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O MARKETING DAS DROGAS ILÍCITAS 

 

 

RESUMO – A proposta deste artigo é investigar se há um marketing das drogas ilícitas. E que há um 

mercado, e, consequentemente, há uma estrutura que funciona, como se fosse uma empresa com 

funcionários em seus diversos postos de trabalho. E também há consumidores diversificados e formas 

diversificadas de uso de drogas e vários tipos de drogas. Sabemos que há um marketing das drogas lícitas 

e é bem forte, com suas estratégias e a utilização da mídia em geral. Mas, será que a mídia não faz alusão 

as drogas ilícitas ao invés de prevenir o uso destas, não as incita? Focaremos o texto nas drogas ilícitas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Marketing. Drogas. Mercado. Usuários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo do artigo é mostrar que há um marketing por trás do uso de drogas ilícitas, 

em nosso país, mesmo que informal. Se há um marketing, há um mercado. Verifico, porém que 

há pouco material a ser pesquisado neste tema. Podemos falar em uma estrutura que funciona 

assim: Funcionários: Aviõezinhos - Os garotos que levam a droga da boca para os clientes são 

mais comuns; alto escalão - traficantes de maior hierarquia; a boca que fica em local 

diversificado, não necessariamente em favelas, muitas vezes na cidade; Gerente da boca - é 

responsável pela chegada da droga e pela contratação do pessoal; seguranças - a função deles é 

proteger os arredores da boca da polícia e de traficantes rivais. Eles usam armas próprias para 

combate a curta distância. E esse mercado é crescente como já mencionado acima. Essa 

informação é atestada por mim no meu local de trabalho, no CDRH – Centro de Referência em 

Direitos Humanos / PROVIV – Programa de Valorização da Vida – Vitória ES, em que o 

número de atendimentos de usuários de drogas e de familiares atendidos é crescente também. 

O mercado se dá no desenvolvimento de uma relação de troca de algo de valor entre dois 

interessados. E que essa troca nem sempre se dá com dinheiro. 

 O marketing muitas vezes se inicia com a distribuição do produto até chegar ao 

mercado final – compradores. Depois com o colega de rua, da escola, do trabalho da pessoa 

abordada para o experimento da droga ilícita e do próprio dono da boca e seus “funcionários”. 

Que muitas das vezes se inicia com a maconha. Oferece-se inicialmente, mas depois é 

necessário que se compre, pois ninguém vai ficar dando droga, pois ela tem um valor a se pagar.  

O marketing cria necessidades, mas o reforça também. A busca de satisfação por 

uma droga que satisfaça a pessoa do usuário está ligada a fatores fisiológicos, emocionais, 

de segurança, social e auto realização. Quem nos dá esta premissa é o renomado cientista 

e Psicólogo Maslow (“as necessidades descritas por Maslow encontram-se agrupadas em 

‘fisiológicas’, ‘de segurança’, ‘sociais’ (de associação), ‘de estima’ (ego-status) e ‘de auto 

realização’: As ‘necessidades fisiológicas’ estão relacionadas à alimentação, repouso, 

abrigo e sexo; as ‘necessidades de segurança’ dizem respeito à proteção contra perigos 

diversos – os ataques, os roubos, as doenças, a incerteza e o desemprego; as ‘necessidades 

sociais’ compreendem fatores de relacionamento, como aceitação, afeição, amizade, 

compreensão e consideração (fazer parte de um grupo); as ‘necessidades de estima’ 

relacionam-se ao ego; orgulho, autoimagem, confiança, status, reconhecimento; ser 



apreciado e admirado pelos outros; as ‘necessidades de auto realização’ conformam o 

topo dessa pirâmide e provêm autodesenvolvimento e autossatisfação” - MARKETING 

EM ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE – Apostila Faculdade Venda Nova do Imigrante. 

2018. Página 11). Quando falamos de necessidades, nos lembramos dos desejos. Que é 

uma expressão da vontade em obtenção de algo de valor para a pessoa. De uma satisfação 

mais profunda.  

