3. [9]

Exemplos significativos   de danos indiretos causados   pelo álcool 
incluem: [62]

1. Acidentes envolvendo veículos motorizados com motoris-
tas sob o efeito do álcool, 

2. Agressão sexual, 
3. Violência doméstica, 
4. Maus-tratos e negligência infantil, 
5. Vandalismo e
6. Perda de produtividade.

As mulheres, os jovens, as pessoas com baixo nível de escolar-
idade, as minorias sexuais e os usuários mais frequentes de 
álcool estão em maior risco de sofrer danos indiretos do álcool. 
[31]

Entre as pessoas com status socioeconômico mais baixo, os 
membros de comunidades mais marginalizadas experimentam 
os maiores danos causados pelo álcool: [65] 

 z Minorias raciais e étnicas, e 
 z Pessoas sem moradia.

ODS 10.3 “Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades 
de resultados…”
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Danos indiretos desproporcionais causados pelo álcool em 
mulheres:

 z As mulheres sofrem mais frequentemente os danos graves 
causados pelo uso de álcool por outras pessoas, [32]

 z As mulheres estão expostas a danos causados pelos efeitos 
secundários do álcool maiores do que os homens, se viver-
em em uma casa com um usuário excessivo de álcool, [18]

 z As mulheres são mais propensas do que os homens a 
relatar danos devido ao uso de álcool por um cônjuge/par-
ceiro ou membro da família, [20, 35]

 z Por exemplo, as mulheres brasileiras que sofrem violência 
em razão do álcool têm um risco de morte 8 vezes maior 
do que a população em geral [24]

 z Outro exemplo são as mulheres afro-americanas nos 
Estados Unidos: embora os afro-americanos usem menos 
álcool em comparação com os europeus-americanos, as 
mulheres afro-americanas experimentam taxas muito 
mais altas de violência por parte do parceiro íntimo. [66] 

ODS 10.3 “Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades 
de resultados…”

8x

As mulheres brasileiras que sofrem violência 
alcoólica têm um risco de morte 8 vezes maior 

do que a população geral.

Mulheres brasileiras enfrentam 
maior risco de morte devido à 

violência do álcool
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Danos indiretos desproporcionais causados pelo álcool em 
crianças, adolescentes e jovens:

Os danos causados pelo álcool a outras pessoas causam uma 
série de consequências negativas em crianças, adolescentes e 
jovens em termos de: [1]

1. saúde (lesão, ansiedade, depressão, transmissão de in-
fecção),

2. aspectos sociais (agressão, incômodo, sentir medo/re-
strição em público/vida noturna) e 

3. aspectos econômicos (danos à propriedade, recursos 
domésticos mal gastos, custos com saúde). 

Os impactos negativos nas crianças devido ao uso de álcool pe-
los pais são um exemplo em que todas as dimensões dos danos 
causados pelo álcool a outras pessoas formam uma “tempesta-
de perfeita”. [1]

 z Nos Estados Unidos, a idade mais jovem aumenta o risco 
de danos causados por todos os tipos de efeitos indiretos 
do álcool; todos: [33]

 z Os jovens com menos de 25 anos tinham um risco 
maior de sofrer danos causados pelo uso de álcool por 
outra pessoa. [19]

 z No Vietnã, mais de 20% dos responsáveis relataram que 
seus filhos sofreram danos devido ao uso de álcool em 
casa. [18]

 z Na Austrália, mais de um milhão de crianças (22% de todas 
as crianças) são afetadas pelos efeitos indiretos do álcool. 
[35]

ODS 10.3 “Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades 
de resultados…”
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A família é um fator crucial para a socialização e o desenvolvi-
mento das crianças. Um ambiente familiar propício é vital para 
o bem-estar das crianças e para o desenvolvimento de habil-
idades importantes, como senso de si mesmo, estratégias de 
enfrentamento e como regular suas emoções. 
Mas esse tipo de ambiente familiar é interrompido se um 
ou mais responsáveis têm problemas com o uso de álcool. O 
ambiente familiar muitas vezes se torna mais caótico, instável e 
disfuncional – causando experiências adversas na infância. [36]

A exposição a transtornos por uso de álcool e dependência 
é uma experiência adversa na infância que afeta os resulta-
dos comportamentais e de desenvolvimento neurológico em 
adolescentes, incluindo uso de substâncias, doenças mentais, 
comportamentos problemáticos, suicídio e gravidez na adoles-
cência. 

 z Existe uma ligação clara entre a exposição a problemas 
de uso doméstico de álcool e resultados adversos para 
crianças e adolescentes em PBMRs. [37]

Os problemas de uso de álcool pelos pais muitas vezes criam 
uma série de fatores de risco para as crianças, como maior 
número de estressores da vida e relações familiares inseguras 

que, por sua vez, levam a consequências negativas, como pior 
desempenho acadêmico ou maior taxa de delinquência. [38]

 z As crianças que são afetadas por problemas domésticos 
de álcool enfrentam maiores riscos de adoecer com várias 
doenças. [38]

 z O risco de sofrer com o desemprego juvenil é 1,3 vezes 
maior do que para crianças de famílias não afetadas por 
problemas de uso de álcool [38]

O problema é generalizado, mas muitas vezes ignorado em todo o 
mundo: [39]

 z Em até um terço das famílias no Brasil, Chile, Irlanda, 
República Democrática Popular do Laos, Nigéria, Sri Lanka, 
Tailândia, Estados Unidos e Vietnã, há crianças crescendo 
com responsáveis com problemas de uso de álcool. [38]

 z Em até 8% dos domicílios nesses países, as necessidades 
das crianças não foram atendidas devido aos danos finan-
ceiros causados pelo álcool - representando um problema 
para muitas crianças, principalmente nos PBMRs.

 z Nos EUA, mais de 10% das crianças vivem com pais com 
problemas com o álcool. [40]

 z Na UE, 9 milhões de crianças crescem em famílias afetadas 
por problemas com o álcool. [41]

ODS 10.3 “Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades 
de resultados…”
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Danos graves causados pelo álcool na comunidade LGBTQIA:

Na Inglaterra, um novo relatório mostrou a carga desproporcio-
nal do álcool na saúde entre a população de Lésbicas, Gays e 
Bissexuais (LGB). [42]

 z A proporção de adultos LGB com uso excessivo de álcool 
(32%) foi maior do que a proporção de adultos heterossexu-
ais com uso excessivo de álcool (24%),

 z Os adultos LGB consomem mais unidades de álcool por se-
mana do que adultos heterossexuais (média: 17,7 unidades 
contra 12,7 unidades), e

 z 40% dos adultos LGB se envolveram em uso episódico ex-
cessivo de álcool na última semana contra 32% dos adultos 
heterossexuais.

Nos EUA, o Instituto Nacional de Abuso de Drogas relata que 
as pessoas LGBTQIA+ sofrem de maiores problemas de saúde 
mental e problemas de uso de substâncias por causa do estig-
ma e da discriminação que enfrentam. [43] 

 z Evidências dos EUA indicam que a atual crise do coro-
navírus acelerou os danos causados pela indústria do 
álcool na comunidade LGBTQIA+. [44]

Danos indiretos graves causados pelo álcool na comunidade 
LGBTQIA+:

 z Nos EUA, as mulheres bissexuais são significativamente 
mais propensas do que as mulheres heterossexuais a re-
latar danos indiretos causados pelo álcool, [45]

 z As participantes lésbicas da pesquisa têm maiores riscos, 
em relação às mulheres heterossexuais, de sofrer danos 
indiretos causados   pelo uso de álcool por um amigo/colega 
de trabalho, [45] e

 z A identidade bissexual entre os homens foi associada a 
maiores riscos de sofrer agressão/dano físico em relação 
aos homens heterossexuais em modelos bivariados. [45]

ODS 10.3 “Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades 
de resultados…”
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Danos graves causados pelo álcool em idosos:

Na maioria dos países de alta renda, os idosos representam 
uma proporção crescente da população. Para essa população, 
o processo de envelhecimento em geral aumenta os riscos à 
saúde, segurança e qualidade de vida e, como resultado, os ido-
sos são responsáveis por uma carga substancial de problemas 
de saúde e custos relacionados à saúde na maioria dos países. 
[46]

 z Especificamente, os riscos de danos causados pelo álcool 
são aumentados para os idosos. 

 z Os riscos de danos causados pelo álcool surgem tanto da 
exposição crônica como resultado do consumo cumulativo 
ao longo do tempo (por exemplo, cirrose hepática) quanto 
do comprometimento agudo de episódios de consumo 
excessivo de álcool (por exemplo, quedas e acidentes auto-
mobilísticos). 

 z O uso excessivo de álcool é o fator de risco modificável 
mais forte para o início da demência.

Em muitos países, o uso de álcool está aumentando entre os 
idosos:

 z Na Suécia, o consumo de álcool aumentou entre os idosos 
nos últimos 14 anos em termos absolutos e em relação a 
outras faixas etárias, e as mortes atribuídas ao álcool au-
mentaram entre os suecos mais velhos. [46]

 z Na Alemanha, os danos causados pelo álcool para os idosos 
estão aumentando. Ao longo de uma década, de 2007 a 
2017, o número de idosos entre 65 e 84 anos tratados por 
intoxicação alcoólica aguda aumentou em dois terços. [47]

 z No Reino Unido, 1 em cada 4 usuários de álcool entre os 
idosos consumiram álcool acima dos limites semanais e 
mais de 1 em cada 5 usuários de álcool mais velhos se en-
volveram em uso excessivo de álcool nos últimos 12 meses. 

 z Desde 2014, as internações hospitalares por transtor-
nos mentais relacionados ao álcool aumentaram 21% 
em pessoas com 50 anos ou mais. [48]

 z Na Nova Zelândia, quase 40% dos idosos fazem uso exces-
sivo de álcool. [49]

 z Nos EUA, 40% das pessoas com mais de 65 anos usam 
álcool. O número de pessoas com mais de 50 anos com 
transtornos por uso de substâncias deve aumentar para 5,7 
milhões até 2020. [49] 

ODS 10.3 “Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades 
de resultados…”
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Danos graves causados pelo álcool nos povos indígenas:

Um grupo social importante que é desproporcionalmente 
vulnerável aos danos causados pelo álcool são as populações 
indígenas, que representam 13% da população em muitos 
países das Américas, como o Brasil. [24]

 z Os dados disponíveis sugerem que as populações indíge-
nas têm risco elevado de danos causados pelo álcool,

 z As populações indígenas são frequentemente afetadas por 
múltiplos fatores de risco para o consumo de álcool,

 z Embora as populações indígenas representem 8% da pop-
ulação total da América Latina e do Caribe, elas compreen-
dem 14% dos pobres e 17% dos extremamente pobres (ou 
seja, pessoas que vivem com menos de US$ 2,50 por dia), e

 z Os jovens indígenas são especialmente vulneráveis à intro-
dução precoce do álcool e começam a consumir álcool em 
idades mais precoces do que outros grupos:
 z O início precoce do uso de álcool aumenta o risco de 

insucesso acadêmico e
 z Os inícios precoces no álcool aumentam o risco de se 

desperdiçar recursos escassos em álcool, impulsion-
ando, assim, a perda de renda, a falta de alimentos e a 
pobreza.

ODS 10.3 “Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades 
de resultados…”

RISCO ELEVADO 

Populações indígenas enfrentam um risco 
elevado de danos causados   pelo álcool. 

Jovens indígenas são especialmente vul-
neráveis   à introdução precoce do álcool e 

começam a consumir álcool em idades mais 
precoces do que outros grupos.

O álcool prejudica populações indígenas 
de forma desproporcional 
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As pessoas que vivem em países de baixa e média renda en-
frentam uma carga crescente de doenças não transmissíveis 
impulsionadas pelo aumento do consumo de tabaco, álcool e 
açúcar. Em países tão diversos como África do Sul, Índia e Bra-
sil*, o progresso em direção à cobertura universal de saúde e a 
outros ODS enfrenta o obstáculo das altas taxas de tabagismo 
e uso de álcool. [50, 61]

Além disso, a desaceleração do crescimento econômico reduziu 
as receitas governamentais em países de renda média. As taxas 
de crescimento anual no Brasil, Rússia, Índia, China e África 
do Sul foram uma média ponderada da população de mais de 
dois pontos percentuais mais baixas durante 2011-2018 do que 
durante a década anterior. [50]

 z  O espaço fiscal para a saúde e o desenvolvimento, já limit-
ado pela baixa base tributária em muitos países, diminuiu 
ainda mais. 

 z  A pandemia está piorando ainda mais a situação. 

