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RESUMO 

 
Notícias correm o mundo diariamente reportando a mudança de cenário global na            

proibição da canábis. As eleições americanas de 2016 deram sinal verde para a             

regulamentação canábica medicinal nos Estados Unidos, totalizando 29 estados que permitem           

seu uso medicinal. O estado de Colorado, já arrecadou mais de U$ 500 milhões de impostos                

desde a regulamentação da erva, valores exorbitantes que abrem os olhos de quaisquer             

recolhedor de impostos, dos quais, cerca de 50% foi designado a um programa de construção               

de escolas (COLORADO). México, Uruguai, Chile seguem a mesma tendência a qual o Brasil              

não foge da regulamentação medicinal. Em 2017 a ANVISA deu passos históricos, permitindo a              

comercialização de medicamento feito à base de canábis. Estaria o Brasil entrando em uma              

torta em crescimento? Caso o Brasil siga as mesmas trilhas seguidas pela comunidade             

internacional, quais as oportunidades que surgirão? O presente trabalho adota uma abordagem            

exploratória, onde foi feita uma revisão da literatura com o objetivo de descrever quais são as                

possibilidades de utilização da canábis, compreender quais as oportunidades que surgirão com            

a sua regulamentação e quais setores acarretarão em um alerta de ameaça. Os resultados              

demonstram que a canábis abrange muitos setores, constitui-se de uma ameaça à muitos             

mercados consolidados e demonstra ser uma alternativa sustentável para a confecção de seus             

usos industriais por seu rápido ciclo, pouco dano ao solo e a capacidade natural da planta de                 

combater pragas podendo ser cultivada sem agroquímicos. A diversidade de produtos e usos             

para a planta torna essa análise genérica ao ponto de serem necessários trabalhos específicos              

para cada área de atuação, além de um desenvolvimento maior do mercado para que sejam               

levantados dados quantitativos para a completa resposta de atratividade mercadológica. 

 

Palavras-Chave: Atratividade Setorial, Cinco Forças de Porter, Canábis, Cannabis, Cânhamo,          

Cânhamo Industrial. 
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1. Introdução 

Canábis, Cânhamo, Maconha, Hemp, Marijuana, Maria Joana, Ganja, Diamba. Todos          

os nomes se referem à mesma planta. Vários são os significados de cada nomenclatura, várias               

são as utilizações em diferentes culturas e vários setores da sociedade a abordam com              

diferentes óticas e pontos de vista. Para algumas culturas, é uma planta sagrada, inspiradora              

de religiões e de religiosidade, para outras, destruidoras de famílias e fonte de desgosto,              

apelidada de Erva do Diabo, Capeta, Capiroto ou Demônio. Para alguns médicos, suas             

propriedades fundamentais trazem alívio aos seus pacientes e substituem diversos remédios,           

para outros, um perigoso opióide. Para alguns, uma oportunidade e para outros, uma ameaça.  

É de conhecimento público que o debate sobre a regulamentação das drogas tem             

deixado de ser tratado como um problema simples. Diversas sociedades começaram a            

questionar a abordagem proibicionista focada apenas na oferta, onde busca-se atacar a oferta             

de produtos tornando-os mais escassos e caros e consequentemente reduzindo a demanda, e             

passaram a adotar modelos menos repressivos, descriminalizando o usuário, permitindo          

pesquisas acadêmicas e reconhecendo as propriedades medicinais e terapêuticas. 

O presente trabalho abordará a temática da canábis e suas tendências mercadológicas,            

visando fomentar a discussão acadêmica no âmbito da administração, difundir as propriedades            

medicinais e utilizações industriais da planta e traçar um panorama para aqueles que desejam              

empreender em uma das diversas áreas que surgem com o afrouxamento das políticas de              

repressão. 

1.1 Contextualização 

Muitos países deixaram de tratar os usuários como criminosos, incluindo o Brasil.            

Países vizinhos, como o Chile e o Uruguai são entrantes na produção de cânhamo industrial, e                

no momento o Brasil está fora desse mercado. A canábis medicinal é legal em diversos países,                
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incluindo o Uruguai, Canadá, Portugal, Espanha, México e outros. (TORRES, 2017)           1

(KALVAPALLE, 2017) (JANIKIAN, 2017) . E o uso social, termo utilizado para drogas legais, é              2 3

permitido com restrições nos Países Baixos, Uruguai, Espanha e recém legalizados estados            

Estadunidenses (PAULINO) . 4

Embora a regulamentação da canábis em diversos estados Norte-Americanos tenha          

acontecido em meados de 2014 adiante, o estado da Califórnia possui um vasto mercado              

medicinal que se desenvolve desde sua regulamentação em 1996 (BOSTWICK, 2012). Dados            

do Marijuana Business Daily, central de notícias que relata dados da indústria canábica,             

estimam que o impacto da indústria legal canábica atinge, valores entre 16 e 18 bilhões de                

dólares e projetam valores para o mercado entre 48 e 68 bilhões em 2021, valor comparado ao                 

PIB de países pequenos como o Kenya (U$67 bilhões) e a República Dominicana (U$ 72               

bilhões) (McVey, 2017) , e para fins de comparação, de acordo com o Beer Institute (2014),               5

U$105 bilhões é a receita anual com a venda de cerveja. 

1 http://www.thekindland.com/policy/all-of-the-places-in-the-world-where-pot-is-2871 
2 https://globalnews.ca/news/3378603/marijuana-laws-around-the-world/ 
3 http://www.rollingstone.com/culture/features/legal-pot-in-mexico-everything-you-need-to-know-w503038 
4 http://infograficos.oglobo.globo.com/estilo/boa-viagem/uso-recreativo-da-cannabis-no-mundo.html 

5 https://mjbizdaily.com/chart-u-s-marijuana-industrys-economic-impact-approach-70b-2021/ 
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Gráfico 1 - Impacto Econômico da Indústria Canábica Estadunidense 

 

Fonte: McVey (2017) 

Foram levados em conta a venda dos concentrados e derivados da           

canábis nas distribuidoras. O impacto adicional econômico conta com a geração           

de empregos, de impostos, o aumento do turismo por um mercado pioneiro e o              

incremento do setor de construção civil para criação da infraestrutura          

necessária.Não constam dados do valor de mercado do cânhamo industrial          

(McVey, 2017), 

Outro relatório do Marijuana Business Daily (McVey, 2017) mostra a dimensão do            

mercado canábico Estadunidense comparando a empregabilidade do setor em relação a           

outros. Observamos no gráfico que o mercado recém existente já possui dimensão comparável             

a outros mercados convencionais já consolidados, indicando força econômica mesmo com a            

canábis proibida em âmbito federal. 
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Gráfico 2 - Comparação de Empregabilidade do setor Canábico em frente a setores 

Convencionais 

 

Fonte: McVey (2017) 

Pode-se dizer que a dimensão do mercado canábico americano tem ultrapassado o            

mercado holandês e suas famosas coffee shops, o mais antigo mercado legal da atualidade.              

Em termos de variedade de produtos, serviços, receita e controle de qualidade. Isso foi              

conquistado pelos americanos devido à cultura fortemente empreendedora e o modelo de            

políticas públicas implementado, voltado não somente para redução de danos, mas também            

para: A arrecadação de impostos, o exercício da liberdade individual e a busca pelo              

cumprimento da lei vigente. Na qual a política de drogas proibicionista restringe e acaba              

acarretando em uma tentativa falha de forçar o indivíduo a consumir o que o Estado permite,                

limita sua liberdade individual e marginaliza o usuário, colocando os intervenientes da guerra às              

drogas em constante batalha que acaba sendo mais maléfica do que as próprias adversidades              

das substâncias.  

Tendo em vista os países mencionados, muitos estados americanos que          

regulamentaram a maconha adotam o modelo mais liberal das atualidades. Diversas críticas            

são feitas quanto ao trade-off entre geração de receita tributária, e saúde pública na adoção               

dos índices econômicos como argumentação para regulamentação das drogas, porém, o           

objetivo desta dissertação não é o de discorrer sobre qualquer implicação moral, ou formalizar              
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argumentos para a legalização. Essa discussão é bem ampla na literatura e bem abordada em               

Lenton (2014), Moraes (2015). Nesta presente monografia a legalidade da planta será tratada             

como oportunidade para o emergente mercado canábico, tão bem quanto a análise das             

políticas públicas de outros países serão vistas como forma de benchmarking. 

No Brasil, o panorama não é diferente do resto do mundo e o movimento parece vir                

favorecendo o mercado legal. Um projeto de Lei está em vigor na câmara, de número 7270/14                

que visa a regulamentação do consumo e comércio da canábis. 

A elaboração do projeto criou a demanda de um estudo sobre o impacto econômico na                

legalização da canábis no Brasil, realizado por Silva, Lima, e Teixeira (2016) , o levantamento              6

conclui que o principal impacto da regulamentação da canábis seria em arrecadação tributária,             

haja visto que não há intenção ou previsão para regulamentação de outras drogas. Estima-se              

que os valores arrecadados com tributos em um primeiro momento possam chegar a 6 milhões               

de reais, o equivalente a 40% da arrecadação com bebidas e 60% da arrecadação com tabaco. 

A Lei nº 11.343 de 2006 despenalizou a posse de drogas para consumo próprio. Em                

2016 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) retirou o canabidiol da lista das              

substâncias proibidas, com a intenção de ajudar a mobilizar esforços em torno da pesquisa da               

substância. A importação de medicamento à base de canabidiol acontece em caráter            

excepcional, na verdade, a agência vem autorizando a importação desses produtos desde            

2014 (ANVISA “a”, 2017) .  7

Com a publicação da Resolução nº 156, em maio de 2017, a ANVISA incluiu a               

Cannabis Sativa L. na sua lista de Denominação Comum Brasileira, um registro de fármacos              

que serve de referência para médicos, empresas farmacêuticas e reguladores. A ANVISA            

esclareceu na nota que o mercado brasileiro possui medicamentos a base de canábis, como é               

o caso do Mevatyl®, conhecido em outros países como Sativex® (fabricado pela britânica GW              

Pharma Limited, em seu braço brasileiro Beaufour Ipsen Farmacêutica Ltda. localizada em São             

6 http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/27999 
7http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/anvisa-nao-e-contra-uso-para-fins-medicinai

s/219201/pop_up?inheritRedirect=false 
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Paulo), utilizado para tratamento dos sintomas de espasmos em pacientes que possuem            

esclerose múltipla (ANVISA “b”, 2017) . 8

1.2 Formulação do problema 

Por serem muitos poucos os dados que temos sobre o atual panorama da indústria, fica               

evidente uma necessidade de aprofundamento nos estudos sobre o mercado emergente,           

especialmente sob a dimensão que o mercado conquista em países vizinhos. Os exemplos             

sólidos de robustez econômica presentes neste trabalho mostram a força que estava escondida             

debaixo dos panos no mercado negro. A permissão da comercialização de produtos derivados             

da planta fará com que produtos e serviços surjam novamente, e abre oportunidade para              

criação de muitos outros novos. A falta de estudos publicados em relação ao mercado canábico               

dá-se não apenas aos dilemas morais quanto aos dilemas legais ao se abordar a temática de                

drogas. Após quase um século de políticas proibicionistas, a idéia passada em relação às              

drogas foi abordada como uma doutrinação ideológica, e o debate foi deixado de lado. 

Anteriormente à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4274 votada em 2011,           

qualquer elemento que se referisse à planta, qualquer debate público ou possivelmente esta             

própria monografia estaria sujeita à acusação de apologia ao crime e às drogas. 

Após a ação decidida pelo STF e também depois da descriminalização do usuário, não               

apenas é possível debater sobre os efeitos positivos e negativos que a canábis pode incorrer,               

mas também é permitido debater sobre os problemas advindos da proibição e analisar o              

mercado que se forma de maneira legal em volta disso. 

Com a interpretação do STF em 2011, além da legalização da manifestação política             

pela marcha da maconha, a utilização da imagem da planta não configura mais apologia ao               

crime, um fato importantíssimo para o mercado canábico. 

Tal decisão impacta fortemente o setor. Sandberg (2012) busca explicar os precedentes            

para consumo da canábis e identifica que ela não é bem representada pela abordagem              

8http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/agencia-aprova-primeiro-remedio-a-base-de
-cannabis-sativa/219201/pop_up 
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tradicional de drogas como sendo uma opção de escapismo e fuga da realidade, mas sim como                

algo muito mais complexo. A canábis envolve uma coleção de rituais, símbolos e histórias.              

Compartilha de uma cultura em comum encontrada em diferentes países agindo sob diferentes             

tribos nas quais dividem algo em comum, isto é, uma própria cultura de consumo, que envolve                

não um grupo de pessoas, mas circunda o produto. 

Tais símbolos descritos por Sandberg são elementos completamente comercializáveis,         

não apenas pertencentes à cultura canábica mas também associados à movimentos de            

contracultura. Posteriormente nesta monografia é destrinchado melhor esse conceito de          

subcultura de consumo, teoria de comportamento do consumidor que acaba explicando a            

formação de uma cultura canábica e foi estudado como ela pode impulsionar o mercado de               

periféricos, unir influência política e reunir consumidores dispostos a optar por produtos            

provenientes dessa cultura. 

Ao tratar do tema, várias perguntas surgem, mas o nosso problema é evidente, falta              

discussão na academia sobre o mercado canábico. 