Necessidades são poucas, os desejos são muitos. Os desejos influenciam as 

pessoas e são mutantes de acordo com a ação das forças e instituições sociais. Quando 

falamos mais diretamente do uso das drogas chamadas lícitas, ou de venda permitida, as 

propagandas e o marketing são fortes. Há uma demanda: desejo específico de usar drogas, 

comprar drogas. Existe uma capacidade de compra dessa droga. Que se faz de diversas 

formas. Comprada com dinheiro, cartão de crédito, fiado – que tem levado muitas pessoas 

ao risco de morte e morrem por não pagamento. A prostituição. E a troca de objetos, 

coisas, como: Televisão, móveis, celulares, roupas, botija de gás, utensílios domésticos 

em geral, carro, moto, aliança, tênis, pessoas, se colocar como ajudante na venda e 

distribuição das drogas, o famoso “corre”; se faz de forma constante. O usuário não mede 

esforços para chegar até a droga. Chegando muitas vezes a dívidas muitas vezes 

impagáveis, levando a morte de muitas pessoas.  

Falamos então também do nível de satisfação e de compensação adequada que a 

mercadoria, neste caso a droga, que ela traz ao usuário. No momento e local adequado a 

esse usuário. Pelo menos se presume que é adequado, mas sabemos que não o é devido à 

forma e os lugares “escusos” que são vendidas as drogas, chamadas de “boca”, e também 

os “deliverys” - é a palavra em inglês que significa entrega, distribuição ou remessa, em 

casa, neste caso. Tal sofisticação que se chegou à venda e distribuição das drogas. Por um 

preço razoável, ou aceitável. Não se fala em desconto, a final o preço é adequado a suas 

necessidades. E parece que vale a pena pagar pelo valor, se não deixariam de comprá-la.  

Quando falamos em uso de drogas ilícitas, falamos que o produto é atrativo. Se 

não fosse assim, não teríamos tantas pessoas envolvidas no uso e na venda delas. O que 

mostra que é lucrativo também, independente do mal que causa as pessoas que as usam. 

O oferecimento é algo de valor para alguém, o usuário. Para ele obter algo de valor – a 

droga. A utilização de uma moeda se faz necessário, qual seja a que for mais adequada.  



Quando falamos em produto, falamos de quem usa e de quem divulga o produto 

e como? O acesso à droga é de forma variada. É necessária uma comunicação, que se dá 

de forma velada muitas vezes, e de forma aberta, às vezes. Não há um banco de dados 

normalmente, a não ser para aqueles que se arriscam em comprar fiado. E a cobrança não 

é pelos meios normais, e sim por meios de ameaça. E os juros são altos. Quem as usa são 

pessoas comuns: Crianças, adolescentes, adultos e idosos. Pobres, ricos, homens, 

mulheres. Filhos, pais. A faixa etária e a classe social são diversificadas. A clientela, nesse 

sentido é bem ampla.  

A acessibilidade é fácil? Quem e como se divulga as drogas? Falamos então de 

marketing de relação. Como garantia de solidez e sobrevivência para a organização que 

vende a droga. Que se baseia na possibilidade da pessoa se tornar um usuário constante, 

um dependente, um adicto, um viciado em substâncias psicoativas, ou um traficante. A 

sobrevivência dessa organização está baseada nessa solidez – a dependência das drogas 

(grifo meu). Sabemos que se comprar drogas é muito fácil. Os locais de venda não são 

desconhecidos, colocando muitas vezes as pessoas e os jovens em situação de 

vulnerabilidade. Os locais são de risco, mas parece que vale a pena se arriscar.  