Nessa situação, os impostos pró-saúde que previnem doenças 
são mais eficazes do que o tratamento em um sistema de 
saúde precário. [50, 62]

 z Por exemplo, análises internacionais abrangentes compro-
vam que os aumentos de preços reduzem o consumo de 
álcool na população e o consumo por usuários excessivos 

de álcool. Os impostos são uma forma de aumentar os 
preços, e sabe-se que, em geral, os aumentos dos impostos 
sobre o álcool são repassados quase que diretamente ao 
consumidor. 

As políticas fiscais, em particular os impostos sobre o consumo 
de álcool e tabaco, desempenham um papel importante, mas 
subestimado, na melhoria da saúde da população. Esses impos-
tos pró-saúde têm um grande potencial para melhorar a saúde, 
a produtividade e a igualdade, modificando os fatores de risco 
sem exigir alocações orçamentárias adicionais aos ministérios 
da saúde. 

A tributação do álcool, por exemplo, é uma solução tripla: [50]

1. A tributação do álcool previne e reduz os danos cau-
sados pelo álcool e gera um retorno significativo sobre o 
investimento.

2. As receitas arrecadadas por meio de impostos sobre 
o álcool podem financiar despesas de saúde pública e 
facilitar a cobertura universal de saúde; e 

3. Os impostos sobre o consumo de álcool ajudam a criar 
ambientes mais saudáveis e encorajam comportamen-
tos saudáveis, com implicações importantes para as 
despesas de saúde pública e para as grandes despesas 
de saúde diretas do próprio bolso no setor privado.

ODS 10.4 “Adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e de proteção social, e 
alcançar progressivamente uma maior igualdade”
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As formas mais eficazes de se prevenir os efeitos e custos 
indiretos do álcool são políticas que reduzem a acessibilidade e 
disponibilidade do álcool. [62]

Uma parcela desproporcional dos custos econômicos e de 
saúde do álcool recai sobre as famílias mais pobres. Mas elas 
são mais sensíveis ao aumento dos preços do que as famílias 
mais ricas. Portanto, os impostos sobre o álcool beneficiam 
substancialmente as pessoas com status socioeconômico mais 
baixo, reduzindo o uso de álcool e os danos relacionados, como 
ter menos dias doente, viver uma vida profissional mais longa e 
produtiva e gastar menos com saúde. [51]

O aumento dos recursos oriundos dos impostos sobre o álcool 
pode ser investido em programas que favoreçam as pessoas de 
menor status socioeconômico, fortalecendo, assim, ainda mais 
os benefícios da tributação do álcool para a igualdade. [51]

 z O aumento dos impostos sobre o álcool evitará entre 9 (au-
mento de 20%) a 22 (aumento de 50%) milhões de mortes 
prematuras em um período de 50 anos, e

 z Ao longo de 50 anos, um imposto que aumente os preços 
do álcool em 20% em relação aos níveis atuais poderá gerar 
quase US$ 9 trilhões a mais; para um aumento de 50%, o 
ganho poderia ser de quase US$ 17 trilhões em receitas 
adicionais.

ODS 10.4 “Adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e de proteção social, e 
alcançar progressivamente uma maior igualdade”

22 MILHÕES

O aumento de impostos sobre o álcool 
evitará entre 9 e 22 milhões de mortes pre-

maturas em um período de 50 anos.

Impostos sobre o álcool salvam vidas
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A tributação do álcool é favorável aos pobres porque:

1. Os grupos de baixa renda são mais sensíveis à mudança de 
preços e o consumo cai proporcionalmente mais do que 
nos grupos de alta renda,

2. Os grupos de baixa renda pagam menos da carga 
tributária, e 

3. A mudança de comportamento resultante do imposto 
sobre o álcool ajuda a evitar gastos com saúde, o que bene-
ficia mais as famílias de baixa renda. [52, 61]

A tributação do álcool beneficia os mais vulneráveis, em todos 
os países:

 z Na África do Sul, o consumo total de álcool per capita está 
aumentando para 12 litros de álcool puro per capita até 
2025. Sem uma ação política referente ao álcool baseada 
em evidências, os danos causados pelo álcool aumentarão. 
Os grupos socioeconômicos que têm renda mais baixa e 
são mais marginalizados serão afetados desproporcional-
mente. A tributação do álcool desempenha um papel im-
portante na proteção da sociedade em geral e dos grupos 
vulneráveis em particular. [53]

 z Na Argentina, a prevalência do uso episódico excessivo 
de álcool entre os consumidores de álcool subiu para 25% 
em 2018. As famílias de baixa renda são especialmente 

afetadas pelo aumento desse padrão prejudicial de uso de 
álcool. Os adolescentes e os jovens adultos constituem os 
grupos que são particularmente afetados; eles tiveram a 
maior prevalência e o maior aumento no uso excessivo de 
álcool. [54]

 z Nos EUA, um imposto mais alto sobre a cerveja contribuiu 
significativamente para a diminuição do risco de conse-
quências relacionadas ao álcool entre as mulheres af-
ro-americanas. [55]

 z Em 38 países africanos, tributar produtos nocivos, espe-
cialmente álcool e tabaco, previne mortes prematuras e 
melhora a saúde da população tanto a curto como a longo 
prazo. [56]

 z No Chile, os preços do álcool e a idade de início do uso do 
álcool estão intimamente ligados. Um aumento de 10% nos 
preços reais do álcool protegeria as crianças chilenas do 
início do uso de álcool em cerca de 6,6 meses. Os jovens 
que iniciam o uso de álcool em uma idade mais avançada 
têm riscos substancialmente menores de se envolver em 
uso excessivo de álcool. [57]

 z Hong Kong eliminou seus impostos sobre o álcool. Essa 
mudança de política levou a um aumento nos danos cau-
sados pelo álcool e piorou a saúde da população. É por isso 
que a reintrodução da tributação do álcool tem méritos 
substanciais. [58]

ODS 10.4 “Adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e de proteção social, e 
alcançar progressivamente uma maior igualdade”
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O caso da Inglaterra, Reino Unido:

A expectativa de vida está estagnando na Inglaterra. Ao mesmo 
tempo, as desigualdades em saúde estão aumentando. O tem-
po que as pessoas passam com problemas de saúde aumentou 
em toda a Inglaterra desde 2010 – com mulheres e comuni-
dades de baixa renda sendo afetadas desproporcionalmente. 
As pessoas que vivem em áreas mais carentes passam uma 
proporção maior de suas vidas já mais curtas com problemas 
de saúde. [59]

É por isso que o fortalecimento da prevenção de problemas 
de saúde é uma área prioritária importante para o alcance da 
equidade em saúde. Enfrentar efetivamente as desigualdades 
em saúde requer abordar as causas comportamentais e sociais, 
em paralelo e em uma escala compatível com esse problema 
enorme e crescente. O combate às desigualdades na saúde 
deve agora constituir o núcleo de todas as políticas destinadas 
à construção de sociedades resilientes pós-covid-19 – de acordo 
com Sir Michael Marmot e colegas. [59]

As pessoas que vivem em comunidades carentes e com baixa 
renda correm muito mais risco de sofrer danos causados pelos 
produtos e práticas insalubres da indústria do álcool. [59]

Portanto, as intervenções baseadas em preços tendem a ter 
efeitos maiores em pessoas de baixa renda. [59]

ODS 10.4 “Adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e de proteção social, e 
alcançar progressivamente uma maior igualdade”

US$17 trilhões

Ao longo de 50 anos, um imposto que 
aumente os preços do álcool em 50% em 

relação aos níveis atuais poderia gerar quase 
US$ 17 trilhões em receitas adicionais.

Geração de receita graças aos impostos 
sobre o álcool
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O álcool compromete o alcance de uma meta do ODS 11

Sério obstáculo 
à igualdade de 

acesso ao espaço 
público

Ameaça ao 
espaço público 

seguro e saudável 
para mulheres e 

meninas

Espaço público 
inseguro, 

violência nos 
bairros
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espaço público 

inclusivo e 
capacitador 

para crianças, 
adolescentes e 

jovens
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O ambiente urbano onde as pessoas vivem e interagem condi-
ciona as percepções sobre os riscos do consumo de álcool, in-
fluencia os padrões de uso do álcool e, portanto, afeta os danos 
causados pelo álcool. [1]

Os ambientes urbanos de álcool são determinados por:

 z Disponibilidade,
 z Acessibilidade (densidade e proximidade de pontos de 

venda de álcool), bem como 
 z Políticas de preços. 

A maior disponibilidade de pontos de venda de álcool leva à 
diminuição dos preços do álcool e ao aumento das oportuni-
dades de publicidade. Por sua vez, preços mais baixos e maior 
exposição a anúncios de álcool levam ao aumento do uso do 
álcool e dos danos por ele causados. O aumento da visibilidade 
do consumo de álcool em espaços públicos leva à normalização 
e aceitação do uso do álcool e dos danos relacionados. [1]

As características socioeconômicas dos ambientes urbanos 
determinam o tipo e a extensão da exposição ao álcool ness-
es espaços urbanos. O álcool está muito mais disponível em 
áreas desfavorecidas do ponto de vista socioeconômico. Essa 
distribuição nas áreas urbanas fomenta as desigualdades nos 
danos causados pelo álcool (ODS 10). [1] 

A presença do álcool e dos danos relacionados criam obstácu-
los à igualdade de acesso aos espaços públicos. [2]

 z Na Índia, por exemplo, limitar a venda de álcool por meio 
do fechamento de pontos de venda de álcool dentro do 
estabelecimento que servem bebidas destiladas reduz 
em 10% a incidência de agressão sexual e assédio contra 
mulheres. 

 z O álcool claramente diminui a segurança pública das 
mulheres, mas as soluções de políticas de álcool baseadas 
em evidências são eficazes para melhorar o acesso das 
mulheres ao espaço público. 

Mas o espaço público tem um valor crucial para as pessoas 
marginalizadas, como um espaço de livre acesso. [3]

ODS 11.7 ”Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos se-
guros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e cri-
anças, pessoas idosas e pessoas com deficiência”.
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O espaço público saudável é a pedra angular das cidades sus-
tentáveis. Espaços públicos saudáveis são seguros, inclusivos, 
facilitadores e diversificados. 
É por meio de espaços públicos saudáveis que as cidades se 
tornam verdadeiramente cidades para todos, onde a justiça so-
cial, os direitos humanos, a participação, a cidadania e a saúde 
são protegidos e promovidos. 

Mas as áreas com maior disponibilidade de pontos de venda de 
álcool fora do estabelecimento têm taxas mais altas de crimes 
violentos, contra a propriedade e desordens. [4, 18-24]

Globalmente, 90.000 mortes devido à violência interpessoal 
estão ligadas ao álcool. [5] 

 z Filadélfia, EUA: Quanto mais pontos de venda de álcool 
um bairro tiver, maior o número de casos de violência no 
bairro. [6]

 z África do Sul: A violência relacionada ao álcool ocorre fre-
quentemente em espaços públicos e atinge o pico nos fins 
de semana e períodos festivos. [7]

 z Na Irlanda, em 2011, cada duas pessoas sofreram intimi-
dação, ameaça ou violência relacionada ao álcool e 45% 
dos irlandeses dizem que decidiram seguir um caminho 
diferente devido ao medo de pessoas que usaram álcool ou 
de lugares onde o uso de álcool é muito comum. [8]

 z Finlândia: As mortes relacionadas ao álcool aumentaram 
30% quando o álcool se tornou mais disponível de 2017 a 
2018. [9]

 z Inglaterra, País de Gales, Reino Unido: Metade de todos 
os incidentes de violência relacionada ao álcool ocorrem 
dentro ou ao redor de bares e clubes. [10]

 z Cali, Colômbia: Fechar os pontos de venda de álcool duas 
horas antes reduziu os homicídios em 25%. [11] 

ODS 11.7 ”Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos se-
guros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e cri-
anças, pessoas idosas e pessoas com deficiência”.
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O espaço público seguro e saudável é uma questão de direitos 
das mulheres. As evidências mostram que o álcool ameaça a 
segurança e a liberdade das mulheres no espaço público. 

 z Austrália: 40% de todos os casos de agressão física e/ou 
sexual a mulheres estão relacionados ao álcool, [12]

 z Nova Zelândia: mais de 1 em cada 10 mulheres de 14 a 19 
anos relatou ter sido agredida fisicamente; 1 em cada 5 
mulheres de 14 a 19 anos foi assediada sexualmente nos úl-
timos 12 meses, por alguém que estava usando álcool, [13]

 z No Camboja: 83% das ‘garotas propaganda da cerveja’ 
estão sujeitas a contato sexual indesejado, [14]

 z Suécia: Dos 317.000 casos de agressão física, 180.000 es-
tavam relacionados ao álcool, e [15]

 z No município de Diadema, São Paulo, Brasil, a redução do 
horário de comércio de álcool reduziu significativamente 
os homicídios e tornou a vida noturna e o espaço público 
mais seguros. [11, 23]

ODS 11.7 ”Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos se-
guros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e cri-
anças, pessoas idosas e pessoas com deficiência”.