1.3 Objetivo Geral 

Dado o contexto, o trabalho tem como objetivo de analisar o ambiente mercadológico             

para a chegada do mercado canábico, descrevendo a situação legal, identificando os setores             

impactados e os que poderão sofrer impacto com a regulamentação da planta. Elucidar os              

professores, leitores e o próprio pesquisador acerca da multiplicidade de possibilidades de            

atuação é acender uma chama para a possibilidade de explorar a temática em ambiente              

acadêmico, com o objetivo de fomentar o debate e enriquecer o mercado em diversidade e               

competição construtiva. 

16 



 

1.4 Objetivos Específicos 

● Descrever a situação política da regulamentação da canábis no Brasil. 

● Comparar modelos e mercados canábicos legais. 

● Identificar oportunidades e ameaças para o mercado canábico. 

● Definir produtos e setores que serão impactados com a legalização do cânhamo            

e com a regulamentação da canábis medicinal. 

● Fomentar mais estudos que explorem a diversidade de atuação no mercado           

canábico, modelos e resultados de políticas públicas. 

1.5 Justificativa 

É com base na falta de artigos na área de administração que foi vislumbrada a               

oportunidade de se discutir o tema. E com inspiração no rápido crescimento do mercado              

Estadunidense identificou-se a necessidade de descrever a situação da canábis no Brasil. 

Entender como os avanços da medicina e a difusão dos benefícios medicinais para              

pacientes de diferentes enfermidades criam demanda para um mercado extremamente variado,           

emergente e com potencial inovador é um fator importante para novos entrantes no mercado e               

para estruturação de uma indústria que ainda está em formação no país para que se atenda                

com propriedade à demanda medicinal. 

Este estudo, abre discussão do tema na área de administração, a qual existem poucos              

artigos e monografias referentes à canábis, provendo informações essenciais aos novos           

entrantes do mercado, simpatizantes, ativistas e difundindo conhecimento acerca de seus           

benefícios medicinais para pacientes, familiares e fomentando a ampla gama de oportunidades            

de atuação no ramo. 
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2. Referencial Teórico 

Neste parágrafo serão encontradas a contextualização atual para a resolução da           

análise proposta. Quais caminhos têm se usado, e quais análises são feitas na literatura para               

se obter um panorama de atratividade mercadológica, e quais são os elementos indispensáveis             

em uma análise de estratégia setorial. 

2.1 A Gestão Estratégica 

Novos modelos de negócios surgem com a chegada de novos produtos. A constante             

substituição do consumo por novos entrantes é uma forte característica de nossa sociedade. A              

inovação, se não for praticada ou esperada pelo gestor, pode pegá-lo de surpresa e isso pode                

ser muito negativo para os negócios. Portanto o posicionamento estratégico da organização            

depende de uma análise e mapeamento do ambiente externo, que por sua vez depende de               

definições de uma série de conceitos sobre a gestão estratégica de uma organização.  

Dess et al. (2003) define gestão estratégica, como um conjunto de análises, decisões e              

ações que uma organização toma para criar e sustentar vantagens competitivas. A análise             

estratégica busca responder como e porque algumas empresas superam outras. Para Porter            

(1989) a análise estratégica faz a empresa agregar mais valor do que a soma de suas partes, e                  

o desenvolvimento de estratégias que possibilitem uma vantagem competitiva sustentável é a            

base para um desempenho acima da média.  

Ela tem como objetivo fornecer subsídio para que o negócio possa atuar com eficácia              

diante das ameaças ambientais e aproveitar oportunidades proporcionadas pelo ambiente          

(WRIGHT, KROLL e PARNELL, 1998). Os tipos de análises dependem das atividades            

desempenhadas pela empresa, sendo assim, o processo de análise ambiental deve ser            

avaliado para cada atividade desempenhada (CERTO, PETER 1993). 
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O posicionamento estratégico de um negócio envolve a avaliação do impacto do            

ambiente externo na estratégia, considerando a capacidade estratégica de uma organização           

com seus recursos e competências, mantendo em mente as expectativas e influências dos             

intervenientes (BARNEY e HESTERLY 2008). 

Hitt, Ireland e Hoskisson (2012) nos dão uma dimensão sobre a importância de se              

analisar o ambiente externo, em seu trabalho, conclui-se que seu entendimento, conhecimento            

e análise afeta diretamente o  resultado financeiro das companhias. 

Uma organização existe em um complexo contexto político, econômico, social,          

tecnológico, ambiental e legal. Esse ambiente é mutável e cada organização é suscetível a ser               

afetada de forma diferente. Mudanças no contexto de quaisquer dessas variáveis podem levar             

a surgir oportunidades, ameaças ou ambos, portanto o gestor precisa ficar atento às variáveis              

que lhe rodeiam, tendo em consciência que ampla gama de variedades torna impossível ou              

irreal entender ou identificar cada uma. Sendo assim, é necessário destacar variáveis-chave            

para cada modelo de negócio, para se ter uma visão possível de um panorama estratégico               

(JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 2008). 

A análise de oportunidades e ameaças mais relevantes, para Barney e Hesterly (2008),             

deve ocorrer a partir da compreensão do contexto externo. A importância da análise do setor               

não está somente em identificar as condições atuais mas em tentar prever a ocorrência de               

mudanças e tendências futuras (WRIGHT; KROLL; PARNELL, 1998). A avaliação desse           

ambiente e a evolução dele é crucial para a formulação de estratégias eficazes. Uma vez que o                 

ambiente externo não é levado em conta, a estratégia da empresa pode estar comprometida              

assim como a própria lucratividade (CARPENTER; SANDERS, HARLING 2012). 

Conclui-se que analisar o ambiente externo é crucial para a identificação das            

oportunidades e ameaças na formulação de uma gestão estratégica, buscando sempre           

identificar e obter vantagens competitivas. Porter explica que os resultados de uma empresa             

dependem do grau de atratividade do setor, e da sua posição competitiva em relação aos               

concorrentes. Posteriormente colocaremos as críticas ao modelo de Porter. 
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2.2 As Cinco Forças que Moldam a Estratégia 

Porter (1979, apud PORTER 2008) descreve Cinco Forças que influenciam a           

atratividade, a competição e consequentemente a lucratividade do setor: 

 

Fluxograma 1 - As Cinco Forças que Moldam a Competição da Indústria

 

Fonte: Adaptado de Porter (2008) 

 

2.2.1 Ameaça de novos entrantes 

Um setor é atrativo quando há barreiras para a entrada de novos concorrentes e               

quanto maior forem as barreiras, mais atrativo o setor é, pois ele estará mais protegido de um                 

aumento na concorrência. É possível exemplificar alguns impactantes nessa força como:           

Barreiras tecnológicas, canais de distribuição consolidados, concessões estatais, patentes,         
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economia de escala, necessidade de um alto capital inicial, diferenciação do produto, e a fins               

de exemplificação na temática deste estudo, observamos que há barreiras e dificuldades            

legais, com concessões e permissões específicas para a entrada de concorrentes no mercado             

canábico. É possível utilizar como exemplo de novos entrantes, uma entrada do papel de              

cânhamo que é perfeitamente trocável pelo papel de árvore em usabilidade sendo que o              

cânhamo oferece menor impacto ambiental, porém incorre de maiores custos na cadeia            

produtiva (CHEN et al., 1998).  9

A gestão estratégica deve estar com a mente atenta para os mais criativos modos que               

os entrantes encontrarem para circundar as barreiras. Novos entrantes avaliam a retaliação            

esperada do mercado com a chegada de novos entrantes na indústria, esse fator pode              

influenciar a novos entrantes permanecerem fora do ramo.  

2.2.2 Ameaça de Substitutos 

Um produto substituto usa uma diferente abordagem ou tecnologia para resolver a            

mesma necessidade. Quando a ameaça de substitutos é alta, a lucratividade do setor sofre.              

Fatores potenciais são elencados como: Propensão do comprador a comprar um substituto,            

relação de custo-benefício do substituto, nível de diferenciação desejável de um produto            

substituto, número de produtos substitutos disponíveis, facilidade e disponibilidade de          

substituição. Dentro da canábis medicinal, um substituto dos remédios vendidos pela indústria            

é o consumo da própria flor, das variadas maneiras que existem. Outros substitutos seriam              

novos medicamentos e formas de tratar da mesma enfermidade. 

2.2.3 Poder de Barganha dos Fornecedores 

Fornecedores influentes capturam mais valor para eles próprios cobrando preços mais           

altos, limitando qualidades ou serviços. Um grupo de fornecedores é influente quando: São             

mais concentrados do que a indústria a quem eles fornecem, o grupo de fornecedores não               

depende exclusivamente de uma indústria para quem eles vendem, quando não há substitutos,             

só há um ou poucos fornecedores, fornecedores oferecem produtos patenteados, quando os            

fornecedores ameaçam estender sua cadeia produtiva e entrar no setor do comprador. É             

possível utilizar como exemplo, os cultivadores de canábis com o poder de decidir fornecer              

9 http://environment.uwaterloo.ca/research/watgreen/projects/library/f98treevshemp.125.pdf 
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suas plantas para a fabricação de papel, ou para a fabricação de tecido, ou de destinar o                 

plantio de suas terras para o uso terapêutico ou uso industrial. 

2.2.4 Poder de Barganha dos Clientes 

Se refere à habilidade que os clientes possuem em colocar a empresa sob pressão, que               

também afeta a sensibilidade à mudança de preços. Fatores que dão vantagens aos             

compradores são elencados como: Grau de dependência em relação a canais de distribuição,             

compradores capazes de jogar um fornecedor contra o outro, há existência de poucos             

compradores, os compradores compram em larga escala, produtos da indústria não são            

diferenciados. 

É elevado o poder de barganha quando compradores podem identificar uma           

oportunidade em ampliar sua cadeia produtiva e passar a produzir o produto que seus              

fornecedores vendem. Quando a qualidade do fornecimento afeta pouco o produto final os             

compradores são mais sensíveis ao preço, ou também quando a qualidade do serviço ou              

produto influencia bastante no produto final (ou quando o cliente se importa com a qualidade do                

produto ou serviço) ou quando o comprador não se preocupa tanto com o preço. 

2.2.5 Rivalidade Entre os Competidores Existentes 

Uma alta e intensa rivalidade, limita os lucros de um setor. O grau de rivalidade               

depende da intensidade em que as indústrias competem entre si, e em que base elas               

competem. A rivalidade é máxima nos seguintes casos: O número de competidores é grande e               

esses são iguais em tamanho e influência, quando o crescimento da indústria é lento e seus                

participantes lutam por market share, Quando as barreiras de saída são grandes, como uma              

empresa que possui ativos altamente específicos ou especializados, ou quando a devoção dos             

gerentes é muito alta fará com que a empresa continue no ramo mesmo atuando no vermelho,                

comprometendo a lucratividade dos competidores saudáveis e mantendo os em má situação.            

Quando os rivais são altamente comprometidos com o negócio e possuem metas que vão além               

da performance econômica, e principalmente quando há pura disputa por preços, comendo o             

lucro das empresas e transferindo o benefício para os clientes (Porter 2008). 
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2.2.6 Abordagens Estratégicas 

Para enfrentar essas cinco forças, Porter introduz três abordagens genéricas para           

estratégia. 

Liderança no custo: Consiste na estratégia em oferecer produtos mais baratos que a             

concorrência. Requer construção de atividades em escala, com busca rigorosa à redução de             

custos. Requer um controle rígido de custos e despesas administrativas. Possui desvantagens            

ao ter que se minimizar custos com pesquisa e desenvolvimento, publicidade e serviços.  

Diferenciação: Consiste em diferenciar o produto ou serviço, para criar algo percebido            

como único e se aplicar uma política de alto preço.  

Focalização: Leva em consideração o foco de atuação sobre um determinado grupo            

comprador, onde o objetivo é atender bem o grupo escolhido (Porter 2008). 

Ainda em Porter (2008), competição em outras dimensões que não o preço, como em              

atributos dos produtos, serviços de suporte, tempo de entrega ou imagem da marca, por              

exemplo, são menos prováveis de se consumir lucratividade pois aprimoram o valor para o              

consumidor e suportam um aumento de preços. Tal tipo de rivalidade também aprimora valor              

para a indústria em relação aos substitutos e aumenta as barreiras para novos entrantes. 

Há fatores em que a rivalidade pode agregar valor para a indústria. Quando os              

competidores buscam servir as necessidades dos consumidores de segmentos diferentes, com           

diferentes variedades de preços, produtos, serviços, atributos, ou identidades de marca. Tal            

competição não apenas traz maiores lucros quanto pode expandir a indústria, uma vez que as               

necessidades do consumidor são melhor atendidas. Com um claro entendimento de nuâncias            

estruturais da rivalidade, estrategistas podem tomar ações para mudar a natureza da            

competição em uma direção positiva. 

Porter (2008) menciona que assumir que indústrias em rápido crescimento são sempre            

atrativas é um erro comum. O crescimento tende a diminuir a rivalidade, pois uma torta em                

crescimento pode servir a todos, porém, um crescimento rápido pode colocar os fornecedores             

em uma posição de barganha, e uma rápida expansão da indústria com barreiras de entrada               

baixas irão atrair entrantes. Mesmo sem eles, podem haver fortes substitutos portanto a análise              

do estrategista deve considerar todas as forças em conjunto. 
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Para Porter (2008) o governo não é bem compreendido como uma sexta força pois              

pode não ser bom ou ruim para a lucratividade. A melhor maneira de compreender a influência                

governamental seria de analisar como as políticas públicas afetam cada uma das forças. 

