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O que impulsionou a conquista do mercado de 

tabaco pelo cigarro no século XX?

Fonte:  Burns et. al (1997), citando reporte da USDA não especificado de 1996
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Agenda

• O panorama da maconha legalizada nos EUA
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O panorama da comercialização da maconha nos 

Estados Unidos

HI

AK

Washington, D.C

Legenda:

Uso “recreativo” 
legalizado

Uso “medicinal” 
legalizado

Uso não legalizado
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Os referendos a favor da maconha para 2016 são 

um vale tudo corporativo

DISPOSIÇÃO ESTADO

• Entidades reguladoras cheias de 
representantes da indústria

• Vantagens económicas especiais para 
a indústria da maconha e/ou do álcool

• Permissão de publicidade de maconha 
na televisão

• Leis débeis contra dirigir sob o efeito 
do álcool

• Ausência de sanções penais por 
vender maconha a menores
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E em estados que já legalizaram, os empresários 

da maconha já constituíram um lobby poderoso

• Legislação bloqueada para impedir o uso de pesticidas ilegais

• Processos contra o governo disputando restrições de publicidade 

orientada a crianças

• Legislação proposta para retirar o poder das autoridades 

reguladoras governamentais, e dá-lo a um novo comitê especial 

cheio de representantes da indústria

• Triplicar o limite de assinaturas necessárias para que iniciativas 

locais possam restringir negócios de maconha, de 5% a 15% do 

eleitorado 

• ~99% dos investidores e comerciantes da maconha são brancos
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O mercado: ~80% do consumo da maconha se 

atribui a uma fração pequena de consumidores

Fonte:  Jonathan Caulkins

Frequência de 
consumo (dias por 

mês)
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Os produtos comestíveis de maconha 

representam >50% do mercado do Colorado

Fonte:  Marijuana Business Journal; outras fontes mediáticas.  



10

A indústria já utiliza propaganda sofisticada para 

chegar ao seu mercado objetivo

fonte:  Jonathan Caulkins

“Representantes” corporativas

CuponsPatrocínios de eventos

Televisão
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Mais negócios de maconha que Starbucks ou 

McDonalds
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A maconha também se tornou muito mais poderosa 

desde a década de 60

Fonte: Mehmedic et al., 2010

CBD:
Ingrediente NÃO 

psicoativo

THC:
Ingrediente 
psicoativo
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A extração industrial de THC abriu as portas aos 

concentrados de alta potência

Fonte:  Marijuana Business Journal; outras fontes mediáticas.  
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THC 99% puro
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THC 99% puro – já vendido na Califórnia
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O uso no CO e em WA (A) é maior e (B) aumenta 

mais rapidamente do que a média nacional

Fonte: estimativas por estado NSDUH

Porcentagem da população maior de 12 anos que consumiu maconha 
no último mês



18

Observa-se a mesma tendência entre os menores 

de idade

Fonte: estimativas por estado NSDUH

Porcentagem da população entre 12 e 17 anos que consumiu maconha 
no último mês
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As taxas de uso em estados que legalizaram a maconha 

ultrapassam as taxas daqueles que não a legalizaram

Fonte:  NSDUH (2013-2014)

Legenda:

= Uso “recreativo” legalizado

= Uso “medicinal” legalizado

= Nenhum uso legalizado

Consumo no último mês, maiores de 12 anos
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As intoxicações acidentais por overdose no 

Colorado aumentaram vertiginosamente

LegalizaçãoComercialização da maconha
com “fins medicinais”

TELEFONEMAS DE EMERGÊNCIA 
RELACIONADAS COM INTOXICAÇÃO 

(POPULAÇÃO GERAL, COLORADO)

Fonte:  Rocky Mtn. HITDA (sep de 2015)

Vendas 
comerciais

LegalizaçãoComercialização da maconha
com “fins medicinais”

TELEFONEMAS RELACIONADAS COM 
CRIANÇAS DE 0-5 ANOS DE IDADE

Vendas
comerciais
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Cada vez mais, menores em regime de liberdade 

condicional em CO consomem a maconha
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Infrações relacionadas à maconha nas escolas de 

Colorado também aumentaram 
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Se detêm mais menores afro-americanos e latinos 

por maconha em CO depois da legalização

Fonte:  Colorado Department of Public Safety (Marzo de 2016)

+5% -8% +29% +58%

Brancos Latinos
Afro-

americanos
Detenções de 

menores em CO
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Escondidos à vista:  o novo mercado negro do 

Colorado

Fonte:   The Cannabist;  Craigslist

“Narcotraficantes escondendo-
se à vista’ no mercado de 
maconha legalizada no 
Colorado”

Proliferaram vendas ilegais pela 
Internet, oferecendo maconha 
desviada de lojas legais (esta 
publicidade é de maio de 2016)
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Os “cartéis” mexicanos parecem ter mudado as 

suas operações para o Colorado
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O espectro típico das políticas sobre a maconha:  

a dicotomia falsa



Obrigado!

As informações constantes do presente documento não constituem aconselhamento jurídico, o qual deve ser adquirido de um advogado autorizado a exercer a 
profissão na sua jurisdição.
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Campanhas de marketing sofisticadas

https://www.youtube.com/watch?v=t1OAg-V6Xxo

https://www.youtube.com/watch?v=t1OAg-V6Xxo
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Ainda por cima, os consumidores mais frequentes 

estão entre os mais vulneráveis da sociedade

Fonte:  Jonathan Caulkins

• São 29% do mercado os que 
ganham menos de $20,000 por 
ano (o salário médio é de 
~$30,000 por ano)

• Um em cada seis consumidores 
gasta ≥25% dos seus ganhos em 
maconha

• Adultos que não completaram a 
formação secundária constituem 
13% da população dos EUA

• São, porém, 19% do mercado da 
maconha