83%

No Camboja: 83% das ‘garotas propaganda da cerveja’ 
estão sujeitas a contato sexual indesejado

Contato sexual indesejado
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O espaço público inclusivo é uma questão de direitos da juven-
tude. Mas a exclusão relacionada ao álcool do espaço público 
representa uma carga pesada para a saúde e o bem-estar do 
adolescente. 

 z Suécia: 21% dos adolescentes dizem que só usam álcool 
porque não há mais nada para fazer no lazer, [16]

 z Suécia: 87% dos adolescentes concordam/concordam par-
cialmente que o álcool torna o espaço público inseguro, [16]

 z 55% dos adolescentes na Suécia dizem que ficam longe do 
espaço público por causa do álcool, [16]

 z Tanzânia: A alta densidade de pontos de venda de álcool 
em Dar es Salaam facilita o uso de álcool por adolescentes 
e [17]

 z A alta densidade de pontos de venda de álcool está asso-
ciada ao aumento do consumo excessivo e a uma série de 
danos causado pelo álcool, como violência, lesões no trân-
sito ou infecções sexualmente transmissíveis. [18 - 24]

Uma análise recente de uma grande amostra populacional 
mostra que existe uma ligação entre o consumo de álcool típico 
de um jovem adulto e o crime total por brigas, furtos em lojas e 
vandalismo. [25]

ODS 11.7 ”Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos se-
guros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e cri-
anças, pessoas idosas e pessoas com deficiência”.

87%

Suécia: 87% dos adolescentes concordam/concordam 
parcialmente que o álcool torna o espaço público in-
seguro e 55% dos adolescentes na Suécia dizem que 
ficam longe do espaço público por causa do álcool

Adolescentes suecos consideram espaço 
público inseguro
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Ameaça ao uso 
sustentável dos recursos 

naturais

Álcool compromete o alcance de três metas do ODS12

O que poderia ser 
alimento torna-se uma 

substância nociva

Níveis de produção e 
consumo de álcool são 

insustentáveis
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A produção de álcool significa que recursos naturais – cada vez 
mais escassos –, como as colheitas de cereais, são desperdiça-
dos por um “bem de luxo” em vez de necessidades. [6]

A produção de álcool está comprometendo os recursos natu-
rais, especialmente a água, e está causando escassez de água:

 z A pegada hídrica do vinho é horrível. Para se obter um litro 
de vinho, são necessários 870 litros de água [7]

 z A pegada hídrica da cerveja é terrível. Por litro de cerveja, 
devem ser usados 298 litros de água [8]

As previsões mostram que os níveis de uso de álcool aumen-
tarão globalmente – um sério obstáculo ao uso sustentável e 
equitativo dos recursos naturais. [9, 10]
A indústria do álcool já obtém a maior parte de seus lucros com 
o uso excessivo de álcool.

 z 65% das vendas em países de alta renda e 75% das vendas 
em países de renda média resultam do consumo episódico 
excessivo de álcool [11, 12]

O impacto negativo da produção de álcool na disponibilidade 
de cereais para alimentação (ODS 2), na segurança hídrica (ODS 
6), bem como no desperdício de alimentos, na poluição, na 
perda de biodiversidade (ODS 15) e nos processos de produção 
com uso intensivo de energia (ODS 13) estão causando external-
idades que são insustentáveis. [12-20]

ODS 12.1 “Implementar o Plano Decenal de Programas sobre Produção e Con-
sumo Sustentáveis, com todos os países tomando medidas, e os países desen-
volvidos assumindo a liderança, tendo em conta o desenvolvimento e as capaci-
dades dos países em desenvolvimento”
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A vida humana depende de sistemas naturais complexos: a 
atmosfera, as correntes oceânicas, o solo, os sistemas de vida do 
planeta. Mas esses sistemas cruciais estão se aproximando de 
pontos sem retorno em todo o mundo.
A principal causa dessa crise é o atual modo e nível de con-
sumo. [1]

Considere o exemplo da produção e do consumo de álcool:

 z A importância global das culturas de cereais para a dieta 
humana não pode ser exagerada. Os cereais são, por mui-
tos critérios, o grupo mais importante de culturas alimen-
tares produzidas no mundo. Eles são densos em energia e 
uma importante fonte de proteína dietética, carboidratos, 
vitaminas do complexo B, vitamina E, ferro, minerais e 
fibras. 

 z O consumo global de cereais fornece diretamente cerca de 
50% da proteína e energia necessária para a dieta humana. 
[2]

 z Mas cereais escassos também são necessários na 
fabricação de álcool, como uísque e cerveja (cevada; 
sorgo), vodca (trigo), bourbon (centeio), saquê (arroz). 
[2]

A produção de bebidas alcoólicas consome muitos recursos e 
NÃO é ambientalmente sustentável. O impacto da produção e do 
consumo de álcool nos recursos naturais, na biodiversidade, no 

solo, nos recursos hídricos, etc. é agravado pela crise climática que 
perturba cada vez mais o abastecimento de produtos agrícolas, 
como os cereais. [3, 17]

Espera-se que o calor extremo e as secas continuem ficando 
mais longos e mais severos, afetando cada vez mais países de alta 
renda, bem como países de renda média e baixa. A escassez de 
água provavelmente se tornará cada vez mais comum à medida 
que o mundo enfrenta as mudanças climáticas e uma população 
crescente. [3]

 z A oferta de cevada em nível global e nacional (necessária 
para a produção industrial de cerveja) diminui progressiva-
mente em eventos extremos mais graves. [3]

 z IEm 2014, a escassez de água e as flutuações de tem-
peratura reduziram significativamente a quantidade 
e a qualidade da cevada no Canadá, mostrando os 
principais impactos que as mudanças climáticas têm 
nos sistemas agrícolas. [21]

 z O lúpulo (necessário para a produção industrial de cerveja) 
é uma cultura sensível, impactada por mudanças em sua 
estação de crescimento. 

 z As projeções mostram que a produção de lúpulo na 
República Tcheca, fornecedora global de lúpulo, di-
minuirá de 7 a 9% entre 2026 e 2050. [21]

ODS 12.2 “Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente 
dos recursos naturais”.
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A Constellation Brands é uma das maiores produtoras de álcool 
do mundo [4]. 
Desde o anúncio do plano de construção de uma grande 
cervejaria na cidade mexicana de Mexicali em abril de 2015, as 
comunidades organizaram inúmeros protestos sociais contra o 
projeto em si e a falta de transparência quanto ao uso de recur-
sos públicos para construir um aqueduto para uso exclusivo da 
cervejaria. 

Três estados nos Estados Unidos (Arizona, Califórnia e Neva-
da) e dois no México (Baja California e Sonora) são usuários de 
recursos hídricos altamente exigentes. A segurança hídrica foi 
afetada de várias maneiras na região: [5]

 z Diminuição dos níveis de umidade no nível da bacia, 
 z Maiores taxas de evaporação, 
 z Períodos prolongados de seca e 
 z Aumento dos níveis de salinidade no rio Colorado, com 

graves consequências a jusante.

Os planos para a fábrica de cerveja da Constellations Brands 
em Mexicali foram submetidos a intenso escrutínio devido a 
temores de escassez iminente de água e superexploração de 
fontes de água que ameaçam a região semiárida de Mexicali. 

Dada a escassez de água natural na região, os grupos comu-
nitários começaram a organizar uma resistência. A pressão 
social contra a construção do aqueduto fez com que fosse 
cancelado. No entanto, a construção da fábrica de cerveja em 
Mexicali começou em 2016. [5]

Análises recentes mostram que a gigante cervejeira ignora os 
conceitos de segurança hídrica, sustentabilidade e governança 
ambiental democrática, que buscam garantir o acesso justo e 
equitativo à água, minimizar os riscos ambientais e promover 
a participação ampla e efetiva dos atores sociais em processos 
críticos de tomada de decisão. [5]

Em 2020, os eleitores de Mexicali rejeitaram uma cervejaria 
gigante de propriedade dos EUA devido a preocupações com a 
escassez de água em sua região. A comissão nacional de dire-
itos humanos do México alertou que a gigante da cerveja corre 
o risco de violar o direito à água e destacou irregularidades no 
processo de licenciamento. A cervejaria planejada consumiria 
25% da água potável das comunidades. 76,1% dos eleitores vota-
ram contra a cervejaria de US$ 1,4 bilhão. [6]

ODS 12.2 “Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente 
dos recursos naturais”.
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Diferentes tipos de plantas amiláceas são usadas para a pro-
dução de cerveja, incluindo milho (América do Sul), soja (Índia), 
milheto e sorgo (África) e arroz (Ásia). A produção de cerveja 
que usa malte de cevada é o processo de fabricação de cerveja 
mais comum em todo o mundo. O processamento de cevada 
em malte é um processo que consome energia e a própria pro-
dução de cevada é altamente vulnerável a condições climáticas 
instáveis. [10, 11]

 z Em 2016, a produção global de cerveja foi de cerca de 1,94 
bilhão de hectolitros, acima dos 1,3 bilhão de hectolitros em 
1998. [12]

 z De acordo com algumas estimativas, até 92% dos ingredi-
entes para fabricação da cerveja são desperdiçados. [13]

Em 2018, análises científicas mostraram que reduzir o consumo 
de álcool em 20% pode ajudar a: [14]

1. Reduzir o uso da terra para a produção de álcool em 39% 
em média,

2. Reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 31 a 46%, 
e 

3. Reduzir as retiradas de água doce ponderadas pela escas-
sez em 87%..

ODS 12.3 “Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per 
capita mundial, nos níveis de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas 
de alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo 
as perdas pós-colheita”

92%

De acordo com algumas estimativas, até 92% dos 
ingredientes cervejeiros são desperdiçados.

A produção global de cerveja 
causa desperdícios
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Diminishing 
human and 

planetary health 

O álcool compromete o alcance de uma meta do ODS13

Uma pegada 
de carbono 

insustentável

O álcool alimenta as 
emissões de gases de 

efeito estufa

CO2

CO2
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Fornecer às populações uma alimentação saudável, nutriciona-
lmente adequada e ambientalmente sustentável é um desafio 
global, sendo a produção de alimentos responsável por 30% das 
emissões de gases de efeito estufa (GEE). [10]

 z A eficiência do sistema alimentar no fornecimento suste-
ntável de alimentos nutritivos diminuiu, e o custo da má 
saúde alimentar e da degradação ambiental agora excede 
o valor econômico da agricultura. [11]

 z Os custos ambientais dos alimentos e bebidas humanos, 
incluindo o álcool, incluem impactos na qualidade do ar e 
da água, na disponibilidade de água (ODS 6), na saúde do 
solo, na perda de biodiversidade (ODS 15) e na homogene-
ização das paisagens, [12] 

 z Produtos nocivos causam problemas à saúde humana 
através da exposição à má qualidade do ar, da resistência 
antimicrobiana pelo uso de antibióticos e das Doenças Não 
Transmissíveis, incluindo álcool, [12] e 

 z A saúde pessoal e comunitária depende da saúde plan-
etária e vice-versa, através de comportamentos de con-
sumo de baixo impacto. Dietas não saudáveis e ambien-
talmente insustentáveis são frequentemente processadas, 
ricas em energia e pobres em nutrientes, por exemplo, o 
uso de álcool. [12] 

ODS 13.2 “Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e 
planejamentos nacionais”

30%

A produção de alimentos é responsável por 30% das 
emissões de gases de efeito estufa (GEE).