Quanto às críticas ao modelo Porteriano, é colocado por Recklies (2001) que à época              

do modelo de Porter, o crescimento cíclico como característica da economia global colocou             

foco na rentabilidade como fator essencial para a sobrevivência e a otimização da estratégia              

em relação ao ambiente externo era um pré requisito para garantir um bom posicionamento              

estratégico, porém a dinâmica atual é muito mais fluida e rápida ao se comparar com a                

estabilidade e previsibilidade da economia na época. 

Outra limitação do modelo de Porter é que ele fornece um bom quadro para análise,               

mas não considera a implementação prática de mudanças para reposicionar a vantagem            

estratégica (PRALAHAD e HAMEL, 2001). 

Aktouf (2002) critica a baixa aplicabilidade do modelo em um mercado dinâmico devido             

à incapacidade de se levar em consideração novos modelos de negócio, dado que as              

estruturas de mercado no modelo de Porter são assumidas como estáticas. Aktouf também             

questiona a difícil aplicação em setores complexos, com grupos de produtos, subprodutos e             

segmentos, onde um foco muito estreito estaria se assumindo o risco de perda de elementos               

importantes. 

Dawes (1996) argumenta que o esquema de Porter não se encaixa na realidade pois              

não há nenhum suporte ou evidência de que as estratégias propostas levam de fato a um                

sucesso financeiro. 

Allen e Helms (2006, p. 439) desenvolveram um questionário para investigar o link entre              

as estratégias e o sucesso financeiro. Foram usadas quatro escalas de fatores: Diferenciação             

do produto, baixos custos, foco em baixo custo, e foco em diferenciação. (Para melhor              

compreensão, a estratégia Foco em baixo custo se difere da de Baixo custo no sentido em que:                 

A empresa que trabalha em um setor amplo, pode usar estratégias de baixos custos, como é o                 

caso do WalMart, ou da Tesco, no entanto ela não vai ter foco em baixo custo em todos os                   

setores. Por exemplo podemos achar bebidas mais baratas em uma distribuidora focada em             

vender bebida, do que no WalMart, onde há estratégia de baixo custo, mas não há como haver                 

foco em todos os setores que ele abrange). 
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Foi encontrado na pesquisa, usando análise de correlação entre as 4 escalas de             

estratégias, que há uma clara indicação de que cada uma é significantemente associada com a               

performance organizacional. O estudo foi além e linkou quais implementações estratégicas           

deveriam caber em quais posicionamentos estratégicos para se obter uma melhor           

performance. Este estudo trouxe evidência à teoria de estratégia genérica. 

  

25 



 

 

3. A Canábis 

Nesta parte do estudo serão introduzidas informações relevantes sobre as          

características da planta e de seus produtos. Sua utilização ao longo do tempo e informações               

que trarão familiaridade à amplitude de atuação no mercado canábico. 

3.1 Histórico 

Presente na mais antiga farmacopéia que se tem conhecimento, relatos encontrados na            

China de 4700 anos atrás colocam a canábis dentre as primeiras cultivadas pela humanidade              

(LI e LIN, 1974). Burgierman (2011, p 67.) afirma que há relatos médicos de sua utilização em                 

praticamente todas as civilizações antigas. 

Os primeiros registros chineses contam que seu cultivo era próprio para a extração da              

fibra proveniente do caule da planta, cuja manufatura era destinada a produção de fios, cordas,               

têxteis e inclusive papel (LI e LIN, 1974). 

Escrituras descrevem a utilização das propriedades farmacêuticas voltadas para: dores          

reumáticas, constipação intestinal, desarranjos no sistema reprodutivo feminino, malária e          

outros. Relatos chineses posteriores, datados no início da era cristã, indicam a utilização dos              

efeitos anestésicos da canábis combinados com o vinho na operação de cirurgias (LI e LIN,               

1974). Suas sementes são até hoje utilizadas pelos chineses como um laxante natural             

(TOUWN, 1981). 

Não se sabe ao certo se a canábis apareceu primeiro como medicamento, ou como uso               

religioso na Índia. O fato é que mil anos antes de Cristo, seus habitantes a utilizavam para                 

inúmeras funções. Dentre elas como; analgésico (utilizado em casos de dores de cabeça,             

dentes, nevralgias); antiepilético (convulsões, tétano, raiva); hipnótico; tranquilizante (histeria,         
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ansiedade) anestésico, anti-inflamatório, antibiótico (no caso de infecções de pele, tuberculose)           

antiparasital, remédio para tosse e expectorante (TOUWN, 1981; MIKURIYA, 1969). 

The Atharva Veda (a collection of sacred texts of unknown          

author) mentions cannabis as one of five sacred plants, referring to it            

as a source of happiness, donator of joy and bringer of freedom.            

(TOUWN 1981) 

Efeitos descritos no milenar compilado chinês, chamado Pen Ts'ao Ching (apud LI e              

LIN, 1974) dizem que: “Se utilizado em excesso, poderá causar alucinações demoníacas. Se             

utilizado a longo termo fará o indivíduo se conectar com espíritos, e assim, iluminado seu corpo                

será”. Apesar disso, encontra-se poucos relatos chineses que descrevem a utilização de suas             

propriedades psicoativas. Como descreve Li e Lin (1974) os chineses conheciam e utilizavam             

as propriedades medicinais majoritariamente providas da semente da canábis.  

Posteriormente, o conhecimento e uso da planta teria se espalhado pelo mundo,            

atingindo desde a Europa e Grécia até o Egito e Índia. O envolvimento de plantas que possuem                 

a capacidade de alteração de estado mental com a religiosidade das culturas está presente em               

muitas obras (ALLEGRO, 1970; EMBODEN, 1979; FURST, 1990; BARRE, 1977; GOODMAN,           

LOVEJOY, 2006). Grande parte destes autores acredita que o uso de plantas que alteram a               

consciência proveram inspirações iniciais tanto para religiões antigas, quanto para as que            

perduram até os dias de hoje. 

No século passado, determinadas substâncias foram proibidas ou liberadas, mas o fato            

é que não se sabe bem qual é o critério, constatou Nutt, King e Phillips (2010) em seu artigo                   

que rankeia as drogas e seus danos causados. Seu estudo envolvendo as 20 drogas mais               

utilizadas no Reino Unido demonstra que o ecstasy, LSD e os cogumelos mágicos estão entre               

as 5 drogas menos nocivas estudadas, tanto em termos de dano para os usuários tanto quanto                

para a sociedade, enquanto o álcool e o tabaco, no topo da lista, se encontram disponíveis nas                 

lojas com poucas restrições. 

Portanto não há consenso sobre quais drogas são as mais letais, danosas à sociedade              

ou aditivas, sendo subjetivo o critério utilizado para proibir substâncias. 

Diversos avanços nos estudos das “substâncias proibidas” foram deixados de lado            

enquanto as drogas permaneciam como “inimigo número 1 das américas”. Diversas funções            

para a canábis estariam mortas após o banimento da planta. Sabe-se que a canábis é uma                
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planta muito versátil, podendo ser cultivada em diferentes climas ou países, em ambientes             

abertos ou fechados, seu crescimento e colheita são relativamente rápidos e pode ser plantada              

em qualquer época do ano. Devido à facilidade, a planta tem sido cultivada e vendida em                

quase todos os lugares do mundo (JANSEN, 2002; DECORTE, 2010;UNODC, 2010; EMCDDA,            

2011). 

Dentre as funções que desapareceram no mercado, destaca-se a utilização do           

cânhamo para construção civil, na construção de painéis de cânhamo com plástico (KARUS e              

VOGT, 2004), na fabricação de produtos têxteis com sua fibra, roupas e cordas (ROWAN,              

1996), a produção de biocombustível atrativo e competitivo a partir do óleo da semente (LI et                

al., 2010) e na alternativa de se produzir papel com menor impacto ambiental com um ciclo de                 

plantio mais rápido e menos danoso ao solo que o papel produzido por eucalipto (CHEN et al.                 

1998) . 10

3.2 Tecido 

O cânhamo proporciona fortes fibras que se comparado ao algodão, dá resistência à             

tração 8 vezes maior e uma durabilidade 4 vezes maior. Embora amasse como um linho, ele                

pode ser tecido em muitos níveis, da lona ao tecido fino, sendo possível de torná-lo mais macio                 

que o algodão. Tecido para estofamento, toalha de mesa, roupas informais e roupa de cama de                

qualidade são mercados potenciais para o cânhamo (ROWAN, 1996). 

  

10 http://environment.uwaterloo.ca/research/watgreen/projects/library/f98treevshemp.125.pdf 
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3.3 Papel 

Uma das utilidades do cânhamo que ainda não possui vantagem econômica é na             

confecção de papel. Embora o maquinário desenvolvido e as técnicas empregadas já            

conhecidas dão vantagem competitiva para a produção de papel a partir de árvores, a              

plantação de cânhamo traz menores impactos para o solo, pode ser cultivada sem agrotóxicos              

e o ciclo de plantação é anual (ROWAN, 1996; CHEN et al., 1998)¹¹. 

Ao passo que as tecnologias utilizadas para colheita, plantio e transformação da matéria             

prima se desenvolveram ao longo dos anos em basicamente todos os setores, a proibição da               

canábis impediu a utilização da planta pelo mercado, e o interesse em se aprimorar tais               

tecnologias esbarrou com o impedimento legal, deixando estático o aprimoramento de uma            

cadeia produtiva. Porém, em momentos de marketing 3.0 e valorização dos ideais dos             

consumidores, uma opção com menor impacto ambiental é uma característica que tem            

agregado valor para o produto, podendo torná-lo atrativo e competitivo. 

3.4 Produtos industriais 

Rowan (1996) afirma ser possível construir uma casa quase que exclusivamente de            

cânhamo. A empresa Isochanvre já construiu cerca de 250 casas de cânhamo até 1996 e               

propõe em construir a partir de um tijolo de cânhamo fossilizado e prensado chamado de               

hempcrete no qual um hectare de cânhamo produz o bastante para construir e isolar uma casa                

de 135m². O caule do cânhamo é fonte de bons materiais de construção, artigos              

manufaturados e combinado com materiais aglutinantes e resinosos sendo possível construir           

materiais compensados de alta densidade. Henry Ford em 1941 exibiu seu protótipo de carro              

“cultivado do solo” que utilizou uma fibra de cânhamo e outros combinados agrícolas, tendo              

também como proposta a utilização do biocombustível advindo do cânhamo (hemp fuel), porém             
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a Segunda Guerra cortou a produção de toda a indústria automobilística e o protótipo teria sido                

esquecido com o término da guerra e manutenção das políticas proibicionistas. A fibra de              

média densidade produzida de cânhamo, um material utilizado na marcenaria e construção            

civil, permite construir materiais mais resistentes e flexíveis, introduzindo a idéia de não se              

construir uma casa que dure 50 anos com uma madeira que existiu por 200 anos, mas sim a                  

partir de uma planta que leva 100 dias pra crescer. 

“A maneira de restaurar a floresta é usar compensados feitos de fibras anuais             

como o cânhamo. Tudo que é possível fazer com uma árvore é possível fazer com o                

cânhamo.” William Conde, Sócio da C&S Specialty Builders Supply (apud ROWAN, 1996). 

3.5 Óleo da Semente 

As sementes do cânhamo são fontes ricas de ácidos graxos conhecidos como ômega 3              

e ômega 6. Elas contém no mínimo 30% do óleo, sendo comparável ao óleo de linhaça.                

Especialistas acreditam que se o cânhamo fosse cultivado em escala industrial o preço do óleo               

se tornaria tão acessível quanto o óleo de milho. Outras utilizações para o óleo são difundidas                

além da alimentação humana e animal. O óleo de canábis era utilizado como combustível para               

lâmpadas, como biocombustível, secante em pinturas, e como verniz. Ele apresenta ser um             

excelente emoliente para a pele e cabelo, tendo como mercados potenciais o fornecimento das              

indústrias de cuidados pessoais, pomadas, cremes, xampus e óleos corporais. (ROWAN 1996)  

Sabe-se que as sementes possuem deficiência no principal princípio ativo da canábis, o             

Δ9-tetrahydrocannabinol, popularmente conhecido como THC. As sementes são        

majoritariamente compostas de proteínas e ácidos graxos que hoje são conhecidos por serem             

responsáveis por efeitos terapêuticos, como o ácido γ-linoléico, cuja utilização é recomendada            

para enzemas, psoríases, aterosclerose, osteoporose, artrite reumática e outras doenças          

inflamatórias (LESON, PETRA, 2002). 

30 



 

3.6 Usos Medicinais 

O THC é encontrado majoritariamente nas flores e folhas e é responsável pela maior              

parte dos efeitos psicoativos que causam o estado de “chapação”. Estudos em diferentes fases              

apontam benefícios terapêuticos do THC no tratamento de: epilepsia, insônia, vômitos,           

espasmos, dor, glaucoma, asma, falta de apetite (ZUARDI 2006).  

Dentre as propriedades medicinais já comprovadas do THC, ele pode ser usado como:             

estimulante de apetite, analgésico, anticonvulsivante e no tratamento sintomático da esclerose           

múltipla (CARLINI, 2004). 

Outros canabinóides são conhecidos por suas propriedades como o Canabidiol,          

popularmente conhecido como CBD. Artigos de Zuardi (2002), Mechoulam, Parker e Gallily            

(2002) trazem evidências de efeitos terapêuticos na ajuda de epilepsia, insônia, ansiedade,            

inflamações, danos cerebrais, psicose e outros. No entanto tratamentos com canábis devem            

ser feitos com acompanhamento e precaução pois podem induzir déficits cognitivos e possuem             

o risco de engatilhar psicose em jovens com vulnerabilidade ao distúrbio (POPE et al., 2003;               

ARSENEAULT et al., 2004).  
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Figura 1 - Variedades de Canábis.