A produção de alimentos impulsiona 
emissões de gases de efeito estufa
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As emissões médias de gases de efeito estufa associadas à 
dieta diária de uma pessoa (comida e bebida, incluindo álcool) 
foram de 7,4 kg CO2eq/dia. [13]

 z A maior contribuição geral para as emissões de GEE rela-
cionadas à dieta veio da carne (32% do total de emissões 
de GEE relacionadas à dieta), com bebidas (15%), laticínios 
(14%) e bolos, biscoitos e confeitaria (8%) também contribu-
indo com valores relativamente elevados.

 z As emissões de GEE das bebidas foram dominadas por 
chá, café e bebidas alcoólicas.

 z Juntamente com bolos, biscoitos e confeitaria, isso 
sugere que 24% do total de emissões de GEE rela-
cionadas à dieta derivam de alimentos e bebidas 
desnecessários.

Substituir o álcool por alternativas mais sustentáveis (e 
saudáveis) é uma importante oportunidade para melhorar a 
saúde do planeta e individual, bem como a sustentabilidade 
por meio da redução de GEE. [13]

*CO2e, ou equivalente de dióxido de carbono, é uma unidade-padrão para medir as pegadas de carbono. A ideia é expressar 
o impacto de cada gás de efeito estufa diferente em termos da quantidade de CO2 que criaria a mesma quantidade de 
aquecimento. Dessa forma, uma pegada de carbono composta por muitos gases de efeito estufa diferentes pode ser expressa 
como um único número.

ODS 13.2 “Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias 
e planejamentos nacionais”

24%

Juntamente com bolos, biscoitos e confeitaria, isso 
sugere que 24% do total de emissões de GEE rela-
cionadas à dieta derivam de alimentos e bebidas 

desnecessários.

Emissões de alimentos e bebidas 
desnecessários
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Pouquíssimas pessoas pensam no álcool em termos de seu im-
pacto climático. Mas, para atingir as metas da Agenda 2030, é 
fundamental uma compreensão mais abrangente da indústria 
do álcool. A gigantesca escala industrial da produção de cerve-
ja, vinho e licor resultou em impactos ambientais substanciais 
devido à exploração insustentável de recursos. [1]

 z Por exemplo, as bebidas alcoólicas sozinhas respondem 
por 0,7% das emissões globais de gases de efeito estufa 
(GEE) quando o ciclo de vida completo do produto é con-
siderado.

Essas emissões de GEE surgem principalmente devido à ex-
ploração intensiva de materiais agrícolas, água, energia e mate-
riais de embalagem necessários para a produção de álcool. [1]

Outros aspectos da indústria do álcool que contribuem para 
o aquecimento global, as emissões de gases de efeito estufa, 
o alto uso de energia, a poluição e a exploração de recursos 
naturais são: [2]

 z  Refrigeração no setor hoteleiro, 
 z  Uso de fertilizantes, 
 z  Uso de água, 
 z  Embalagem, 

 z  Resíduos, 
 z  Transporte de matéria-prima e 
 z  Distribuição dos produtos.

Em um país de alta renda como a Suécia, com uso de álcool 
per capita comparativamente baixo do que a maioria dos 
outros países de alta renda, estudos mostram que as bebidas 
alcoólicas geram emissões de GEE na faixa de 0,73 a 2,38 kg de 
equivalentes de dióxido de carbono (CO2e) por litro. [8]

 z O uso de álcool gera em média 52 kg de CO2e por pessoa 
e por ano.

 z Nos 10% da população com maior consumo de álcool, as 
emissões de GEE são de até 202 kg de CO2e por pessoa e 
por ano.

 z O uso de álcool na Suécia é responsável por uma média de 
3% do total de emissões de GEE relacionadas à dieta e em 
subpopulações com o maior consumo de até 6 a 11%. 

 z Reduzir o uso de álcool é uma solução eficaz para reduzir o 
impacto climático das dietas.

ODS 13.2 “Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias 
e planejamentos nacionais”
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As emissões de GEE causadas pela produção de cerveja con-
tribuem para a crise climática global. [1]

A produção de cerveja é um processo que consome muita 
energia, especialmente nas etapas de mosturação do malte, 
fermentação do mosto e maturação e filtração da cerveja bruta. 
Além disso, a produção de cerveja tem um impacto severa-
mente negativo no meio ambiente, através de vários pontos 
críticos do ciclo de vida da cerveja: [3]

 z Fabricação de material de embalagem, 
 z Transporte, e 
 z Produção de matérias-primas e auxiliares de processamento.

A pegada de carbono estimada da cerveja varia, mas pode che-
gar a 259 kg de equivalentes de dióxido de carbono* (CO2e) por 
hL – dependendo do tipo de cerveja, formato de embalagem, 
tamanho da fábrica de produção de cerveja e inclusão ou não 
da fase de consumo (resíduos). [3]

1 litro (L) de cerveja requer 0,269 quilo (kg) de cevada maltada, 
que é o principal insumo agrícola para a produção de cerveja. A 
cevada é uma fonte significativa de emissões de GEE: [1]

 z 0,57 kg de equivalentes de dióxido de carbono (CO2e) são 
produzidos durante o cultivo de 1 kg de cevada,

 z A embalagem da cerveja também constitui uma grande 
fonte de emissões de GEE, pois responde por até 85% da 
energia necessária ao longo do ciclo de vida da cerveja.

 z O álcool consumido no Reino Unido é responsável por 
1,46% das emissões totais de gases de efeito estufa do Rei-
no Unido. A participação da cerveja nas emissões totais de 
álcool é de 65%, [4] e

 z Em uma análise do ciclo de vida de uma cerveja espanhola, 
verificou-se que a produção e o transporte de matérias-pri-
mas utilizadas na produção da cerveja contribuem com 
mais de um terço do impacto ambiental global total do 
ciclo de vida da produção da cerveja. [5]

ODS 13.2 “Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias 
e planejamentos nacionais”
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Tanto as gigantes multinacionais da cerveja quanto a indústria 
de cerveja artesanal estão impulsionando a crise climática.

Ontário, Canadá: Um estudo de caso da indústria de cerveja 
artesanal descobriu que as fontes indiretas de emissão de gas-
es de efeito estufa foram responsáveis por 46,4% das emissões 
totais de gases de efeito estufa, com as principais fontes da ag-
ricultura de cevada, transporte de cevada maltada e produção 
de garrafas. [1]

 z As emissões diretas foram responsáveis por 14,9% da 
emissão de gases de efeito estufa, e

 z O consumo de energia da indústria de cerveja artesanal 
foi responsável por 38,7% das emissões de gases de efeito 
estufa. 

País de Gales, Reino Unido: A análise da indústria de cerveja 
artesanal revelou o impacto climático: [6]

 z As pegadas de carbono variaram de 760 a 1900 g CO2eq. 
por L de cerveja,

 z O esgotamento de recursos fósseis variou de 12 a 30 MJ por L,
 z As pontuações de impacto climático foram mais altas para 

esgotamento de recursos fósseis, potencial de aquecimen-
to global, acidificação, eutrofização terrestre, eutrofização 
de água doce, eutrofização marinha e formação fotoquími-
ca de ozônio.

ODS 13.2 “Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias 
e planejamentos nacionais”

46%

Um estudo de caso da indústria de cerveja 
artesanal de Ontário, Canadá, descobriu que 
as fontes indiretas de emissão de gases de 
efeito estufa foram responsáveis por 46,4% 
das emissões totais de gases de efeito est-
ufa, com as principais fontes da agricultura 
de cevada, transporte de cevada maltada e 

produção de garrafas.

Emissões de gases de efeito estufa 
da indústria de cerveja artesanal

CO2

CO2
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O setor de produção de álcool representa uma das maiores 
influências negativas sobre o meio ambiente por sua grande 
contribuição para a ocupação e o uso do solo, as emissões de 
gases de efeito estufa (GEE) e a exploração de água doce. [7] 

 z A pegada de carbono do vinho está entre 0,9 e 2,0 kg 
CO2eq/0,75 L (garrafa), sendo os maiores impactos decor-
rentes do acondicionamento e distribuição.

Na Suécia, por exemplo, o consumo de vinho é responsável pela 
maior parcela das emissões de GEE de bebidas alcoólicas (61%), 
seguido pela cerveja (33%), enquanto o licor e o vinho forte 
respondem por uma parcela menor (6%). [8]

Além disso, o caso australiano mostra outra dimensão da pegada 
de carbono insustentável da indústria do vinho: o enoturismo.

 z O enoturismo vem com um custo ambiental severo de 
aumentar as emissões de carbono. [9]

ODS 13.2 “Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias 
e planejamentos nacionais”

61%

Na Suécia, por exemplo, o consumo de 
vinho é responsável pela maior parcela das 

emissões de GEE de bebidas alcoólicas 
(61%), seguido pela cerveja (33%), enquanto 
o licor e o vinho forte respondem por uma 

parcela menor (6%).

O vinho tem a maior participação 
nas emissões de gases de efeito 

estufa do álcool

191



PROTEGER, RECUPERAR 
E PROMOVER O USO 
SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS 
TERRESTRES, GERIR DE FORMA 
SUSTENTÁVEL AS FLORESTAS, 
COMBATER A DESERTIFICAÇÃO, 
DETER E REVERTER A 
DEGRADAÇÃO DA TERRA E DETER 
A PERDA DE BIODIVERSIDADE 

192



A produção de licor tem 
uma pegada ambiental 

insustentável

O álcool compromete o alcance de três metas do ODS15

A produção de álcool 
causa poluição, degrada 
ecossistemas e ameaça a 

biodiversidade
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Muitas vezes, as permissões para a produção de álcool são con-
cedidas sem estudos de impacto ambiental adequados. [1]

Por exemplo, na costa oeste dos EUA, no estado de Washing-
ton, ativistas e especialistas detalham como o aumento da pro-
dução de álcool degradará as terras agrícolas, comprometerá a 
produção local de alimentos e ameaçará o ecossistema. [1]

 z Condado de King, Estado de Washington: A indústria do 
álcool afeta negativamente as terras rurais e agrícolas, o su-
primento de alimentos cultivados localmente e a migração 
do salmão pelos rios locais, por meio da degradação de 
todos os distritos de produção agrícola e da destruição do 
ecossistema do vale do rio Sammamish.

ODS 15.1 “Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável 
de ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial 
florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as 
obrigações decorrentes dos acordos internacionais”

ZERO

Muitas vezes, as permissões para a produção de 
álcool são concedidas sem estudos de impacto ambi-

ental adequados.

Total falta de estudos 
de impacto ambiental
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Outro exemplo é Madagascar: o país africano é reconhecido 
tanto por sua biodiversidade inigualável quanto pelo alto nível 
de ameaça devido ao desmatamento antropogênico. Apesar 
dos esforços sustentados para combater a pobreza e conter 
o desmatamento, a cobertura florestal em Madagascar está 
diminuindo rapidamente e a produção de cerveja desempenha 
um papel pequeno, mas significativo. [2]

 z Uma das principais causas do desmatamento é a “agri-
cultura de corte e queima” para o cultivo de culturas de 
rendimento, especialmente o milho.

 z O milho é utilizado na alimentação do gado (aves e porcos) 
e na produção de cerveja em Madagascar.

ODS 15.2 ” Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de to-
dos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas 
e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente” 

CERVEJA VS. FLORESTAS 

Em Madagascar, por exemplo, a cobertura florestal 
está diminuindo rapidamente e a produção de cerve-
ja desempenha um papel pequeno, mas significativo.