 

 Fonte: Adaptado de Canninteligence.com (2017) 

Classificada em três subtipos; Sativa, Indica e Ruderalis; elas diferem nos tamanhos,            

períodos de crescimento, maturação e reprodução. Além dos aspectos físicos, elas também            

diferem nas propriedades psicoativas e terapêuticas. 

As diferentes propriedades das variedades são amplamente exploradas e aproveitadas          

pelos bancos de sementes do atual mercado canábico americano. Cultivadores utilizam de            

técnicas de cruzamento e seleção para intensificar determinadas características, seja ela           

utilizada para servir de marketing como intensificando certos aromas, sabores, cores e            

aparências ou para potencializar e selecionar características psicóticas desejáveis trazendo          

uma novidade para o consumidor, seja ele um paciente ou não. 
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3.7 Bancos de sementes 

Os bancos de sementes comercializam diferentes tipos de sementes para os mais            

variados propósitos. Sementes voltadas para o uso industrial favorecem o crescimento vertical            

da planta, com a intenção de se obter fibras maiores. Possuem menores quantidades de THC               

por dois argumentos. O cânhamo industrial não foi completamente banido em todos os países,              

deixando exigências para a utilização de cruzamentos com menor quantidade de THC por um              

motivo higienista. E o simples argumento de manter aficcionados pela ganja longe de suas              

plantações. 

Figura 2 - Aviso para manter longe os interessados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem ilustra plantação de cânhamo para fins       

industriais. É possível observar o tamanho da planta,        

que pode chegar até 4,5m. Avisos são colocados para         

alertar a ausência de THC) na tentativa de manter longe          

os que querem consumi-la. 

 

Fonte: www.hemcore.com 
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Para fins medicinais e consumo social, os bancos de sementes oferecem sementes            

feminizadas, as quais possuem genética favorável para dar fruto à uma planta fêmea, uma vez               

que a quantidade de canabinóides fica concentrada nas flores da planta, produzidas pelas             

fêmeas. Também é possível encontrar variações específicas para diferentes climas, plantio em            

campo aberto ou em ambientes fechados, e plantas conhecidas como automáticas, as quais             

não dependem de luminosidade ou estação do ano para entrarem na época de floração.  11

Vale ressaltar que as atuais nomenclaturas estão em discussão no meio científico.            

Muitos autores evidenciam a falta de acurácia da taxonomia popular (SMALL, 2007;            

HAZEKAMP e FISCHEDICK, 2012; RUSSO, 2016; CLARKE e MERLIN, 2016). 

McPartland e Guy (2017) afirmam que a atual taxonomia foi criada por botânicos com              

base em uma visão eurocêntrica e tal visão teria sido sustentada ao longo do tempo. Seus                

trabalhos sustentam a tese de que as diferenças entre as plantas não estariam a nível de                

espécie mas sim de variedade e propõe alterações. Os autores chamariam a Sativa de Indica.               

a Indica de Afghanica e a Ruderalis de Sativa, devido às regiões de origem de cada variedade,                 

de acordo com um compilado de registros e artigos da área da botânica. 

Para fins didáticos, o nome técnico seria cultivar, no entanto, o resultado do cruzamento              

entre diferentes tipos de canábis será chamado de “variedade” nesta monografia. No inglês,             

utiliza-se o termo “strain”. 

Todavia, o mercado não se apega à formalidade ou preciosismo taxonômico. Doyle            

(2007) observa essa disparidade entre a taxonomia acadêmica, e a nomenclatura difundida, e             

apelida as variedades como Ganjanyms (Ganjônimos). Em um mercado ilícito, os nomes dados             

às variedades são trocados e podem não ser verídicos ou confiáveis (PIERSON 2016).             

Inclusive, a nomenclatura atribuída às variedades são puramente comerciais, baseada em uma            

cultura de consumo que, pela ilegalidade, beira margens da sociedade nas quais os nomes              

criados para a cultura e mercado de rua não são compatíveis com medicamentos, como por               

exemplo a variedade Green Crack (Crack verde), AK-47, Amnésia, entre vários outros nomes             

inconvenientes de serem prescritos em um ambiente clínico. 

11 sensiseeds.com 

34 



 

Dentre os diversos portais de informações canábicas, o site Leafly se destaca por ser              12

o maior e open-source, isto é, funciona de forma colaborativa. De acordo com o site, a                

nomenclatura mercadológica teria se iniciado nas décadas de 60 ou 70 quando cultivadores             

passaram a transportar sementes pelo mundo, criando nomes com referências à origem da             

variedade como por exemplo: Acapulco Gold, Durban Poison, Panama Red, Colombian Gold, e             

Afghan Kush. Porém a imensa variedade presente no mercado despadronizou a nomenclatura,            

remetendo muitas vezes à origem dos seus cruzamentos, muitas outras vezes se referindo ao              

efeito, prestando homenagens, ou até mesmo ganhando uma nomenclatura randômica. Não se            

sabe ao certo quais serão as tendências para a prática de se nomear novos cruzamentos               

(LEAFLY) . 13

O Leafly possui uma extensa base de dados com registros de mais de 2320 variedades,               

nas quais os internautas compartilham fotos, avaliações, características das propriedades,          

aroma e experiências. O site reúne também informações acerca de qual é o banco de               

sementes responsável pela “criação” da variedade, e para os locais onde o consumo é              

permitido, ele informa quais distribuidoras possuem a variedade desejada, podendo o           

consumidor ou o médico optar por escolher a combinação ideal de THC e CBD seja para seu                 

quadro clínico ou seja para dar seu efeito desejado. 

3.8 Subcultura de Consumo 

Na tentativa de compreender o uso de drogas contemporâneo, Sandberg (2012)           

evidencia que o atual enfoque teórico para o entendimento de subculturas deve ser atualizado              

para se compreender o consumo de canábis. 

Embora o uso da planta tenha sido feita por milênios e por milhares de povos, a canábis                 

é associada com ritmos musicais, lugares ou estilos de vida atuais. Teve sua influência chave               

para a cultura do jazz e reggae, no entanto, a maior difusão de seu consumo teria acontecido                 

nos movimentos de contracultura iniciados pela cultura hippie e boêmia das décadas de 60 e               

12 https://www.leafly.com/ 
13 https://www.leafly.com/news/strains-products/cannabis-strain-names 
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70. Sua participação é notável na cultura e ideologia Rastafari (HAMID, 2002) e atualmente              

participa junto com a cultura do hip-hop (GOLUB, 2005) 

Sandberg (2012) define uma subcultura de consumo como: 

“A subculture is a collection of rituals, stories and         

symbols. They revolve around certain perceptions of the world         

and are often linked to general cultural currents in society. To a            

greater or lesser extent, people and groups internalize and         

embody parts of the subculture. They also exploit the         

subculture in creative portrayals of themselves.” 

Parker (1998 apud SANDBERG 2012) “Nossos usuários de drogas estão estendendo a            

essência do processo decisório para drogas ilícitas, assim como o fazem para o consumo de               

tabaco, álcool, hipismo, asa delta ou montanhismo”. Para Sandberg, não há motivos para             

assumir que drogas capazes de formar uma cultura de consumo não possam ser             

racionalizadas, envoltas em uma visão consumista ou em um processo decisório. Usuários de             

canábis se distinguem de usuários de drogas pesadas, e possuem um vasto conhecimento             

sobre seus perigos e efeitos. 

Maciel e Pépece (2011) procuraram identificar os precursores que levam os           

consumidores a usarem a canábis. Diferentemente do que o senso comum indica, as crenças              

que os usuários têm para com as propriedades relaxantes, a intenção de distanciamento dos              

problemas e a intenção de escapismo não demonstraram ser as razões com maior poder de               

influência sobre o uso. Os autores descrevem algo chamado de ‘afeto positivo’, e explica que               

tal afeto possui relação com o ritual de consumo, destacando também um universo simbólico,              

constituído de signos, símbolos e sinais. A existência e proliferação de objetos de uso pessoal               

com marcas de bandas e cantores que fazem apologia ao consumo destacam componentes             

que Maciel identifica como afeto positivo. 

McCraken (2005) sugere que os consumidores sustentam ideais, expressam categorias          

e estilos de vida por seus hábitos de consumo. Eles utilizam o significado dos bens de                

consumo para sustentar a definição de seu próprio Eu. 

Fitchett e Smith (2002) buscaram descobrir quais as relações de satisfação ou            

insatisfação os consumidores de drogas em geral buscam, e quais suas respostas para com              

um consumo satisfatório ou insatisfatório. Em sua tese, encontrou que muitos comportamentos            
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não são regidos pela experiência prévia de satisfação ou insatisfação de uma expectativa.             

Foram de acordo com Campbell (1987) e Baudrillard (1998), que sugerem que o prazer do               

consumo moderno, de qualquer bem de consumo, origina mais da antecipação da satisfação             

futura do que de fato das experiências adquiridas no mercado.  

A cultura de consumo da sociedade contemporânea constrói e representa um consumo            

de um produto como a fonte principal de prazer e satisfação enaltecendo a imagem do               

consumo do produto a que se refere. Esse relacionamento entre a base do produto e a imagem                 

que ele representa em muitos casos é não-existente (BAUDRILLARD, 1998). 

Para Fitchett e Smith (2002) o sonho de consumo é por si só um valioso e satisfatório                 

passatempo que geralmente é discreto e está separado do resultado material do consumo. O              

consumo legal ou, pode se dizer legítimo, de outros bens demonstra que há uma relação               

discreta entre o consumo e a satisfação, no qual os indivíduos agem como se um dia suas                 

necessidades de consumo serão satisfeitas, e ao invés de abandonar a forma de se satisfazer               

por consumo, os consumidores atribuem o insucesso de se atingir a saciedade às commodities              

específicas do que para o sistema por si só (BAUDRILLARD 1996). 

Isso acontece de forma diferente ao se tratar de drogas recreativas, onde é evidente e               

muito mais próxima a relação entre a satisfação do consumo e o resultado de fato que o                 

consumo trará. Fitchett e Smith (2002) declaram que devido à essa proximidade de relação, os               

consumidores de drogas recreativas estão, na verdade, mais cientes dessa interação entre o             

desejo do consumo, e da ilusão de que um dia irá se satisfazê-lo. 

3.8.1 Símbolos 

O símbolo é um sinal, objeto, evento ou uma representação de algo maior do que ele é                 

(TURNER, 1967 apud SANDBERG, 2012). É possível listar muitos símbolos que conectam a             

cultura canábica incluindo dreadlocks, roupas de cânhamo, sinais da cultura Rastafari, como as             

cores Jamaicanas, o número 4 e 20, o reggae, no entanto a própria planta, sua folha, acaba                 

sendo o perfeito ícone. O mais simbólico, sendo possível encontrar estampas em camisetas,             

tênis, bermudas, tatuagens, capas de disco e o que se pode imaginar. O ícone é visto em                 

locais que os usuários se encontram e dá a noção de algo maior, a planta captura a cultura                  

canábica da melhor forma (HAMID 2002). Sandberg (2012) explica que um usuário de heroína              
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ou cocaína, não dão valores especiais à suas plantas. Na mesma linha, um apreciador de               

vinhos jamais será visto com sua uva favorita estampada em sua camiseta. 

Ainda em Sandberg (2012), as práticas orgânicas e naturais, o fato da planta ser uma               

erva verde que naturalmente cresce nos campos selvagens, se opõe à imagem sintética e              

trabalhada de outras drogas, esses fatores que dão à planta o contexto para ser um símbolo                

presente e importante para a cultura e prática canabista. 

3.8.2 Rituais 

Zimmerman e Wieder (1977) observaram e listaram três fatores principais nos rituais de             

consumo: 

1. Todos que possuem canábis, devem dividir. 

2. O cigarro ou cachimbo deve ser passado entre todos presentes. 

3. O consumo coletivo obriga o indivíduo a ter interações sociais. 

Para Durkheim et al. (1976) rituais fortes e estáveis formam a essência de todas as               

culturas. São importantes pois eles mantêm disciplina, une as pessoas e dão aos participantes,              

uma sensação de pertencimento. A função social dos rituais é a de expressar e amplificar               

normas e valores (COLLINS 2005). Goffman (1968 apud SANDBERG 2012), descreve que os             

rituais focalizam em sentimentos, portanto produzindo uma realidade compartilhada. Assim, a           

solidariedade é criada, simbolizando uma associação ao grupo. Os rituais contribuem para a             

identidade do grupo, cria laços sociais e fortalece as relações. 

Sandberg (2012) relata que os rituais canábicos não são comuns ao consumo social de              

drogas. Não se vê normalmente pessoas dividindo um cigarro, se acontecer, isso indica um              

relacionamento próximo entre as pessoas. Tão bem quanto compartilhar o copo de cerveja ou              

drinques. No entanto, o cigarro de maconha, popularmente chamado de baseado, é            

comumente compartilhado com estranhos, seja em festa ou amigos de amigos ou na porta de               

bares. O passar de lábio para lábio emite fortes sinais de amizade e união. O compartilhamento                

do mesmo baseado traz um sentimento de união diferente do de se pagar rodadas ou oferecer                

um cigarro de sua carteira para um estranho. 
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3.8.3 Histórias 

Canabistas argumentam com frequência que possuem mais insights que outras          

pessoas. Eles acreditam que eles compreendem coisas que não são compreendidas por outros             

(SANDBERG, 2012). Clawson e Thornton (1997) descrevem o comportamento como uma           

posse de um “conhecimento secreto” e considera isso como uma parte importante da             

subcultura. Alguns usuários acreditam que eles teriam descoberto a ignorância das autoridades            

anos antes de experimentar a substância, alguns foram além ao dizer que experimentaram a              

droga com o objetivo de provar que a propaganda governamental estaria errada (SANDBERG,             

2012). 

Ainda em Sandberg (2012), a maioria dos usuários, até mesmo os ‘ingênuos’ conhecem             

os mais importantes símbolos, rituais e histórias, indicando que esses elementos culturais são             

uma parte importante do universo simbólico que circunda a canábis. Grupos diferentes adotam             

partes diferentes da cultura canábica, e usam isso em diferentes níveis, no entanto são              

essenciais para se ter um panorama do universo simbólico da planta. 
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4. Metodologia 

Este capítulo tem como objetivo de descrever qual forma foi utilizada para responder o              

problema de pesquisa, caracterizá-la e explicitar o porquê foram escolhidos os métodos            

propostos. 

4.1 Tipo e descrição geral da pesquisa 

O presente trabalho possui características descritivas, a fim de proporcionar ao           

pesquisador e leitores um conhecimento maior acerca do problema e do tema proposto.             

Portanto, é possível classificar os objetivos deste como exploratórios. As produções científicas            

exploratórias visam descobrir novos campos de pesquisa, desenvolver hipóteses para          

pesquisas adicionais e elaborar conceitos de uma forma mais clara. Um estudo exploratório             

proporciona uma visão global acerca de determinado fato (GIL, 2008). 

O mercado medicinal canábico ainda está em fase inicial no Brasil, no qual a aprovação               

da venda do primeiro remédio é datada em 2017, o mesmo ano da realização deste estudo.                

Portanto poucos são os atuantes, pouco consolidado o mercado é e limitadas são as fontes e                

disposições de informações, tornando propício ao estudo adotar a abordagem exploratória.           

Para Gil (2008) um estudo exploratório é realizado especialmente quando o tema escolhido é              

pouco explorado, sendo difícil formular hipóteses precisas e operacionalizáveis. Malhotra          

(2001) descreve que a pesquisa exploratória possui métodos versáteis e flexíveis, trazendo            

mais familiaridade do pesquisador com o problema. 

O trabalho também é caracterizado por sua natureza qualitativa. Para Ragin e Becker             

(1992) As pesquisas qualitativas são caracterizadas por estudos menos estruturados, flexíveis,           

em que os achados com o levantamento dos dados levam a resultados que guiam o               

pesquisador em seus passos. 

40 



 

Denzin e Lincoln (2011) colocam que as pesquisas qualitativas são adequadas a uma             

abordagem em que o foco do trabalho recai sobre a investigação do ponto de vista dos                

indivíduos, sujeitos às suas diferentes interpretações do meio social onde estão inseridos.  

O levantamento de dados foi feito por meio de Pesquisa Bibliográfica, isto é, foram              

levantados dados secundários utilizando-se de acervos virtuais disponíveis na internet,          

referências publicadas em livros, sites e notícias, foi utilizado majoritariamente o Google            

Acadêmico sob as permissões de acesso concedidas pela Universidade de Brasília, pesquisas            

em periódicos do portal da CAPES tão bem quanto consulta aos acervos de teses e               

monografias da Universidade de São Paulo, Mackenzie e Universidade de Brasília. Para a             

análise setorial, foi utilizado o Modelo de Cinco forças de Porter.  
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5. Análise dos Impactos da     
Regulamentação da Planta no Mercado 

5.1 Sementes nutritivas 

Alimento rico em proteínas, ômega 3 e 6, a semente de canábis é rica também em                

edestina e albumina, consideradas proteínas de armazenamento de alta qualidade, fácil           

digestão e constituinte de quantidades significantes de todos os aminoácidos essenciais. A            

semente continua sendo um componente importante na medicina e culinária de diversos países             

asiáticos, reconhecidas por suas propriedades nutricionais na Índia, Rússia e países do Leste             

Europeu. É comumente encontrada nos mercados de ruas chineses, vendidas torradas como            

“salgadinho”. Na Rússia é possível encontrar um óleo preto feito de sementes prensadas e              

usadas como substitutos de manteiga e margarina, sendo mais baratos, porém menos            

saudáveis (CALLAWAY, 2004). 

Ainda em Callaway, a variedade Finlandesa chamada “Finola” é aceita e utilizada            

comercialmente há décadas na União Européia e no Canadá , devido à suas baixas              

quantidades de THC e CBD. Especialmente adaptada para produção de sementes em climas             

frios, a planta possui estatura média de 1,5m, permitindo a utilização de maquinário moderno              

em sua colheita. Suas fibras são similares às do linho. Colheitas registram a produção de mais                

de 2000 kg de sementes por hectare e não requerem a utilização de herbicidas ou pesticidas,                

dando competitividade por ser um produto mais ecologicamente sustentável e assim,           

agregando valor à sua imagem. Outros aspectos sobre a variedade podem ser encontrados em              

(CALLAWAY e LAAKKONEN, 1996; CALLAWAY et al., 1997a; CALLAWAY, 2002 apud           

CALLAWAY 2004). 

A disponibilidade recente da semente na Europa e América do norte fomentou histórias             

sobre seus benefícios na saúde; variando de condições crônicas, como a cura de cortes,              

problemas de pele, doenças inflamatórias e alergias (DEFERNE e PATE, 1996) as explicações             
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são dadas pelas propriedades de seu perfil composto de gorduras e ácidos graxos (KRIESE et               

al., 2004). 

Uma comparação direta realizada por Callaway (2004) coloca a semente de canábis em             

patamares competitivos à clara de ovo e soja, quando se refere ao perfil de aminoácidos.  

5.2 Nutrição animal 

A utilização da semente de canábis como fonte de alimento para animais pode ser              

considerado como um substituto, mas melhor aproveitado como um complemento,          

combinando-a com outras fontes de alimentação. Fornece uma fonte natural, rica em proteínas             

e ácidos graxos. Estudos indicam que ovos chocados por galinhas que recebem sua nutrição              

rica em sementes de canábis são influenciados por sua alimentação e possuem maior             

concentração de ômega 3 e 6 (SILVERSIDES et al., 2002). Na alimentação de ruminantes, a               

refeição preparada com a semente é uma excelente fonte para o trato da flora do rúmen,                

substituindo perfeitamente o suplemento feito à base de canola (MUSTAFA, MCKINNON,           

CHRISTENSEN, 1999). Callaway relata que existem resultados não publicados que descrevem           

a refeição à base da semente de cânhamo como sendo tão bom quanto à de soja na                 

alimentação de peixes, sendo assim, é possível concluir novamente que o cultivo de uma              

planta que é geneticamente selecionada, mas não transgênica, não precisa de agrotóxicos,            

pode trazer uma vantagem competitiva em relação à imagem do produto com menor impacto              

ambiental. 

De acordo com a Associação Européia do Cânhamo Industrial (abreviatura do inglês -             

EIHA) EIHA (2013), o cânhamo é uma das poucas plantações da europa que são cultivadas               

sem agroquímicos por fazendas não orgânicas, devido ao seu rápido crescimento e sua             

habilidade de suprimir outras ervas sem ajuda química, sendo um alvo menos visado das              

pestes e pragas. 
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Gráfico 3 - Setores abastecidos pelas plantações europeias de Cânhamo 

 

 

Fonte: EIHA (2012 apud EIHA 2013) 

Aplicações para a semente de cânhamo das colheitas        

européias em 2010 em um total de 6000 toneladas métricas          

(EIHA 2012 apud EIHA 2013). 

Ainda sobre a EIHA (2013), peixes e aves são os principais destinos da produção de               

sementes. As sementes, sem casca e óleo de semente de cânhamo são produtos processados              

e consequentemente mais caros, ocupam a 3ª e 4ª posição da fatia de mercado e são                

destinadas à alimentação humana. O EIHA (2013) reporta que com mais investimentos em             

marketing e melhorias gerenciais o uso das sementes e de seu óleo na nutrição humana pode                

ser expandido pelo menos 100 vezes. 

De acordo com a National Hemp Association (NHA - Associação Nacional do cânhamo,             

Estadunidense), a demanda americana é suprida pelo mercado canadense, onde há evolução            

nas tecnologias de processamento em suplementos protéicos, na retirada das cascas e            

confecção de outros derivativos colocando o canadá à frente dos Estados Unidos. Existe uma              

emenda constitucional que regula o cultivo do cânhamo industrial, que apenas permite o cultivo              

sob autorização prévia do piloto do projeto, colocando barreiras para a entrada de novos              
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atuantes. Seu relatório declara que haverá U$ 400 a mais de lucro por acre em relação à                 

plantação de soja (National Hemp Association)  14

5.3 Óleo da Semente e o Uso Tópico 

O óleo da semente da canábis funciona bem aplicado diretamente na epiderme. Seu             

perfil de ácidos graxos e gorduras servem bem para reparar o óleo que as membranas da                

epiderme precisam, servindo de hidratante, reparando danos na pele, promovendo a cura de             

machucados e queimaduras e também servindo como um antibiótico tópico. 

Podemos ver que no gráfico da EIHA (2012) apenas uma pequena parcela da colheita              

européia é destinada à produção de cosméticos, no entanto é possível observar um aumento              

crescente na variedade de produtos oferecidos no mercado internacional. 

As empresas de cosméticos aproveitam bem as propriedades benéficas do óleo da            

semente de cânhamo. A marca Lush Fresh Handmade Cosmetics é reconhecida por seus             

produtos naturais utiliza o óleo dentre os ingredientes na linha Jasmine and Henna Fluff-Eaze              

em suas máscaras capilares. A empresa afirma que combina seus produtos com óleo de coco               

e de oliva, ajudando a aumentar a elasticidade (ZOLDAN).  

Produtos da Marley Natural body care line utilizam o sobrenome de Bob Marley para se               

aproximar da subcultura de consumo, estratégia inteligente que aproveita da união e lifestyle             

que enaltece produtos naturais, abraçando elementos da cultura canábica. A marca oferece            

loções corporais, sabonetes e hidratantes labiais. 

Ildi Pekar, uma profissional reconhecida internacionalmente por sua especialidade com          

produtos de cuidados com a pele utiliza a estratégia de “confirmação por exclusão” oferecendo              

seus produtos à base de CBD em embalagens combinando o preto e o ouro, se dissociando da                 

imagem da maconha e da “vibe Bob Marley” (ZOLDAN).  15

14 http://nationalhempassociation.org/hemp-seed-market-in-the-u-s-the-challenges-and-realities/ 
15 https://www.businessoffashion.com/articles/beauty/will-cannabis-beauty-work 
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A marca Whoopi e Maya oferece produtos que aliviam as dores causadas por cólicas              

menstruais. A Apothecanna, vende infusões de produtos canábicos oferecendo loções de CBD            

em embalagens coloridas e outros produtos íntimos pessoais. A marca Lord Jones fabrica kits              

feitos à mão de seu chamado “extrato canábico”, desenvolvido para aliviar dores, curar             

inflamações e uma variedade de problemas de pele (SHORT, 2017) . 16

Figura 3 - Variedade de Produtos de beleza que utilizam o óleo da semente de cânhamo. 

 

Fonte: (Ricardo DeAratanha / Los Angeles Times) 

A franquia multinacional The Body Shop também possui sua linha de produtos feitos à              

base do óleo da semente de cânhamo. Vendido apenas em locais permitidos, os produtos              

variam entre hidratantes, cremes para cuidados com as unhas, máscara facial, protetores            

labiais, sabonete e até uma bucha de fibra de cânhamo são vendidos pela marca. A estratégia                

adotada segue na associação à simbologia canábica, na qual seu sabonete possui o             

característico formato da folha da maconha (ilustrado na Imagem 4), que estampa também as              

embalagens dos produtos da linha, combinando tons de dourado, verde e preto.  17

16 http://www.latimes.com/fashion/la-ig-cannabis-beauty-products-20170414-story.html 
17 https://www.thebodyshop.com/en-ca/range/hemp/c/c00090 
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A Medical Marijuana Inc. declarou que suas vendas oriundas do CBD cresceram de U$              

3,4 milhões em 2013 para U$ 9 milhões em 2016 (FORBES) , um aumento significativo que               18

demonstra que o mercado é uma “torta em crescimento”. 

As marcas citadas neste estudo servem de exemplo que ilustram a oportunidade            

crescente do mercado de cosméticos e a diversificação que o mercado permite. Porter (2008)              

enaltece que a rivalidade voltada para a diferenciação agrega valor à indústria, permite à              

expansão e sofisticação dos produtos ao atender diferentes demandas dos consumidores e            

afastando a disputa por preços. 

Na entrevista com Pekar, a especialista em cuidados com a pele retrata que um óleo de                

CBD de boa qualidade, manipulado a partir das flores da canábis, chega a ser bem caro. “Se                 

um produto a base de CBD estiver barato, é porque a dosagem pode estar baixa ou há chance                  

do CBD ser de baixa qualidade, e ao passo que mais marcas sofisticadas entram no mercado,                

o consumidor passa a perceber o que é bom e o que é ruim” (ZOLDAN). Confirmando o que                  19

Porter retrata ao dizer que quando o cliente se importa com a qualidade do produto, o preço se                  

torna um atributo menos relevante, sendo conveniente às marcas a adotarem uma estratégia             

de overpricing para agregar confiabilidade à qualidade do produto. 