A produção de cerveja contribui 
para o desmatamento 
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“

ODS 15.1 “Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável 
de ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial 
florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as 
obrigações decorrentes dos acordos internacionais”

ODS 15.2 ” Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos 
os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e 
aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente” 

A indústria do álcool é uma das principais fontes de poluição e 
degradação ambiental: [3]

 z Os resíduos da indústria do álcool contêm uma quantidade 
elevada de substâncias tóxicas. 

 z A produção de álcool causa impacto adverso na estrutura 
do solo e nos corpos d’água. 

 z Em recursos aquáticos, reduz o poder de penetração 
da luz solar causando uma redução na atividade fo-
tossintética de plantas aquáticas e no teor de oxigênio 
dissolvido em corpos d’água e em regiões terrestres, 
além de causar efeitos genotóxicos e fitotóxicos em 
animais e plantas, respectivamente. 

 z As águas residuais da indústria do álcool são altamente 
tóxicas para o ecossistema aquático e terrestre.

 z As águas residuais da indústria do álcool contêm alta 
concentração de demanda biológica de oxigênio, deman-
da química de oxigênio, sólidos totais, matéria orgânica, 
potássio e sulfatos e características altamente ácidas. 

As crianças não podem comer claret 
e as baleias não podem comer merlot. 

Devemos preservar nossas terras 
agrícolas, rios e pesca, não dar seus 
alimentos e futuros à indústria do 

álcool”, diz a ativista e especialista local 
Barbara Lau.” 

Barbara Lau 
Local activist and expert
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ODS 15.1 “Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável 
de ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial 
florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as 
obrigações decorrentes dos acordos internacionais”

ODS 15.3 “Até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degra-
dado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar 
para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo” 

Por exemplo, na Índia, a indústria de produção de licor é uma 
das maiores ameaças à saúde humana e planetária. As águas 
residuais geradas nas destilarias criam um problema perigoso e 
causam sérios danos ambientais. [3]

 z Entre todas as indústrias, a indústria de licor é um dos 
principais contribuintes para a contaminação do solo e da 
água.

Na Índia, o número de destilarias subiu para 319 com produção 
anual de 3,25 × 109 L de álcool e 40,4 × 1010 L de águas residuais. 
Essa água residual contém melanoidinas e outros compostos 
corantes, razão pela qual aparece na cor marrom escuro. [3]

 z Na produção de 1 L de álcool, uma destilaria à base de 
melaço libera cerca de 15 L de resíduos.

 z Isso é tóxico para os ecossistemas aquáticos e terrestres. 
Nas regiões aquáticas, destrói a flora e a fauna, enquan-
to nas regiões terrestres, reduz a fertilidade do solo por 
esgotar o oxigênio dissolvido e reduzir a disponibilidade de 
manganês e outros conteúdos minerais.

201



PROMOVER 
SOCIEDADES PACÍFICAS 
E INCLUSIVAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
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PARA TODOS
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A violência causada 
pelo álcool gera 

enormes custos para as 
pessoas, comunidades, 

sociedades

O álcool compromete o alcance de cinco metas do ODS16

Crianças e jovens são 
severamente afetados 

pela violência do álcool

A violência do álcool 
é generalizada

Experiências adversas 
na infância e álcool – um 

ciclo vicioso

O público está 
preocupado com 

a interferência política 
do Big Alcohol

Problema mundial: 
grande interferência do 
álcool na formulação de 

políticas públicas
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A violência gera enormes custos para a sociedade. Causa 
enorme sofrimento aos indivíduos e comunidades afetados, 
tanto física quanto mentalmente. Muitos fatores contribuem 
para o comportamento violento. O álcool é um fator impor-
tante. Mas a contribuição do álcool para a violência é muitas 
vezes esquecida ou ignorada. [1]

O uso de álcool contribui para a violência que afeta as pessoas 
ao longo de toda a vida e em muitas situações, como violência 
contra familiares, parceiros íntimos, amigos, conhecidos e est-
ranhos, maus-tratos infantis, violência juvenil, violência sexual e 
abuso de idosos. 

Um relatório recente da Organização Mundial da Saúde identi-
ficou muitos tipos de danos decorrentes da violência além das 
lesões traumáticas imediatas: [2]

 z Efeitos sérios de longo prazo afetam o funcionamento físi-
co, psicológico, reprodutivo e sexual em adultos e privação 
ou negligência em crianças. 

 z Por exemplo, indivíduos que sofreram violência física ou 
sexual grave durante a vida tinham cerca de três vezes 
mais chances de serem diagnosticados com doenças 
cardíacas.

 z Em geral, as vítimas do sexo feminino parecem ser espe-
cialmente vulneráveis às consequências de longo prazo da 
violência para a saúde. 

A violência causada pelo álcool também sobrecarrega consider-
avelmente o sistema de saúde pública e outros setores públi-
cos, tornando-se uma importante questão de desenvolvimento 
sustentável. 

ODS 16.1 “Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de 
mortalidade relacionada em todos os lugares”
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No Brasil, a violência aumentou em 2020 durante o distancia-
mento social impulsionado pela pandemia. [0]

 z Homicídios aumentaram 8,3% no primeiro semestre de 
2020,

 z O feminicídio aumentou 16% durante o primeiro semestre 
de 2020, e 

 z A violência contra crianças e adolescentes aumentou entre 
2018 e 2019.

Globalmente, 90.000 mortes devido à violência interpessoal são 
atribuíveis ao álcool. [3]

O nível de uso de álcool na população geral é um importante 
fator de risco para a violência. A probabilidade de atos violentos 
de crime aumenta à medida que o consumo de álcool aumen-
ta. [1]

 z Estudos mostram que um aumento no consumo de álcool 
de uma média de 1 litro por pessoa causa um aumento de 
7% no número de ataques violentos.

 z Na Suécia, registros oficiais mostram que as taxas de 
homicídios e agressões nos últimos 160 anos acompanha-
ram de perto a taxa de consumo de álcool da população.

Globalmente, em todas as faixas etárias, estima-se que o álcool 

seja responsável por 26% e 16% dos anos de vida perdidos por 
homicídio por homens e mulheres, respectivamente. [3, 4, 5]

E análises de estudos internacionais mostram que o álcool foi 
consumido antes das agressões por entre um terço e metade 
dos responsáveis pela violência. [1]

 z Na Tailândia, a probabilidade de violência doméstica au-
menta quatro vezes quando uma pessoa consome álcool. [1]

 z Na Noruega, 53% das vítimas de agressão que se apresen-
taram em um departamento de emergência relataram 
que o agressor havia usado álcool antes do ataque. [6]

 z Inglaterra, País de Gales, Reino Unido: O álcool está envolvi-
do em cerca de 1,2 milhão de incidentes violentos – quase 
metade de todos os crimes violentos. [7]

 z Nos EUA, até 86% dos homicidas, 37% dos agressores, 60% 
dos agressores sexuais estavam sob o efeito de álcool. [8]

 z Nos EUA, um aumento de 1% no imposto de consumo de 
cerveja em nível estadual resultou em uma redução de 
0,3% nas taxas de abuso infantil e uma redução de 3% no 
abuso doméstico. [9]

 z Na Suécia, em 2015, 57% dos agressores físicos estavam 
alcoolizados. [1]

 z Isso equivale a 180.000 agressões relacionadas ao 
álcool naquele ano. 

ODS 16.1 “Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de 
mortalidade relacionada em todos os lugares”
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“
ODS 16.1 “Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de 
mortalidade relacionada em todos os lugares”

Ninguém quer viver em casas, comunidades e sociedades 
devastadas pelo álcool. No entanto, a dificuldade está em 
implementar soluções impactantes para prevenir e reduzir a 
violência. Embora muitas causas da violência sejam difíceis 
de mudar (por exemplo, fatores genéticos, de personalidade e 
culturais), o álcool como principal fator de violência se destaca 
por ser altamente passível de mudança por meio de melhorias 
nas políticas sobre o álcool. [1]

 z A violência pode ser efetivamente prevenida e reduzida por 
meio de várias melhorias na política sobre o álcool relacio-
nadas ao preço do álcool (por exemplo, impostos), horário 
de funcionamento (ou seja, horas de venda de álcool), 
idade mínima legal de compra e número de pontos de 
venda de álcool.

 z Uma melhor regulamentação dos preços e da disponibili-
dade do álcool levou a reduções significativas na violência.

 z O enfraquecimento das regulamentações da política sobre 
o álcool leva ao aumento das taxas de violência. 

A violência também pode ser reduzida por meio de inter-
venções multicomponentes em nível comunitário: [1]

 z Serviço responsável de bebidas (RBS), especialmente 
quando o treinamento RBS é combinado com a mobili-
zação da comunidade e aplicação mais rigorosa das leis de 
licenciamento.

A violência é um dos grandes flagelos 
da humanidade e o álcool potencializa 

grande parte dela.”

Fonte: Sven Andreasson, Tanya Chikritzhs,  Frida Dangart, 
Harold Holder, Timothy Naimi,  Tim Stockwell, 

Alcohol, and violence - A Survey of International And Swedish Research, 
2017, Published by IOGT-NTO, the Swedish Society of Medicine and 

Por exemplo, uma intervenção comunitária para reduzir a violên-
cia juvenil em Estocolmo, Suécia, em relação a festas de format-
ura em restaurantes, demonstrou eficácia. A intervenção incluiu 
a cooperação entre os proprietários de restaurantes e a polícia, 
informação aos alunos e pais, e reforço da fiscalização por parte 
da polícia e do conselho municipal de licenciamento. [10]

 z A intervenção levou a uma redução de 23% das visitas à 
emergência relacionadas à violência por adolescentes de 
18 a 20 anos durante os dois meses de primavera, quando a 
maioria das festas de formatura dos estudantes ocorre. [10]
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As crianças, adolescentes e jovens carregam um fardo despro-
porcional de danos causados pelo álcool aos outros: eles sofrem 
violência causada pelo álcool cometida por adultos, geralmente 
pais. [11]
Além disso, as crianças e os jovens que consomem álcool cor-
rem maior risco de sofrer violência (por exemplo, assassinato, 
suicídio e abuso infantil). [10, 11]

 z Nos Estados Unidos, cerca de 13% dos casos de abuso in-
fantil envolvem diretamente o álcool.[8]

 z Na Inglaterra, estima-se que o álcool esteja envolvido entre 
25% e 33% dos casos de abuso infantil e a preocupação com 
problemas de álcool no lar é a principal razão pela qual as 
crianças entram em contato com a ChildLine, com mais de 
5.300 crianças por ano – mais de 100 por semana. [7]

 z Na Europa, 16% de todos os casos de abuso e negligência 
infantil estão diretamente relacionados ao álcool [12]

O álcool é um dos principais contribuintes para a violência 
doméstica. As crianças são mais propensas a desenvolver 
tendências agressivas quando há falta de monitoramento dos 
pais ou quando os pais fornecem modelos agressivos. [9]
O impacto da violência juvenil atinge todos os setores da socie-
dade, sobrecarregando os serviços públicos e prejudicando as 
comunidades. [11]

 z Nas Filipinas, 14% dos jovens de 15 a 24 anos relataram ter 
ferido fisicamente alguém por meio de violência nos três 
meses anteriores. Essa violência foi significativamente 
associada ao álcool, [13]

 z Entre os jovens de 10 a 18 anos que participaram da Pesqui-
sa de Saúde da Juventude do Caribe, o uso de álcool no 
ano passado foi significativamente relacionado à violência 
relacionada a armas, [14] e

 z Na Tailândia, 2 em cada 5 crimes cometidos por jovens 
envolvem álcool. [1]

ODS 16.2 ”Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência 
e tortura contra crianças”
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Os pais têm uma imensa influência sobre o comportamento de 
seus filhos durante a adolescência e o bem-estar ao longo da 
vida. É importante ressaltar que o risco de as crianças experi-
mentarem problemas devido ao uso de álcool pelos pais afeta 
muito mais crianças do que “apenas” os casos mais graves em 
que os pais estão em tratamento para o problema do uso de 
álcool. [15]

Adolescentes que crescem em lares afetados por problemas de 
uso de álcool são mais propensos a recorrer a comportamentos 
autodestrutivos, como tentativas de suicídio.