5.4 Canábis Medicinal 

Foi abordado neste trabalho alguns usos para o THC (eczemas, psoríases,           

aterosclerose, osteoporose, artrite reumática e outras doenças inflamatórias, estimulante de          

apetite, analgésico, anticonvulsivante e no tratamento sintomático da esclerose múltipla) e para            

o CBD (epilepsia, insônia, ansiedade, inflamações, danos cerebrais, psicose). 

A combinação do THC e CBD no entanto, traz benefícios ainda não muito conhecidos              

pela ciência, no qual há muita discussão, pois medicar com THC significa um possível resultado               

de um constante “buzz”, uma “chapação”, ou relatos de confusão pelos pacientes. Estudos em              

18https://www.forbes.com/sites/debraborchardt/2016/12/12/the-cannabis-market-that-could-grow-700-by-2020/#47a99bdb
4be1 

19 https://www.businessoffashion.com/articles/beauty/will-cannabis-beauty-work 
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fase inicial indicam que a canábis pode ser muito benéfica no tratamento de Parkinson              

resultando em uma melhora no sono e nas escalas de dor descritas pelos pacientes (LOTAN et                

al 2014). Pacientes que sofrem de estresse pós-traumático apresentam melhorias para o sono             

com a utilização da canábis (BONN-MILLER, BABSON, 2006). 

O Estado de Israel vêm conduzindo pesquisas acerca da utilização da canábis em             

autistas. Indicativos mostram efeitos benéficos na diminuição de tiques, convulsões e na            

melhora do quadro como um todo, levando pais de pacientes a adotarem o tratamento mesmo               

sem a conclusão dos resultados e sem a prescrição médica (MURPHY) . 20

Eubanks et al.(2006) realizou um estudo que comprova a ligação do THC com a doença               

de Alzheimer. Sua publicação constatou que o THC é um agente retardatário não apenas              

evitando o avanço da doença mas também quanto melhoras no tratamento dos sintomas. A              

substância se mostrou mais efetiva do que as drogas aprovadas para o tratamento da doença               

conhecidas por donepezila e tacrine. 

5.5 Terapias 

A canábis é também utilizada em terapias de redução de consumo e danos causados              

por drogas mais pesadas. Reiman (2009) descreve que a substituição de uma substância             

psicoativa por outra pode ser incluída no escopo da redução de danos. Seu trabalho concluiu               

que a canábis foi efetiva em substituir o consumo frequente de álcool, cabendo ao paciente ter                

o direito de decidir qual tratamento, ou substância é mais efetivo e menos danosa à própria                

pessoa.  

Um estudo brasileiro conduzido por Labigalini et al. (1999) acompanhou por 9 meses a              

utilização da canábis para lidar com as síndromes de abstinência advindas do vício pelo crack.               

68% dos indivíduos obtiveram sucesso em cessar o uso do crack, utilizando a canábis para               

conter suas fissuras pela droga pesada, apresentando mudanças concretas em seus           

comportamentos. 

20 https://tonic.vice.com/en_us/article/785v5d/the-compelling-case-for-treating-autism-with-marijuana 
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Outra enfermidade em que a canábis pode ajudar é no tratamento do câncer. O              

paciente que está tratando de câncer toma uma série de medicamentos cujos efeitos colaterais              

são devastadores no corpo e comprometedores do próprio tratamento pois muitos pacientes            

simplesmente decidem interromper por não conseguirem suportar seu ônus físico. Prisão de            

ventre, falta de apetite, mal estar no estômago, irritabilidade, insônia, perplexidade, vômitos            

incontroláveis e “náusea seca” (que deixam o paciente encolhido se contorcendo de dor) são              

efeitos colaterais comuns do coquetel de remédios que envolvem o combate ao câncer             

(CONRAD 2001). 

“A canábis eleva o espírito dos pacientes, ajuda-os a comer e a            

combater a perda excessiva de peso que vem com a síndrome de abatimento, e              

também é um potente antiemético. Dar uns alguns tapas num cigarro de            

maconha pode reduzir drasticamente, ou até eliminar por completo a sensação           

nauseante de que as entranhas estão retorcidas, que por sua vez é alavancada             

pelos tratamentos à base de quimioterapia e radiação (SALLAN et al 1980 apud             

CONRAD, 2001, pg 126) 

Fármacos derivados de THC, CBD ou ambos estão começando a ser comercializados,            

inclusive no Brasil. O Mevatyl® indicado para o tratamento sintomático da espasticidade            

moderada a grave relacionada à esclerose múltipla, possui 27 mg/ml de THC e 25 mg/ml de                

CBD, será comercializado sob prescrição médica, contendo tarja preta, e será destinado            

apenas a pacientes acima de 18 anos. 

Óleos de CBD isolados estão se tornando populares nos Estados Unidos e são             

interessantes por não possuírem THC e consequentemente, não darem o efeito psicoativo que             

a maconha traz (TERPS, 2017) . Alguns atributos são importantes na consideração do            21

medicamento pelo ponto de vista do paciente como: Dosagem, sabor, modo de uso e relação               

preço - qualidade. Muitos relatam que o gosto do CBD não é agradável ao paladar comum,                

sendo possível encontrar óleos saborizados. Outro fator que chama atenção é o modo de              

consumo, sendo possível encontrar em forma de gotas, spray para uso sublingual, ou mesmo              

em líquidos para cigarros eletrônicos no qual se vaporiza o produto. 

Já o óleo de THC, ou extratos concentrados de canábis, são produtos que podem              

conter CBD, mas contêm alta quantidade THC. Existe uma gama de variedades de métodos de               

se extrair os concentrados da planta, e uma grande variedade de modos de consumí-lo. O               

21 https://hightimes.com/health/cbd-oil-uses/ 
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efeito do consumo de tais extratos é similar ao do consumo de canábis, porém com uma                

concentração mais elevada, e controlada da quantidade de THC e CBD (WILCOX, 2017).  22

O paciente que possuir a necessidade de consumir THC, pode optar por consumir             

extratos, ou a própria flor de canábis das mais variadas maneiras que se possui. Seja com                

doses de extratos comestíveis, ou em cachimbos, cachimbos com resfriamento à água (bongs),             

cigarro de maconha porém há modos de se consumir sem que haja a necessidade de inalar a                 

fumaça de um material queimado. 

A canábis pode também ser consumida em forma de comida. Ela é solúvel em solução                

oleosa sendo possível fabricar bolos, pães, doces, chocolates, bebidas entre outros muitos            

alimentos (BARRUS, et al., 2016). O autor descreve no entanto que a dosagem deve ser               

controlada, haja visto que o efeito demora para ser percebido, podendo acarretar em um              

exagero antes mesmo de qualquer efeito entrar em vigor. Suas overdoses são altamente             

aversivas, não há um registro de morte atribuído à canábis, porém sua overdose pode causar               

incapacidade motora, sedação extrema, agitação, suor frio ansiedade, estresse cardíaco e           

vômito. Sensações são descritas como uma incapacidade de se mover que pode durar longas              

horas (HALL, SOLOWIJ, 1998). 

Outra forma de consumir as flores e os extratos de canábis é por meio da vaporização.                

Vaporizadores são espécies de cigarros eletrônicos, dispositivos que aquecem o ar a uma             

temperatura controlada que ao aquecer o extrato ou flor, libera o THC do conteúdo. Possuem a                

vantagem de não queimarem a planta, sendo assim, não possuem resquícios de cinzas, gases              

provenientes da combustão e possuem a praticidade do paciente poder dosar a quantidade de              

tragos que o necessita, desligar o aparelho, e ligá-lo novamente quando desejar (GIROUD, et              

al., 2015). 

O mercado de vaporizadores tende a esquentar com mais prescrições pelo consumo             

da erva. Não é de se esperar que seja feita uma receita médica para consumo de uma                 

substância incendiada se existe uma alternativa mais saudável, no entanto a resolução RDC             

46/2009 da ANVISA proíbe “a comercialização, a importação e a propaganda de quaisquer             

dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos como cigarros eletrônicos, e-cigaretes, e-ciggy,          

ecigar, entre outros, especialmente os que alegam substituição de cigarro, cigarrilha, charuto,            

cachimbo e similares no hábito de fumar ou objetivem alternativa no tratamento do tabagismo”.              

22 https://herb.co/2017/04/23/concentrates-vs-flower-medical-cannabis/ 
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Portanto, os vaporizadores herbais se encontram em um lugar escuro da lei onde sua              

comercialização está mais pra ilegalidade do que para a legalidade. 

Haja visto que pacientes em estado grave estão recebendo autorização para tratamento            

com canábis, a revisão da resolução da ANVISA é essencial para o tratamento com canábis               

medicinal uma vez que existem comprovações científicas de que o vaporizador é uma             

excelente ferramenta para explorar os aspectos médicos da canábis (VAN DAM,           

EARLEYWINE, 2010).  

Como a utilização da flor da canábis é prescrita para muitas das enfermidades descritas              

nesse trabalho, vislumbrou-se a necessidade de se dispor alguns dos efeitos que o consumo              

da droga acarreta. Moraes (2015) categorizou seus efeitos em um quadro, com base nos              

trabalhos de Ribeiro, et al. (2005). 

Quadro 1 - Efeitos da Canábis no Corpo 

Fonte: Ribeiro, et al. (2005 apud MORAES, 2015)  

Como um todo, seu uso frequente pode acarretar em problemas de cognição, memória             

e atenção que perduram para além do período de intoxicação. Achados de Solowij et al., (2002)                
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comprovam essa perda de capacidade cognitiva em usuários frequentes. Usuários periódicos e            

o grupo controle não demonstraram diferença nas capacidades cognitivas, portanto os           

pacientes que forem se medicar com a flor da canábis devem estar cientes dos seus efeitos                

com o uso prolongado. 

Vale ressaltar que a fabricação de extratos, tão bem quanto o plantio caseiro da canábis               

pode ser feita em casa. Podemos enxergar tal atributo como fortalecedor do poder de              23

barganha dos clientes, que ao se deparar com a necessidade extrema do medicamento pode              

plantá-lo e fabricá-lo em casa. Esteja ele correndo riscos legais, ou sob autorização judicial,              

como foi concedida a uma família do Distrito Federal, cuja filha sofre da Síndrome de Silver                

Russel que causa espasmos severos (JORDAO, LEITE, 2017) . 24

A petição de autorização para utilização do remédio à base de canábis foi realizada pela               

família em 2014 e o juiz de primeira instância negou a autorização por existir um medicamento                

sendo regulamentado pela ANVISA. Acontece que mesmo após sua regulamentação, o           

remédio é destinado a pacientes maiores que 18 anos. Sob autorização em segunda instância,              

a família da paciente foi autorizada a realizar o cultivo e produção do medicamento,              

comprovando o poder de barganha do cliente do mercado que está a surgir. Além disso, a                

família relata que a filha não precisou mais de morfina e reduziu em 50% o uso de Rivotril. A                   

substituição de muitos outros medicamentos pela canábis é um fenômeno que os estados             

norte-americanos estão vivendo. A legalização trouxe uma diminuição considerável na          

prescrição de antidepressivos, medicamento para convulsões, anti-ansiolíticos, anti-náusea e         

remédios para o sono (UBEL, 2017) . De acordo com Bachhuber, et al., (2014), estados que               25

legalizaram a canábis medicinal apresentaram 24,8% menos mortes com overdose de           

analgésicos e opióides. 

Tais fatos indicam que a canábis é um forte substituto para atuais medicamentos e sua               

difusão no mercado medicinal é uma forte ameaça à indústria farmacêutica. 

23https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/08/28/cresce-no-brasil-o-mercado-clandestino-de-oleo-de-mac
onha.htm 

24http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2017/10/05/interna_cidadesdf,631693/justica-do-df-autoriza-fa
milia-a-plantar-maconha-em-casa.shtml 

25 https://www.forbes.com/sites/peterubel/2017/10/24/more-medical-marijuana-less-narcotics/#4ba2b1db78e2 
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5.6 Panorama internacional 

5.6.1 Chile e o Cânhamo Industrial 

Atualmente, as leis chilenas permitem o consumo individual em casa, portanto penaliza            

o consumo em grupos, a posse e o autocultivo. A pessoa que for pega no Chile portando ou                  

consumindo canábis na rua está sujeita a multas, serviços comunitários e reabilitação            

compulsória. Também está sujeita à interpretação do juiz, pois assim como no Brasil, não há               

referências à quantidade, mesmo que com pouca, o indivíduo pode ser enquadrado como             

micro traficante ou usuário, estando sujeito de 541 dias a 5 anos de prisão, a menos que se                  

comprove que a substância seja para uso pessoal ou médico (AMIRA) . 26

No entanto, em 2015 a legislação passou a permitir que especiarias farmacêuticas que             

contenham canábis, resina de canábis, extratos e tinturas podem ser vendidas ao público             

mediante receita médica (DINAMO, 2015).  27

A história do país com o cânhamo industrial no entanto é antiga. O Chile é líder na                 

América Latina na produção industrial do cânhamo. De acordo com a revista HighTimes, o país               

produz cerca de 4385 toneladas de cânhamo ao ano. Sabe-se que as sementes não são               

nativas, elas são importadas da China, Estados Unidos e Itália.  28

5.6.2 Uruguai 

Em agosto de 2014, o Uruguai legalizou por meio de projeto de lei aprovado pela               

assembléia legislativa, pela câmara dos senadores e por fim a presidência, o plantio caseiro de               

até seis pés de canábis, desde que se registre as plantas com o órgão regulador (IRCCA -                 

Instituto de Regulação e Controle de Canábis), não podendo produzir além de 480 gramas de               

flores. Indivíduos registrados podem comprar até 40 gramas por mês em farmácias registradas.             