Os efeitos dos transtornos por uso de álcool pelos pais podem 
levar aos seguintes problemas em seus filhos:

1.   Problemas de saúde mental, 
2.   Problemas de relacionamento,
3.   Problemas financeiros, 
4.   Problemas familiares e 
5.   Imitação de comportamentos de risco. [16]

Os problemas causados pelo álcool em casa aumentam seri-
amente a probabilidade de as crianças desenvolverem prob-
lemas de álcool mais tarde na vida. [9]
Milhões de adultos na Europa e na América do Norte vivem 
com um legado de experiências adversas na infância (EAI). [17]

 z A redução de 10% na prevalência de EAI pode equivaler a 
uma economia anual de 3 milhões de anos de vida ajusta-
dos por incapacidade (AVAIs) ou US$ 105 bilhões.

Em Uganda, um dos preditores mais fortes de comportamen-
tos parentais agressivos em relação à criança foram as ex-
periências dos próprios responsáveis com problemas relaciona-
dos ao álcool. [18]

No norte do Sri Lanka, o uso de álcool nas famílias tâmeis está 
relacionado ao abuso infantil. O uso de álcool pelos pais foi o 
mais forte preditor de atos de violência paterna contra crianças. 
[19]

Na Suécia, um total de 13,1% das crianças tem pelo menos um 
dos pais com problemas de uso de álcool durante a adolescên-
cia: [15]

 z Esse grupo tem um risco elevado de problemas de saúde 
geral, bem como problemas psicossomáticos em compara-
ção com outras crianças (ODS 3),

 z Esse grupo também é mais propenso a usar medicamen-
tos para depressão, dificuldades para dormir e ansiedade 
(ODS 10), e

 z As relações sociais desse grupo também eram piores, prin-
cipalmente com o pai, e tinham mais problemas na escola 
(ODS 4).

ODS 16.2 ”Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência 
e tortura contra crianças”. 
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ODS 16.5 “Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas 
as suas formas”

As ações multissetoriais para a saúde, definidas como ações 
empreendidas por setores não relacionados à saúde para prote-
ger a saúde da população, são essenciais no contexto da articu-
lação entre as três dimensões do desenvolvimento sustentável: 
econômica, social e ambiental. Essas ações multissetoriais po-
dem abordar os fatores sociais e econômicos que influenciam 
a saúde de uma população nos níveis local, nacional e global. 
Mas a corrupção é a causa principal da falta de progresso em 
direção aos ODS relacionados à saúde. [20, 42]

 z Por exemplo, as indústrias de tabaco e álcool estão interfer-
indo por meio da captura regulatória. [20] 

 z As corporações transnacionais de tabaco e álcool são os 
motores das epidemias industriais do século 21, de acordo 
com a ex-diretora-geral da OMS Margaret Chan. [21]

Suborno, fraude e roubo são formas diferentes de corrupção. 
Um efeito corrosivo da corrupção é o enfraquecimento do esta-
do de direito e dos processos democráticos. [22]

Corrupção institucional: uma influência sistêmica e estratégi-
ca que prejudica a eficácia da instituição, desviando-a de seu 
propósito, ou enfraquecendo sua capacidade de atingir seu 
propósito, inclusive enfraquecendo a confiança do público nes-
sa instituição ou a confiabilidade inerente às instituições. [23]
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“
ODS 16.5 “Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas 
as suas formas”

Grandes corporações, como a indústria do álcool, diversificam 
sua atuação política para direcionar a tomada de decisão onde 
quer que ela ocorra. A indústria do álcool atua por meio de uma 
complexa teia de influências. A captura de políticas é o objetivo. 
[22, 24]

Na Austrália, os partidos políticos declararam doações de AUS$ 
7,7 milhões da indústria do álcool, excluindo doações abaixo do 
limite de $ 12,800: [25]

 z As doações para o partido do governo aumentaram sub-
stancialmente durante os debates sobre a reforma da lei 
tributária do álcool, [25]

 z As doações da indústria do álcool para os principais parti-
dos aumentaram antes das eleições, e [25]

 z A função de tais doações é:
1. A compra de influência imediata.
2. Construção de relacionamentos de longo prazo.
3. Exploração de um sistema político falho; e
4. A necessidade de olhar além das doações, por exemp-

lo, para favorecer a troca.

Se alguém doar US$ 1000, eles o apoiam. 
Se eles doarem US$ 100.000, eles com-

praram você”.

Fonte: Kypros Kypri, Jim McCambridge, Narelle Robertson, Florentine 
Martino, Mike Daube, Peter Adams, Peter Miller
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“
ODS 16.5 “Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas 
formas”

O Big Alcohol está usando a corrupção para capturar processos 
de tomada de decisão e instituições. Na economia global que é 
dominada por um pequeno número de poderosas corporações 
transnacionais na maioria das indústrias, incluindo a indústria 
do álcool, esquemas financeiros complexos e redes de comér-
cio internacional ligam a economia criminosa à economia 
formal. Nessa situação, redes complexas “informais” facilitam 
grandes quantidades de atividade econômica em países de 
baixa e média renda e triunfa a capacidade de “fazer aconte-
cer” - criando e incentivando esse “extraestado” da atividade 
comercial. [26]

A indústria do álcool tem um longo e terrível histórico de uso 
de práticas comerciais antiéticas para maximizar seus lucros 
privados. Casos de corrupção [27] e suborno [28] estão bem 
documentados e são uma característica sistêmica da indústria 
do álcool:

 z Na Índia, em 2021: a Carlsberg foi denunciada por suborno 
e trabalho infantil, [29]

 z Na Grécia, em 2021: a Heineken foi levada ao tribunal por 
atividades ilegais de décadas, [30]

 z Na Índia, em 2021, vários produtores transnacionais de 
álcool foram multados por atividade ilegal de uma década, 
[31, 32]

 z Na Índia, em 2019: a fraude corporativa da Carlsberg foi 

“A Heineken parece ter tido uma 
participação ativa na criação de uma 

cultura de fraude e corrupção…”

Olivier van Beemen
Fonte: Heineken in Africa, p. 81.

revelada, [33]
 z Na Tailândia, em 2017: a Diageo foi exposta por um caso de 

suborno, [34]
 z Em 2016: A AB InBev foi multada por suborno pela Secu-

rities and Exchange Commission (Comissão de Valores 
Mobiliários - SEC) dos Estados Unidos, [35] e

 z Em 2015: a indústria do álcool foi envolvida no suborno do 
Big Tobacco. [36] 

O livro “Heineken in Africa” fornece uma investigação sistemáti-
ca e completa sobre as práticas de negócios de uma gigante 
da cerveja multinacional na África. O livro detalha casos de 
suborno e corrupção em países do continente, como Nigéria, 
Congo e Burundi.
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ODS 16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em 
todos os níveis

A indústria do álcool está desafiando cada vez mais as institu-
ições das sociedades, minando sua capacidade de resposta ao 
interesse público e corroendo a confiança pública no funciona-
mento das instituições. 
A concentração global da indústria do álcool em um pequeno 
número de corporações transnacionais de álcool potencializou 
a capacidade da indústria de obstruir, inviabilizar e minar a 
política sobre a álcool nos níveis nacional, regional e local [37]. 
Essa busca de seu interesse privado vem à custa da saúde 
pública e do bem-estar.

A influência da indústria do álcool na formulação de políticas é 
generalizada. Os atores da indústria do álcool procuram influ-
enciar a política de duas maneiras principais ao [38]:

1. Enquadrar os debates políticos de forma convincente e in-
ternamente consistente, o que exclui das agendas políticas 
questões contrárias aos interesses comerciais.

2. Adotar abordagens de curto e longo prazo para gerenciar 
ameaças a interesses comerciais dentro da arena política, 
construindo relacionamentos com atores-chave usando 
uma variedade de formas organizacionais diferentes. 

A captura corporativa de processos de formulação de políticas 
públicas e instituições envolvidas para prevenir e reduzir os 

danos causados pelo álcool é uma realidade em países ao redor 
do mundo.

 z Casos documentados de todo o mundo mostram como a 
indústria do álcool interfere nos processos de formulação 
de políticas públicas para inviabilizar, obstruir e minar a for-
mulação e implementação de medidas de melhor compra 
baseadas em evidências e recomendadas pela OMS – mui-
tas vezes em clara oposição à opinião pública. [39]

 z O grupo de fachada da indústria brasileira de álcool CISA foi 
exposto por se envolver em amplas campanhas de desinfor-
mação sobre os danos e as políticas sobre o álcool: [43]

 z O CISA (Centro de Informação sobre Saúde e Álcool) 
é um grupo de fachada de lobby e relações públicas 
financiado diretamente pela indústria do álcool,

 z A AMBEV, parte do grupo AB InBev, maior empresa de 
álcool do mundo, financia a CISA desde 2005, e

 z A Heineken, principal concorrente da AMBEV no Bra-
sil, também passou a patrocinar o grupo de fachada.

 z Na Austrália, a indústria do álcool foi denunciada por es-
conder doações políticas. 13 empresas – incluindo a gigante 
corporativa Woolworths, que opera seus negócios de álcool 
por meio da Endeavor Group Limited – não declararam 
doações políticas consideráveis aos partidos Liberal e Tra-
balhista ao buscar mais de 50 aprovações separadas para 
desenvolver propriedades em Nova Gales do Sul. [44] 
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ODS 16.7 ”Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa 
e representativa em todos os níveis”

Há uma preocupação generalizada sobre a natureza, a extensão 
e os impactos do lobby da indústria do álcool, que ameaça a 
saúde pública e prejudica importantes processos democráticos. 
Muitas vezes, a transparência em torno da atividade política 
corporativa é grosseiramente insuficiente. [40]

Em um estudo australiano, de 2021, as pessoas deixaram claras 
suas preocupações sobre a captura do governo pela indústria 
do álcool: [41]

 z Mais da metade dos participantes concordou que as 
doações são feitas para influenciar a política do governo e 
apoiar os interesses da indústria. 

 z Mais da metade dos participantes não acredita que seja 
apropriado que os partidos políticos aceitem doações da 
indústria do álcool ou que os políticos participem de even-
tos organizados pela indústria do álcool. 

 z Um terço dos participantes concordou que os funcionários 
públicos (incluindo políticos) com um papel na política de 
saúde nunca deveriam ser autorizados a trabalhar ou fazer 
lobby para a indústria do álcool, e

 z Um terço endossou um tempo de espera de 4 a 5 anos.

>50%

Mais da metade dos participantes de um estudo 
australiano não acredita que seja apropriado que par-
tidos políticos aceitem doações da indústria do álcool 
ou que políticos participem de eventos organizados 

pela indústria do álcool.

A maioria das pessoas não quer doações 
da Big Alcohol para partidos políticos
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Tributos de Promoção 
da Saúde Mobilizam 

Recursos para o 
Desenvolvimento

Os impostos sobre o álcool são fundamentais como catalisadores 
para atingir duas metas do ODS17

Impostos sobre o álcool 
mobilizam recursos 
para a Saúde e o 

Desenvolvimento para 
todas as pessoas

A pandemia de 
COVID-19 ampliou a 

necessidade de impostos 
pró-saúde

Destinar recursos 
advindos da tributação 

do álcool para a 
promoção da saúde

Tributação do álcool: 
solução tripla para o 

desenvolvimento

TAX

3X
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ODS 17.1 ”Fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive por meio do 
apoio internacional aos países em desenvolvimento, para melhorar a capaci-
dade nacional para arrecadação de impostos e outras receitas”.

A política fiscal é útil como instrumento governamental de apo-
io à economia, contribuindo para o aumento do emprego e re-
duzindo a desigualdade. Na era da globalização, especialmente 
após a recente crise financeira e a pandemia do coronavírus, o 
papel da política fiscal tornou-se um fator ainda mais impor-
tante na criação das condições necessárias para impulsionar 
a economia. A política fiscal tem potencial para impulsionar a 
recuperação econômica e ajudar a alcançar a Agenda 2030 das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. [1]

Globalmente, os produtos e as práticas das indústrias de álcool, 
tabaco e bebidas açucaradas (SSB) estão causando uma cres-
cente carga de mortes e doenças. Essa carga crescente recai 
sobre os sistemas de saúde já sobrecarregados e com recursos 
limitados, conforme a pandemia de coronavírus colocou em 
evidência. [1]

 z E os países de baixa e média renda são ainda mais vul-
neráveis, devido à capacidade ainda mais fraca do sistema 
de saúde. 

 z Mas as políticas fiscais, especificamente impostos espe-
ciais de consumo, são eficazes na redução do consumo de 
tabaco, álcool e SSB, bem como dos danos relacionados, ao 
mesmo tempo em que aumentam as receitas do governo.