Além disso, a lei permite a criação de “clubes canábicos” os quais podem ter entre 15 e 45                  

26 http://druglawreform.info/es/country-information/latin-america/chile/item/244-chile 
27http://www.eldinamo.cl/nacional/2015/12/04/gobierno-cannabis-medicamentos-venta-salud/?rel=abajorelacionados 
28 https://hightimes.com/grow/top-5-world-hemp-producers/ 
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membros. Os clubes têm autorização para plantar até 99 plantas, porém não poderão distribuir              

além de 480 gramas por ano para cada membro, quaisquer superávit devem ser entregues à               

IRCCA. O cidadão que desejar também poderá optar por adquirir a flor em farmácias desde               

que seja registrado. Adquirir canábis de outra fonte além das supracitadas é proibido e o               

consumidor deve escolher um dos três métodos para a aquisição do produto. (WALSH e              

RAMSEY, 2016). 

Ainda de acordo com os autores, as atividades dos clubes canábicos não podem ser              

feitas em uma distância de 150 metros de escolas ou centro de reabilitação de drogas. Os                

preços das flores nas farmácias são ajustados de acordo com o mercado negro, para tornar o                

produto legal mais vantajoso e competitivo. 

Os executivos da International Cannabis Corp. - empresa encarregada a fornecer a            

canábis medicinal às farmácias - enxergam uma demanda uruguaia limitada a 3,3 milhões de              

pessoas, com muitos competidores e muitas regulamentações. As farmácias competirão com           

17 clubes listados (2016) e aproximadamente 5000 cultivadores individuais, fora o tráfico ilegal,             

que ainda estará competindo no mercado recreativo. Os executivos passam a colocar fichas no              

cânhamo industrial. O cânhamo, no entanto, é internacionalmente comercializável, podendo          

escoar a oferta caso haja excedente, e atende diferentes setores. 

As farmácias uruguaias sofrem de ainda outra retaliação. Após o ataque terrorista às             

torres gêmeas, foi assinado o Patriot Act. Lei americana que proíbe qualquer instituição             

financeira de fazer negócios com comercializadores substâncias ilícitas a âmbito federal, isso            

inclui a canábis. Assim, os bancos americanos, incluindo o Bank of America forçaram os              

bancos uruguaios a recusar serviços para quem estivesse negociando com farmácias           

envolvidas com a venda da droga. Muitas farmácias desistiram de negociar o produto, se              

tornando um imbróglio para a aplicação da política pública. 

5.6.3 Colorado e Washington 

É evidente que cada estado americano possui suas particularidades. Esse estudo não            

entrará em detalhes entre os dois estados para que se tenha um panorama da essência da                

política americana com o fim de comparar com o modelo uruguaio. 

Diferentemente do modelo uruguaio, onde a regulamentação da canábis teria passado           

por forma de voto parlamentar, ambos os estados regulamentaram o uso recreativo por meio              
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do voto popular. Houveram três motivos principais para a aprovação da primeira emenda. O              

interesse comprometimento do cumprimento da lei, o aumento da arrecadação tributária e a             

liberdade individual. Os propósitos foram diferentes da lei uruguaia que visou a promoção da              

saúde pública mediante uma política de redução de danos. Isto em conformidade com o              

ordenamento jurídico nacional e internacional e o combate ao narcotráfico e ao crime             

organizado (MARCANTONIO, NOJIRI, 2016). 

O modelo americano regulamenta cada passo da cadeia de produção, porém não            

participa diretamente da contratação desde a semente até a prateleira. Permite a existência de              

inúmeras empresas atuando e competindo entre si pela qualidade das sementes, pelo            

crescimento e maturação da planta, pela facilidade de acesso ao produto, pela distribuição,             

disponibilidade e atendimento até o consumidor final, promovendo uma série de empregos            

específicos no setor privado. Permite também uma maior variedade e diversificação de            

produtos, atendendo o consumidor de uma maneira mais específica para suas necessidades. O             

modelo norte americano permite que os cidadãos possuam até 28 gramas por vez, permitindo              

que realizem compras novamente em outra loja ao mesmo tempo que possui plantas em              

crescimento em sua casa, sem a necessidade de registro em agência governamental. A lei              

americana não proíbe torneios, competições ou eventos públicos que promovam o consumo            

canábico, ao contrário da uruguaia (WALSH, RAMSEY, 2015)  

Tais competições podem ser vistas como um afloramento e promoção da cultura            

canábica. De um ponto de vista moral, isso pode não ser desejável. No entanto a cultura de                 

cultivo da própria planta, aprimoramento de técnicas e apresentação de suas propriedades não             

se diferencia em muitos aspectos da cultura vinícola. 

Na cultura de apreciação do vinho, identifica-se atributos como o ano da safra, o modo               

de fabricação, o local, seu aroma e sabor. Os festivais de cerveja artesanal como oktoberfest               

também possuem sua apreciação ao gosto e ao tipo de cerveja, onde pessoas se reúnem para                

experimentar cervejas diferentes em canecas exageradamente grandes exigindo um esforço          

extra para andar em linha reta na saída do evento. 

As competições canábicas não se destoam dessa cultura. Cultivadores levam os           

resultados da própria colheita, síntese de suas próprias técnicas de plantio, utilizações de             

diferentes fertilizantes deixam a erva com gostos característicos, onde se aprecia o aroma, a              

aparência, o gosto, e algo a mais que a cultura etílica não proporciona. O efeito.  
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Euforizantes, relaxantes, hilarantes, introspectivas, soníferas, ou estimuladoras da        

criatividade. As diferentes combinações de cruzamento de ervas trazem diferentes alterações           

de estado mental, que um leigo não é capaz de diferenciar, mas um usuário experiente pode                

chegar a reconhecer até pelo cheiro as variedades e o método de cultivo. 

Diferentes efeitos encarados como negativos também são encontrados e diferenciados          

de variedade para variedade. Uma erva que deixa a boca mais ou menos seca, com olhos mais                 

ou menos vermelhos, mais ou menos confusa, que dá mais ou menos fome, estes atributos               

variam dentre os efeitos de diferentes variedades e técnicas de plantio. 

5.6.4 No Brasil 

No Brasil, a legislação não determina quais substâncias são proibidas. Disposto na Lei             

nº 11.343 de 2006, conhecida como a lei de drogas, as substâncias proibidas estão              

determinadas na Portaria SVS/MS no 344, de 12 de maio de 1998, modificada pela resolução nº                

33 de 2000 regulamentada pela ANVISA. 

A Lei de drogas de 2006 não diferencia em quantidades o traficante do usuário.              

Disposto no artigo 28 da lei nº 11.343 de 2006: 

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz            

atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às             

condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais,            

bem como à conduta e aos antecedentes do agente.” 

Disposto na mesma lei de 2006, é passível de punição como tráfico de drogas, de 5 a                 

15 anos de prisão e pagamento de multa quem: 

“Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,       

vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,           

guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda          

que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal          

ou regulamentar”: 

Portanto, o Juiz possui poder e discernimento para atender às jurisprudências e legislar             

em cima disso, não estando claro na legislação nenhuma quantidade que diferencie o traficante              

do usuário. 

É possível enunciar uma série de avanços na legislação brasileira que afeta a vida              

prática do paciente e do usuário, como por exemplo: a descriminalização do usuário, a              
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identificação da canábis como medicina, a permissão concedida para diferentes pesquisas           

científicas, a autorização judicial de associações destinadas à fabricação de medicamentos e a             

autorização do plantio e fabricação caseira de medicamentos. 

No entanto, em âmbito parlamentar, a situação não é tão progressista quanto se             

parece. Das 17 propostas na câmara, 14 são favoráveis ao endurecimento e apenas 3              

flexibilizam as penas para o usuário e buscam regulamentar a venda e o cultivo . 29

Os projetos de Lei 7187/14, de autoria do Deputado Federal Eurico Júnior (PV-RJ) e o               

projeto de Lei, 7270/14, do Deputado Federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) visam organizar a             

produção, a industrialização e a comercialização da canábis, seus produtos e derivados. 

Dados levantados pelo portal de notícias G1 indicam que 32,6% dos encarcerados no             

Brasil estão por motivos de tráfico de drogas. O projeto 7270/14 busca dar anistia aos presos                30

por pequenas quantidades consideradas como tráfico, desde que não tenham cometido crimes            

violentos. 

O projeto de Lei de Jean Wyllys prevê o cultivo de até 12 plantas, sendo que 6 devem                   

estar imaturas e a outra metade podem estar prontas para o consumo. A venda no varejo                

ficaria limitada a 40 gramas por mês, responsabilizando o Ministério da Agricultura a cuidar do               

registro, padronização e fiscalização pelo comércio de canábis e seus derivados. O projeto             

define que os locais para a venda devem ser licenciados para a venda medicinal, deve haver                

receita médica, sendo proibido qualquer tipo de registro sobre consumidores que inclua            

identificação pessoal. O projeto também prevê clubes de autocultivo entre 15 e 45 sócios. 

Já o projeto do Deputado Eurico Júnior, inclui a regulamentação do cânhamo industrial             

sem muitas especificidades. O debate do cânhamo industrial acaba tramitando junto e sendo             

ofuscado com o debate da canábis medicinal, que por um lado é essencial para os pacientes,                

por outro lado apresenta a droga ilícita mais consumida no mundo, fator preocupante para a               

ótica higienista. O potencial econômico do cânhamo industrial é quase deixado de lado nesse              

debate, cujo produto das sementes possui também propriedades farmacológicas. 

29https://g1.globo.com/politica/noticia/14-projetos-no-congresso-querem-endurecer-lei-de-drogas-e-3-visam-flexibilizar.ght
ml 

30https://g1.globo.com/politica/noticia/um-em-cada-tres-presos-do-pais-responde-por-trafico-de-drogas.ghtml 
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5.7 As Forças de Porter sob o Mercado Medicinal         

Canábico 

5.7.1 Barreiras para Novos Entrantes 

No atual mercado medicinal canábico brasileiro, em que apenas uma empresa foi            

regulamentada para a venda do medicamento em 2017, podemos considerar que há fortes             

barreiras governamentais para novos entrantes. Após a inclusão da Cannabis Sativa na lista de              

Denominação Comum Brasileira, é possível que outros medicamentos sejam aprovados para a            

comercialização sob prescrição médica, porém a lentidão com que a agência analisa quaisquer             

pedidos é uma vantagem para a empresa regulamentada. 

A gigante britânica que conseguiu a autorização para venda do medicamento à base de               

THC e CBD possui valor de mercado aproximado em U$ 2,6 bilhões , possuindo             31

reconhecimento internacional e forte poder de capital para investimento. A regulamentação de            

medicamentos à base de THC são polêmicas, por possuírem efeito psicoativo, envolvendo            

preconceito por parte da sociedade. Nesse sentido, foram esperadas retaliações que não            

ocorreram. O fato é que se regulamentou um medicamento à base de THC anteriormente à               

regulamentação do CBD isolado, é possível que o grande porte e influência da empresa              

facilitou articulações necessárias para a circulação do remédio no país. 

A empresa Entourage Phytolab conseguiu autorização para importar 10 kg de canábis            

destinados à fabricação de um remédio para aliviar sintomas de epilepsia refratária. Esta é              

outra empresa entrando no ramo da canábis medicinal. O valor do medicamento importado             

seria de R$ 200.000, porte pequeno comparado ao da fabricante do Mevatyl® . 32

31 https://www.bloomberg.com/gadfly/articles/2016-09-08/gw-pharma-stock-getting-too-high 
32 http://entouragelab.com/somos.html 
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5.7.2 Ameaças de Substitutos 

Dados obtidos pela Folha indicam que o Mevatyl® deve chegar ao Brasil custando até              33

R$ 2800, valor similar ao obtido pelo site consultaremedios.com.br . De acordo com a bula do               34

remédio o paciente pode usar de 2 a 48 doses por dia, porém a dosagem varia de paciente                  

para paciente. O Mevatyl® de 10 mL serve 90 doses, sendo que sua embalagem incluem três                

frascos de 10 mL, cada frasco dura até 42 dias depois de aberto, suficiente para o paciente se                  

medicar com a dose mínima. Durando cerca de 4 meses na dosagem mínima, o custo de cerca                 

de R$ 700 reais por mês representa cerca de 74% do salário mínimo em 2017 (cotado em R$                  

937 no início de janeiro), sendo um remédio bastante caro para os padrões do país. A pesquisa                 

não conseguiu obter dados oficiais sobre o preço de medicamentos manipulados no mercado             

ilegal, porém, é uma informação válida pois pacientes que sofrem de esclerose múltipla ou              

seus parentes geralmente consideram a alternativa à margem da legalidade à frente da saúde              

e tratamento do paciente. 

A canábis medicinal geralmente é a medicina alternativa, que se usa de substituto em              

relação às outras. Pelo fato de existirem uma série de medicamentos disponíveis nas             

farmácias, estigma social em relação à medicação com canábis, estima médico, por ser de              

difícil aquisição ou por ser cara, o paciente utiliza a canábis de último caso. Se todos esses                 

fatores elencados forem pesados na argumentação, o paciente vai voltar pro tratamento            

anterior, ou continuará em busca de novas alternativas. 

No entanto, o mercado medicinal canábico envolve outros medicamentos, para outras           

enfermidades. Os tratamentos que envolvem a presença do THC podem ser substituídos pelo             

consumo da flor ou de extrato de canábis, desde que se conheça a variedade e quantidade que                 

será consumida, para se obter um controle da quantidade de THC e CBD ingerida. 