No Brasil, tais políticas fiscais são urgentemente necessárias. 
A pandemia de covid-19 resultou em uma queda de 6,5% nas 
receitas tributárias, o que era esperado em função da queda de 
4,1% no PIB (ODS 8). [0]

 z Ao longo de 50 anos, impostos que elevam o preço de 
varejo do tabaco, bebidas alcoólicas e SSB em 20% po-
dem resultar em um ganho global de 160,7 milhões, 227,4 
milhões e 24,3 milhões de anos de vida adicionais, respec-
tivamente. [1]

 z Os aumentos de impostos especiais de consumo sobre 
tabaco, álcool e SSB podem produzir ganhos substanciais 
em saúde, reduzindo a mortalidade prematura e au-
mentando as receitas do governo, que podem ser usadas 
para aumentar o financiamento da saúde pública. [1]

Diversos países de baixa e média renda, como Quênia [2], África 
do Sul [3], Vietnã [4] e Índia [5] ilustram o enorme obstáculo que 
o álcool representa para alcançar os ODS. Os custos devidos aos 
produtos e às práticas da indústria do álcool são enormes.

Países como Tailândia [6], Filipinas [7], Botswana [8], Lesoto 
[9], Nigéria [10], Gana [11], Estônia [12] e Lituânia [13] mostram 
o potencial da tributação do álcool para ajudar a alcançar as 
principais metas dos ODS.
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ODS 17.1 ”Fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive por meio do 
apoio internacional aos países em desenvolvimento, para melhorar a capaci-
dade nacional para arrecadação de impostos e outras receitas”.

A Força-Tarefa sobre Política Fiscal para a Saúde analisou o 
impacto dos impostos sobre tabaco, álcool e bebidas açucara-
das nas Filipinas, na África do Sul e no México, respectivamente. 
E simulou aumentos de impostos que elevaram em até 50% os 
preços do tabaco, das bebidas alcoólicas e das bebidas açucara-
das. A OMS recomenda que os impostos especiais de consumo 
sobre o tabaco sejam no mínimo 70% do preço de varejo. Nen-
huma recomendação semelhante foi estabelecida para o álcool 
até agora. [16] 

 z Os impostos sobre o álcool resultaram tanto em uma di-
minuição na demanda por produtos alcoólicos quanto em 
um aumento nas receitas.

 z Os impostos sobre o álcool podem trazer a maior receita 
adicional em grande parte, porque os impostos sobre o 
álcool são atualmente baixos e o consumo é generalizado. 

 z Ao longo de 50 anos, um imposto que aumente os preços 
do álcool em 20% em relação aos níveis atuais poderia 
gerar quase US$ 9 trilhões em receitas adicionais em valor 
presente descontado.

 z Para um aumento de 50%, o ganho pode ser de quase US$ 
17 trilhões em receitas adicionais – 3 vezes mais do que os 
governos dos países do BRICS arrecadaram em 2017 (US$ 
5,4 trilhões).

$17 TRILHÕES

Em 50 anos, um tributo que aumente o preço do 
álcool em 50% em relação aos níveis atuais pode 
gerar quase US$ 17 trilhões em receitas adiciona-
is – 3 vezes mais do que os governos dos países 

do BRICS arrecadaram em 2017 (US$ 5,4 trilhões 

Projeção de receita 
com a tributação do álcool

TAX
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ODS 17.1 ”Fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive por meio do 
apoio internacional aos países em desenvolvimento, para melhorar a capaci-
dade nacional para arrecadação de impostos e outras receitas”.

A ciência independente mostra que o emprego de impostos so-
bre consumo de álcool orientados para a saúde pública e base-
ados em evidências traz benefícios substanciais em vários ODS 
[1]. Há fortes evidências de que aumentar os impostos sobre o 
álcool é uma estratégia eficaz para reduzir o consumo de álcool 
e os danos relacionados. [17]

A tributação do álcool é uma solução tripla: 

1. Reduz o consumo de álcool e, assim, previne e reduz os 
danos causados pelo álcool,

2. Ajuda a angariar e mobilizar recursos domésticos, e
3. Fortalece os sistemas de saúde e aumenta a capacidade 

do sistema de saúde.

Análises recentes ilustram o potencial das ferramentas de 
política fiscal para reduzir a carga global futura de doenças. Ao 
longo de um período de 50 anos, um aumento único do impos-
to especial de consumo de álcool produziria um benefício para 
a saúde de: [1]

 z 227 milhões de anos de vida ganhos e US$ 9.428 bilhões de 
aumento de arrecadação tributária pelo aumento de 20% 
no preço do álcool, e

 z 547 milhões de anos de vida ganhos e US$ 17.778 bilhões 
de aumento de arrecadação tributária pelo aumento de 
50% no preço do álcool. 

 z Como porcentagem do PIB, os aumentos fiscais médios 
anuais são mais altos para países de renda baixa e média, 
com ganhos substanciais para países de renda média alta 
e baixa. [1] 
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ODS 17.3: ”Mobilizar recursos financeiros adicionais para os países 
em desenvolvimento a partir de múltiplas fontes”.

A pandemia de covid-19 colocou em foco a importância e a falta 
de capacidade dos sistemas de saúde. [14]

A pandemia também levou a grandes lacunas orçamentárias 
em países ao redor do mundo, especialmente em países de 
baixa e média renda. Em muitos países, projeta-se que as re-
ceitas sejam reduzidas nos próximos anos. [15]

Os impostos de promoção da saúde apresentam potencial 
inexplorado para preencher essas lacunas. Os impostos sobre 
álcool, tabaco e bebidas açucaradas (SSB) são altamente efica-
zes na redução de danos, na promoção da saúde e no aumento 
da receita.
O Centro para o Desenvolvimento Global estima que esses 
impostos de promoção da saúde podem fechar pelo menos 
metade do déficit de receita no curto prazo: [15]

 z Impostos de promoção mais altos que levam a preços mais 
altos de produtos prejudiciais à saúde salvam mais vidas e

 z Os impostos de promoção da saúde são uma fonte de 
receita testada e comprovada para os países em uma 
correção fiscal, pois as taxas de impostos pró-saúde 
geralmente são fáceis de ajustar, geram receita de forma 
rápida e confiável e geralmente não exigem novos arranjos 

POTENCIAL NÃO UTILIZADO

O Centro para o Desenvolvimento Global estima que 
os impostos sobre álcool, tabaco e bebidas açucara-
das podem fechar pelo menos metade do déficit de 

receita no curto prazo causado pela pandemia.

Impostos de promoção da saúde ajudam 
a fechar lacunas orçamentárias
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ODS 17.3: “Mobilizar recursos financeiros adicionais para países em 
desenvolvimento a partir de múltiplas fontes”

A intenção primária dos impostos de promoção da saúde, como 
os impostos sobre o álcool e o tabaco, é 

1. para melhor garantir que os produtores paguem pelos 
danos que seus produtos causam,

2. criar ambientes mais saudáveis para as pessoas e 
3. para reduzir comportamentos não saudáveis que afetam 

a saúde da população e podem sobrecarregar os sistemas 
de saúde. [18]

Os tributos de promoção da saúde podem gerar receita sem 
comprometer a equidade, e suas receitas podem ser destina-
das, mas não geram mais dinheiro para a saúde. No contexto 
de restrições fiscais (por exemplo, com a covid-19), os impos-
tos de promoção da saúde podem fornecer uma fonte geral 
de receita para os governos e ajudar a gerenciar a carga de 
doenças e a pressão fiscal sobre o sistema de saúde, reduzindo 
os fatores de risco. [18]

A destinação significa tomar a totalidade ou parte da receita 
total de um imposto ou grupo de impostos e separá-la ou “pro-
tegê-la” para uma finalidade de despesa designada: [18]

 z Pelo menos 80, e provavelmente mais, países destinam à 
saúde,

 z As alocações precisam corresponder às prioridades de 
saúde e

 z Destinações suaves sobre os impostos de saúde também 
podem ajudar a injetar financiamento de curto prazo no 
setor de saúde, se as proteções apropriadas da gestão das 
finanças públicas estiverem em vigor.

Em países como Tailândia e Filipinas, a tributação da promoção 
da saúde e a destinação de impostos sobre tabaco e álcool para 
promoção da saúde e cobertura universal de saúde são eficazes 
no fornecimento de financiamento sustentável da saúde. [19]
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Ameaça aos direitos 
da criança: práticas 

predatórias de empresas 
de álcool

As empresas de álcool comprometem especificamente 
o alcance de quatro metas sob o ODS17

Big Tobacco 
and Big Alcohol 

team up against health 
and development

Ameaça aos direitos 
da criança: práticas 

predatórias de empresas 
de álcool

Lucros do Big Alcohol 
versus saúde e 

desenvolvimento para 
todos

Big Alcohol & ODS: 
Conflito de Interesse 

Fundamental

Big Alcohol transforma 
a COVID-19 na maior 

campanha de marketing 
do mundo
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ODS 17.14 ”Aumentar a coerência das políticas para 
o desenvolvimento sustentável”

Em maio de 2018, o banco holandês ASN Bank decidiu remover 
a Heineken de seu fundo de ações sustentáveis. O motivo dessa 
decisão foi a revelação da prática da Heineken de usar as chama-
das “garotas propaganda da cerveja” para vender seus produtos 
na África. [76]

Em março de 2021, o maior fundo soberano do mundo, for-
malmente chamado de “Fundo de Pensão do Governo Global” 
norueguês, colocou a Kirin – uma das maiores produtoras de 
cerveja do mundo – em uma lista de observação. O banco central 
norueguês tomou essa ação devido à conexão de Kirin ao regime 
militar de Mianmar. [79] 
 

 z O Bank Investment Management da Noruega (NBIM), que 
administra o fundo, detinha uma participação de 1,29% na 
Kirin Holdings no final de 2020 com um valor de US$ 277,1 
milhões. Isso significa que o país da Noruega está finan-
ciando a gigante da indústria do álcool Kirin e lucrando 
com os produtos e práticas prejudiciais da Kirin, e

 z A Kirin manteve laços estreitos com os militares de Mian-
mar, mesmo durante o genocídio contra o povo rohingya.

$277.1 MILHÕES

O Bank Investment Management da Noruega (NBIM) 
detinha uma participação de 1,29% na Kirin Holdings 
no final de 2020 com um valor de US$ 277,1 milhões. 
A Kirin manteve laços estreitos com os militares de 

Mianmar, mesmo durante o genocídio contra o povo 
rohingya.

A Noruega financia Big Alcohol
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ODS 17.14 ”Aumentar a coerência das políticas para 
o desenvolvimento sustentável”

ODS 17.15 “Respeitar o espaço político e a liderança de cada país para 
estabelecer e implementar políticas para a erradicação da pobreza…”

Em fevereiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde, 
juntamente com a UNICEF e a The Lancet, emitiu uma nova 
Comissão sobre o futuro das crianças do mundo. A Comissão 
OMS-UNICEF-Lancet está preparada para lançar as bases para 
um novo movimento global para a saúde infantil que aborda 
duas grandes crises que afetam negativamente a saúde, o 
bem-estar e o desenvolvimento das crianças: [85] 

1. A emergência climática está minando rapidamente a so-
brevivência futura de todas as espécies, e a probabilidade 
de um mundo em que todas as crianças gozem de seu 
direito à saúde parece cada vez mais fora de alcance. 

2. Uma segunda ameaça existencial, mais traiçoeira, é a ex-
ploração comercial predatória (inclusive pela indústria do 
álcool) que está incentivando atividades nocivas e viciantes 
extremamente prejudiciais à saúde dos jovens.

No entanto, os governos e suas agências de desenvolvimento 
continuam a incentivar a indústria do álcool, aumentando os 
lucros e o alcance da indústria, apesar da carga de morte e in-
validez causada pelo álcool – um exemplo claro de incoerência 
política institucionalizada e conflitos de interesse, impedindo o 
desenvolvimento sustentável. [86] 

 z Entre 1995 e 2020, governos e agências de desenvolvi-
mento forneceram incentivos financeiros significativos à 
indústria do álcool em países de todo o mundo. [86]

 z Os incentivos são comumente desembolsados de países 
de alta renda para corporações transnacionais de álcool 
que produzem e vendem em países de baixa e média 
renda. [86]

 z O apoio financiado pelos contribuintes para a expansão da 
indústria do álcool cria uma carga triplo para os países:

 z Perda de receita + Aumento do uso de álcool + 
Sistemas de saúde pública sobrecarregados, prin-
cipalmente em países de baixa e média renda com 
proteções de saúde mais baixas e taxas de mortali-
dade mais altas devido ao álcool. [86] 

“… práticas comerciais predatórias 
ameaçam a saúde e o futuro das cri-

anças em todos os países… As crianças 
são alvos frequentes de entidades 

comerciais que promovem substâncias 
viciantes e produtos não saudáveis, in-

cluindo álcool e tabaco…”
Fonte: Helen Clark, et.al., A future for the world’s children? 

A WHO–UNICEF–Lancet Commission, The Lancet, 2020
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ODS 17.17 “Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a 
sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização 
de recursos dessas parcerias”

As principais corporações multinacionais das indústrias de cer-
veja, vinho e licores são vetores significativos de uma epidemia 
industrial que ameaça o desenvolvimento sustentável. [20]

A indústria do álcool continua fazendo esforços extraordinári-
os para minar e influenciar as políticas públicas de maneiras 
antiéticas. [72] 
E a indústria do álcool trabalha em estreita colaboração com a 
indústria do tabaco, usando a mesma cartilha e perseguindo os 
mesmos interesses e objetivos. [21-23, 46,47]

 z No início da década de 1980, as empresas de tabaco inici-
aram esforços para construir coalizões com a indústria do 
álcool e outras para se opor aos impostos sobre o consumo 
de cigarros, políticas de ar limpo em ambientes fechados e 
restrições à publicidade de tabaco. [21]

 z As empresas de álcool eram frequentemente parcei-
ras-chave e fonte de apoio financeiro para as coalizões. Es-
sas alianças ajudaram a criar a percepção de que há uma 
base mais ampla de oposição ao controle do tabaco do que 
realmente havia. [21]

 z O Big Alcohol tem um longo histórico de ajudar o Big 
Tobacco a interferir na formulação de políticas de controle 
do tabaco. [21]

As práticas comerciais prejudiciais são retiradas da cartilha do 
Big Tobacco:

 z Os esquemas fiscais de corporações multinacionais de 
álcool estão explorando países, especialmente no sul do 
globo, [24-31]

 z O lobby agressivo busca atrasar, inviabilizar e destruir a 
implementação de soluções de políticas sobre o álcool 
baseadas em evidências, [32-50, 73, 82]

 z O marketing geralmente tem como alvo crianças e jovens, 
expõe milhões de menores a promoções de álcool (ODS 3 
e 4) e muitas vezes retrata mulheres (ODS 5) de maneiras 
desumanizadas e sexualizadas, [51-59] e

 z Os esquemas de autorregulação são implantados para 
alcançar a substituição de políticas e são sistematicamente 
violados pela indústria do álcool. [60-65]
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sociedade civil eficazes…” 

Parcerias multissetoriais que não são protegidas contra con-
flitos de interesse são contraproducentes para os objetivos 
da Agenda 2030. A ênfase em supostos objetivos comuns de 
diferentes atores, como os ODS, obscurece conflitos de interes-
se inerentes, subvertendo o conflito político aberto necessário 
para uma democracia que funcione bem. [66]

Quando as parcerias público-privadas que incluem a indústria 
do álcool e as iniciativas de Responsabilidade Social Corpora-
tiva (RSC) do Big Alcohol estão inseridas em um discurso de 
“terreno comum” - como a Agenda 2030 - conflitos de interesse 
fundamentais são ocultados, o debate democrático é subverti-
do e a incoerência política é institucionalizada. [66, 86] 

Os produtores de álcool e outras mercadorias insalubres são 
determinantes comerciais de problemas de saúde, danos 
econômicos e subdesenvolvimento. [67, 78]

O álcool é um grande obstáculo para alcançar os ODS – e está 
incluído na Agenda 2030. Para efetivamente conter os impul-

sionadores comerciais desse obstáculo ao desenvolvimento, 
a disponibilidade, a acessibilidade e o marketing do álcool (3 
Melhores Compras) precisam ser regulamentados [68, 69, 78] 
para reduzir o uso de álcool per capita, conforme consagrado no 
ODS 3.5.2. 
Mas esses objetivos de saúde e desenvolvimento estão ameaçan-
do a agenda de maximização de lucros do Big Alcohol. [70] 

 z Uma proporção crescente da carga global de doenças 
pode ser atribuída à comercialização de produtos nocivos, 
como o álcool, que são impulsionados por gigantes da 
indústria. [71,74, 77]

 z A indústria do álcool usa táticas agressivas para promover 
seus produtos e maximizar os lucros para seus acionistas. [72]

 z Há um conflito de interesses inerente entre os objetivos 
do Big Alcohol (promover o consumo de produtos que 
prejudicam a saúde, a economia, o tecido social e o meio 
ambiente) de um lado e os ODS de outro. [70]
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A indústria do álcool depende do uso excessivo de álcool para 
seus lucros. [70]

Embora o aumento do consumo de álcool leve a crescentes 
consequências negativas para a saúde e o desenvolvimento, 
também leva ao aumento dos lucros para a indústria do álcool, 
colocando a saúde e o desenvolvimento em um conflito inerente 
e direto com os interesses corporativos: [70]

 z Nos países de renda média, a indústria do álcool é forte-
mente dependente do uso excessivo de álcool para seus 
lucros.

 z 76% das vendas em países de renda média são resul-
tantes do consumo de álcool acima da definição de 
ingestão episódica excessiva de álcool da OMS. 

 z Na Inglaterra, Reino Unido, as vendas de álcool diminuiri-
am em 38%, um valor de £ 13 bilhões, se os consumidores 
usassem álcool de acordo com as recomendações atuais.

 z Na Austrália, em 2013, os 10% principais usuários de álcool 
representavam 53% do consumo de álcool.

 z Se todos os “superconsumidores” reduzissem o uso de 

álcool para a recomendação média de duas bebidas 
alcoólicas por dia como limite superior, as vendas de 
álcool cairiam 39%

 z Nos Estados Unidos, a indústria do álcool depende dos 
usuários de álcool em excesso para seus maiores lucros: 

 z Os 10% maiores usuários de álcool – 24 milhões de 
adultos com mais de 18 anos – respondem por mais de 
50% do álcool consumido em qualquer ano.

 z Se os 10% maiores consumidores de álcool reduzissem 
seu nível de consumo – por exemplo, por meio da 
tributação do álcool e outras medidas de política de 
preços – para o próximo grupo inferior (o nono decil), 
as vendas totais de álcool cairiam 60%.
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Além de sua dependência do uso excessivo de álcool para 
grande parte de seus lucros, a indústria do álcool também de-
pende do consumo de menores para gerar lucros. [80]

 z Em 2016, em apenas um país, a indústria do álcool faturou 
US$ 17,5 bilhões ou 8,6% de sua receita de vendas de álcool 
vendido a adolescentes menores de idade nos Estados 
Unidos.

 z 3 grandes empresas de álcool AB InBev, Molson Coors (en-
tão MillerCoors) e Diageo fizeram quase metade (45%) dess-
es lucros – indicando que o Big Alcohol também tem um 
conflito de interesse fundamental com relação à prevenção 
do uso de álcool por menores de idade. 

E a indústria do álcool gera esses lucros por meio do marketing, 
da exposição e do direcionamento para crianças e jovens. Um 
estudo de 2021 mostrou que os anúncios de álcool geralmente 
atraem menores. [81]

$17.5 bilhões

Em 2016, em apenas um país, a indústria do 
álcool faturou US$ 17,5 bilhões ou 8,6% de sua 

receita de vendas de álcool a adolescentes 
menores de idade nos Estados Unidos.

Big Alcohol lucra com uso de álcool por 
menores de idade
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Em setembro de 2020, um relatório da NCD Alliance e do SPEC-
TRUM Research Consortium mostrou como o Big Alcohol está 
explorando a pandemia do coronavírus na maior campanha de 
marketing do mundo. O relatório contém mais de 360 exemplos 
de atividades da indústria do álcool explorando a crise de saúde 
pública para buscar a maximização do lucro. O relatório revela 
quatro estratégias principais que a indústria do álcool implanta 
para maximizar os lucros durante a covid-19: [75]

1. Campanhas e jogadas de marketing adaptadas à pandemia,
2. Programas de responsabilidade social corporativa,
3. Promoção de parcerias com governos, agências internacio-

nais e ONGs, e
4.  Molde de ambientes de política.

A indústria do álcool foi rápida em se adaptar e atingir as pessoas 
durante esse período de estresse e ansiedade elevados. [83]

 z A extensão do marketing pandêmico foi exposta em um 
relatório da Foundation for Alcohol Research and Education 
(Fundação para Pesquisa e Educação sobre Álcool - FARE) e 
da Cancer Council WA. Elas descobriram que os australianos 
viam um anúncio de álcool a cada 35 segundos no Face-
book e no Instagram. 

No Brasil, a cervejaria Karsten criou um gráfico no estilo de sua 
logomarca para se assemelhar a um par de pulmões – o princi-
pal local de infecção da covid-19 – e anexando o slogan “Ar puro 
é igual cerveja de verdade: não pode faltar nunca”, enquanto 
incentiva os consumidores a seguirem 3 dicas importantes para 
sobreviver com Karsten - isolar-se, usar desinfetante e beber 
cerveja por diversão. 

“Indústrias de commodities pouco saudáveis se aproveitaram 
de um ambiente adverso para vender seus produtos e melhorar 
sua imagem aos olhos dos consumidores. Por exemplo, o slogan 
da cervejaria Karsten “Ar puro é igual cerveja de verdade: não 
pode faltar nunca”. 

“A sociedade civil tem um papel importante a desempenhar 
monitorando, divulgando e desmantelando certas ações de 
setores corporativos que causam externalidades negativas”.
 
Paula Johns, Diretora Geral, ACT Promoção da Saúde, Brasil
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Os seis principais temas das mensagens de marketing do Big Al-
cohol durante a pandemia do coronavírus foram profundamente 
antiéticos: [83]

1. Tenha acesso fácil ao álcool sem sair de casa (58%),
2. Economize dinheiro (55%), 
3. Compre mais (35%), 
4. Consuma álcool durante a pandemia do covid-19 (24%), 
5. Use álcool para lidar, “sobreviver” ou se sentir melhor (16%) e 
6. Escolha produtos alcoólicos “mais saudáveis” (14%).

A indústria do álcool está explorando a covid-19 para atingir 
metas corporativas, seja por meio de marketing e vendas, influ-
enciando políticas governamentais ou gerando publicidade pos-
itiva usando manobras de “responsabilidade social corporativa”. 
Essa atividade foi apelidada de “lavagem de crise”. [84] 

 z Mas, ao mesmo tempo, o álcool é um fator de risco para a 
infecção por coronavírus (o álcool é um imunodepressor) e 
os ambientes alcoólicos contribuem para a propagação do 
vírus.

 z O álcool e as Doenças Não Transmissíveis em geral estão 
associados a maior risco de infecção pelo coronavírus e pior 
prognóstico na progressão da doença se infectado.

CRISIS WASHING

A indústria do álcool está explorando a 
COVID-19 para atingir metas corporativas, seja 

por meio de marketing e vendas, influenciando 
políticas governamentais ou gerando pub-

licidade positiva usando manobras de 
‘responsabilidade social corporativa’.

Práticas antiéticas durante a pandemia 
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Apoio:

“O uso do álcool prejudica o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),  impactando as três dimensões da 
Agenda 2030 (econômica, social e ambiental). A produção e o consumo de álcool estão relacionados a problemas ambientais e 
de saúde e são uma barreira ao desenvolvimento sustentável. A inclusão de uma meta específica sobre o uso nocivo do álcool 

(ODS 3.5) demonstra o papel fundamental dessa questão. É por isso que acabar com os subsídios a essa indústria e avançar com 
a construção de estratégias para prevenção do uso nocivo do álcool serão necessários para implementar a Agenda 2030.”
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