Embora pouco se saiba sobre as propriedades e o efeito anticonvulsivante de derivados             

da canábis, o produto parece ser único e tem um efeito imediato na interrupção de crises de                 

convulsão sendo este o substituto viável para os medicamentos dispostos no mercado. 

33http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2017/07/1901105-remedio-a-base-maconha-custara-ate-r-2800-e-deve-ch
egar-neste-ano.shtml 

34https://consultaremedios.com.br/mevatyl/thc-27mg-ml-cbd-25mg-ml-solucao-spray-3-frascos-para-pulverizacao-bucal-co
ntendo-10ml/p 
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5.7.3 Poder de barganha dos Fornecedores 

O modelo de negócio da canábis medicinal torna propício à empresa que ela própria              

cultive sua planta, sob os padrões desejados. É o caso da gigante GW Pharma , que possui                35

suas plantações localizadas na Inglaterra e também o caso da ABRACE esperança,            

associação que recebeu autorização para o cultivo, produção e pesquisa em medicamentos            

com canábis . 36

No caso da legislação uruguaia, o estado é responsável por contratar fornecedores das             

farmácias. Conforme vimos anteriormente neste estudo, estes fornecedores estão enxergando          

outras oportunidades com o plantio da canábis, do que atender a demanda específica das              

farmácias. 

Quando o fornecimento vem externo à empresa, o poder de barganha neste mercado             

canábico é forte. As regulamentações tornam o modelo de negócio muito restrito, a produção              

precisa de um limite, pois o superávit é estritamente controlado e não pode ser exportado. 

Assim, existe a opção do fornecedor passar a plantar cânhamo e a partir daí o poder de                 

barganha dele é maior ainda, pois ele poderá fornecer clientes de muitos setores: têxtil, fibras               

automotivas, construção civil, papel e celulose, alimentação humana ou animal, cosméticos.           

Vale ressaltar que a plantação destinada a um setor pode gerar um subproduto interessante              

para outro. 

5.7.4 Poder de Barganha dos Clientes 

O mercado canábico medicinal possui uma característica de forte poder de           

barganha dos clientes. A possibilidade do autocultivo e a ampla disposição de tutoriais de              

fabricação caseira na internet, de extratos e tinturas, coloca os clientes em uma situação onde               

mesmo em um ambiente proibicionista, muitos arriscam produzir o próprio remédio e contornam             

as imposições legais. Colocar a própria liberdade na balança ao enfrentar a enfermidade de um               

ente querido é a situação de muitos dos compradores da medicina canábica. Se sob uma               

situação de ilegalidade do produto e do plantio existem muitos que optam por isso, não há                

motivos para crer que ao se deparar com preços impraticáveis, os clientes não cultivariam o               

35 https://www.gwpharm.com/plant-breeding-cultivation 
36 https://abraceesperanca.com.br/quem-somos/ 
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próprio remédio, especialmente onde o cultivo medicinal é legalizado. A alternativa de se             

consumir a flor de canábis é ainda menos trabalhosa, mas existe maior dificuldade de se dosar                

a quantidade necessária. 

Vale ressaltar que o autocultivo cria um mercado de plantio caseiro, e principalmente             

em ambientes fechados no qual fomenta a comercialização de estufas, lâmpadas, sensores,            

temporizadores e afins. O serviço de inspeção, instrução, escolas de cultivo ou            

acompanhamento é um mercado legal em aberto que aguarda a difusão do cultivo canábico.              

Podendo adicionar conhecimento e técnicas que aumentam a produção e eficiência, além de             

agregar valor à qualidade do medicamento produzido, melhorando sua eficácia, sabor e aroma. 

A Cosmonauta Inc. é uma empresa brasileira que enxergou essa oportunidade do            

autocultivo e começará a produzir equipamentos de monitoramento de cultivo indoor.   37 38

5.7.5 Rivalidade da Indústria 

O mercado ainda é novo, os empreendedores precisam de criatividade e           

coragem para experimentar a ampla diversidade de alternativas que o mercado medicinal            

canábico dá. Mixando com produtos industriais, fármacos, associando ou se dissociando da            

subcultura de consumo, a diversificação tem muito para fortalecer a indústria. O mercado             

canábico medicinal já é uma realidade na Califórnia desde 1996, o mercado holandês é              

também bastante difundido e podem servir como exemplos a serem não apenas seguidos, mas              

aprimorados. Uma mudança na mentalidade da população é necessária para a quebra de um              

paradigma, porém uma indústria séria agrega credibilidade à sua imagem, e a busca de se               

atender à satisfação dos consumidores deve andar junto com uma cultura de educação do              

consumo mesmo que medicinal. 

 

37 https://www.cosmonautainc.com/ 
38http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/11/1934553-negocios-canabicos-buscam-brecha-no-pais-especialista-ve-ris

co-de-apologia.shtml 
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6. Conclusão 

A análise proposta não corrobora com o modelo Porteriano das cinco forças, não             

indicando uma atratividade latente se cada atributo for considerado em um contexto de             

competição. Porter descreve que nem todos os mercados, ou “tortas” em crescimento são             

atrativas e seu modelo traz um contexto de competição já ultrapassado para os tempos de               

hoje, onde a colaboratividade na economia é bem vista e passa a ser praticada nos modelos de                 

negócios observados. 

No entanto o modelo Porteriano traz uma visualização interessante de cada força, e             

como cada força influencia uma à outra. Um modelo que integrasse inovação e oportunidades              

às forças estaria melhor adaptado ao mercado atual. 

O mercado medicinal canábico possui um agente importantíssimo em sua composição,           

a legislação vigente. Embora a legislação atual seja contrária à produção e uso da canábis,               

autorizações para autocultivo em casos extremos têm sido concedidas à famílias de pacientes,             

tanto quanto a importação de medicamentos e flores de canábis para pacientes e organizações              

que visam a confecção de medicamentos. 

A legalização da maconha é uma ameaça considerável para diversos mercados, como            

um produto entrante e substituto de diversos outros. Seja no setor de construção civil,              

alimentação humana e suplementação animal, seja pela substituição de derivados do petróleo            

em roupas, têxteis, fármacos, papel, até a alternativa de biocombustível. A planta oferece uma              

alternativa ecológica, não mais barata porém há um potencial de aprimoramento das técnicas             

de produção, onde se torna uma opção interessante ao atrelar a estratégia de marketing de se                

agregar valor pela sua sustentabilidade. 

É uma ameaça principalmente para o mercado farmacêutico, funcionando como          

analgésico, remédios para dormir, estimulante de apetite, anticonvulsivantes, tratamento de          

náusea e dor, vêm sido substituídos por canábis em estados Norte-americanos que legalizaram             

sua venda. 
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A multiplicidade de setores que a canábis pode atingir dá um forte poder de barganha                

para os fornecedores. A possibilidade do plantio caseiro e autocultivo é um fortíssimo poder de               

barganha dos clientes e gerador de um mercado de cultivo que pode incluir venda de produtos                

de cultivo tanto quanto de serviços de acompanhamento da plantação.  

O cânhamo industrial também merece destaque nesta discussão, embora o escopo           

principal do trabalho esteja focado na canábis medicinal, o cânhamo industrial apresenta            

inúmeras oportunidades de negócios. Um vasto mercado a ser explorado cujos benefícios            

abrangem o escopo farmacêutico e se estendem para outras áreas. Seu cultivo destinado para              

um fim sempre gera um subproduto para outro fim. O cultivo de sementes gera fibras e vice e                  

versa podendo gerar outros subprodutos. Pouco justifica a proibição da canábis, mas menos             

ainda se justifica a proibição do cânhamo. Lobby da indústria ou conveniência dos legisladores              

as proibiram juntas. O presente trabalho identificou que foram empurradas para debaixo do             

tapete as oportunidades competitivas de seus derivados, deixando um legado escondido,           

aguardando um momento para ser descoberto. 

6.1 Limitações da pesquisa e Indicações para Pesquisas        

Futuras 

Ao decorrer da pesquisa bibliográfica, foi percebida uma carência de artigos na área,             

principalmente brasileiros. Os estudos mercadológicos de atratividade setorial, ou estado da           

indústria que foram encontrados são realizados por grupos de consultoria econômica, e            

ultrapassam os valores de U$500 podendo chegar a U$ 3400 os quais não possuem               39 40 41

convênio com a Universidade de Brasília.  

Cada um desses estudos é feito por um grupo de analistas e possuem intensa              

aplicação teórica em suas análises, deixando uma sugestão interessante para não somente a             

elaboração de monografias acadêmicas, mas sim quanto à abordagem em sala de aula para              

39 http://www.andersoneconomicgroup.com/Publications/CannabisMarketReportNovember2016Edition.aspx 
40 https://newfrontierdata.com/annualreport2017/ 
41 http://www.grandviewresearch.com/press-release/global-medical-marijuana-market 
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realização de trabalhos desse nível. Estudos de estado da indústria são valiosos para o              

estudante, e para qualquer gestor atuante na indústria analisada. 

Outra limitação da pesquisa foi a dificuldade de se trabalhar com dados quantitativos.             

Mensurações sobre o mercado consumidor canábico são incertas por quaisquer instituto de            

estatística devido ao caráter ilegal e o estigma social em se admitir familiaridade com o tema.                

Para quantificar os potenciais pacientes atendidos pela canábis, é necessário um estudo            

multidisciplinar, que envolve psicologia, medicina e ciências sociais devido à gama de terapias             

que a canábis tem potencial de ajudar.  

Estudos acerca do potencial de mercado do cânhamo possuem também um enfoque            

muito amplo que se estende desde a indústria alimentícia à automobilística, tornando            

necessário o foco. 

Estudar o potencial do mercado canábico requer foco em uma de suas utilizações.             

Sugestões para as próximas pesquisas podem seguir na quantificação e mensuração destes            

mercados específicos. Existe a carência de estudos na área de comportamento do consumidor,             

que explique e responda se a cultura de consumo canábico é importante ou até mesmo               

necessário para impulsionar o mercado canábico de maneira geral. 

6.2 Percepções do Autor 

A força com que o mercado canábico recreativo se desenvolve pode ser resultado de              

um somatório do próprio desenvolvimento de um mercado inédito somado à migração de um              

mercado negro já existente, no entanto não é possível saber até que ponto esse mercado pode                

se desenvolver, até que ponto o número de usuários pode aumentar ou diminuir sob a               

influência de um amplo mercado recreativo. A pergunta mais pertinente é: Até que ponto a               

febre da recém legalização se desenvolverá e qual a possibilidade de isso se acarretar em uma                

reação adversa limitadora, por parte do governo e da sociedade. 

A legislação americana adotou um enfoque interessado no respeito da aplicação da lei,              

com a filosofia de que a política proibicionista não está adaptada para a aplicação prática da lei                 

pois os consumidores demandam as drogas mesmo estando proibidas. Também visou a            
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arrecadação de impostos, com o objetivo de alocar as receitas em investimentos sociais, como              

escolas e recuperação de usuários. 

No entanto, a América Latina possui uma ótica diferente quanto ao papel do estado. Os               

Projetos de Lei em andamento no Brasil são muito mais identificáveis ao modelo Uruguaio do               

que ao modelo Norte-Americano, onde o lucro dos dispensários é comprometido, pois eles             

devem vender apenas as variações específicas que o Estado permite e à preço do mercado               

negro. O mercado negro, assim, acaba tendo vantagem competitiva pois o usuário não precisa              

se identificar para comprar, não precisa se limitar à uma quantidade mensal, e nem o traficante                

precisa se submeter às exigências governamentais.  

Acontece que Sandberg (2012) descreve que a subcultura de consumo da canábis            

compartilha de histórias, símbolos e rituais similares em diferentes locais do globo, portanto             

poucos são os motivos que nos levam a crer que a demanda que floreia a diversidade do                 

mercado americano, não exista debaixo do tapete no Brasil, e também no Uruguai. 

Essa demanda pode ser suprida pelos grupos de cultivo, produzindo variedades           

suficientes que não levarão os usuários a se recorrerem para o mercado negro. Ou os clubes                

de cultivo podem ser difíceis de entrar, ou terem problemas na logística, sendo assim essa               

demanda ainda estaria à procura de um comprador, podendo não acabar com o mercado              

negro. 

É evidente que para acabar com o mercado negro, o mercado legal deve suprir a               

demanda existente e ser mais vantajoso. É possível observar a aplicação da teoria competitiva              

de Porter na competição entre o mercado negro e o legal no Uruguai. A briga de preços é                  

maléfica à indústria, tende a reduzir lucro dos ofertantes e baratear produtos aos clientes,              

porém essa foi a estratégia adotada pelas políticas públicas Uruguaias ao impor que o preço da                

canábis na farmácia seria o mesmo do praticado no mercado negro. Observa-se que ainda não               

temos resultados positivos quanto à redução do tráfico.  42

O mercado americano no entanto tem a capacidade de suprir a demanda com a mais               

variada gama de produtos. A competição pela diversidade é algo que o mercado negro tem               

dificuldade em competir, haja visto que sua vantagem competitiva recai sobre a redução de              

custos que a produção ilegal permite. 

42 https://g1.globo.com/mundo/noticia/legalizacao-da-maconha-nao-diminuiu-trafico-no-uruguai.ghtml 
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Não podemos afirmar com certeza qual modelo está dando certo, tampouco é cedo para              

identificar os impactos negativos que a legalização trouxe. São necessários estudos           

comparativos e no momento é possível apenas inferir que para competir com o mercado negro,               

deve-se legislar com muita praticidade, e muito conhecimento acerca da subcultura de            

consumo. 
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