Os consumidores exercem poder de escolha por determinados produtos, e por 

algum tempo. Muitos que usam cocaína, por exemplo, não gostam que sejam comparados 

aos usuários de crack, pois estes são mais discriminados e são chamados de “nóia” ou 

“noiados”. Isso ocorre com usuários de bebida alcoólica, que também não aceitam a serem 

chamados de drogados, pois falam que não usam drogas. Assim, depois, são subjugados 

pela força da dependência. Nessa questão, não há um código de defesa do consumidor se 

a droga é “boa”, ou “ruim”. O cliente até que às vezes reclama do produto; se ele estiver 

“malhado”. E será que se tem um controle de qualidade dela? Sabemos que para atrair 

mais usuários, a indústria do crack investe em padrões diferentes da droga. “Em algumas 

apreensões policiais de Minas Gerais, se verifica a adição de, por exemplo, um aroma, 

uma cor diferente nas pedras, enfim, estratégias de marketing, né”, revela Benevides, 

subsecretário de Políticas Antidrogas – MG. (Globo. Com – 24/09/2008). 

No Brasil, o crack não é uma sobra de cocaína. É feito a partir da adição de 

solventes mais baratos à pasta base, daí o preço ser menor para o usuário. Apesar disso, 

o lucro do crack pode ser comparado ao da cocaína. (Globo. Com – 24/09/2008). 



“São em geral, laboratórios artesanais. Porque você tem o que ali? Uma panela 

para cozinhar uma substância ‘bicarbornatadas’, põe fogo, e você vai ter depois disto uma 

substância que explode cristalizando-se, com um barulho onomatopaico, né, que é o 

crack, que deu origem ao próprio nome”, explica Edmur Luchiari, delegado de polícia. 

(Globo. Com – 24/09/2008). 

 

2.  QUEM SÃO OS CONSUMIDORES, CLIENTES? SABEMOS QUE HÁ OS 

CLIENTES OCASIONAIS E OS PERMANENTES.  

 

Quem são os clientes ocasionais? São aqueles que se utilizam das drogas em festas 

“raves”, as “baladas” dos finais de semana, esporadicamente, de forma experimental. Mas 

não dão continuidade constante ao uso.  

As causas para essa forma de consumo são variadas. Não podemos negar o fato 

de que muitos que experimentam a droga – quer seja maconha, o loló, a cocaína, o crack, 

o Ecstase, etc. não se tornam dependentes. Há vários fatores que leva uma pessoa a se 

tornar um adicto: Tempo de exposição à droga – uso e meio ambiente; quantidade usada, 

química envolvida, formas de uso, condições emocionais, histórico familiar, idade, sexo, 

fator sócio econômico, exclusão social, solidão, questões inacabadas, falta de um sentido 

espiritual para a vida, dentre outros fatores.   

            Assim, a droga pode ou não se tornar tão importante para que se viva em função 

dela. A questão é que: Quem é essa pessoa que experimenta a droga que se torna 

dependente dela? Essa resposta não se tem tão fácil. Dado a complexidade do tema e das 

múltiplas drogas existentes e do ser humano. Então é um risco provar uma droga ilícita, 

pois não se sabe qual vai ser o resultado do experimento. Se vai ou não se tornar um 

adicto. 

Clientes permanentes: Esses clientes fazem uso regularmente das drogas. Pode-se 

usar diariamente, semanalmente, nos finais de semana, e os que não medem esforços para 

consegui-la. Chegam ao ponto de deixarem sua família, e sua casa para viverem entre os 

usuários de drogas, tornando-se pessoa em situação de rua. Se não deixam 

definitivamente, muitas vezes vivem nas ruas, ou locais chamados de “cracolândias”. 

Locais inóspitos e sem condições de higiene. Há alguns que ainda usam drogas em 

barracos alugados, ou em sua própria moradia.  



            O mercado das drogas suporta as diversas formas de negociação das drogas. Quem 

as passa não quer saber se aquele objeto de troca pertence ou não aquela pessoa. Assim 

“se aceita o bem sem olhar aquém!” Se é da pessoa, se foi furtado, roubado; se ouve 

assassinato para adquiri-lo, é irrelevante. Então quem participa da compra e/ou venda das 

drogas ilícitas, faz parte de um conjunto de pessoas a margem da lei. Contribuem para a 

manutenção dessa situação. Muitos usam esse comércio se valendo das dificuldades em 

se empregar, ou o fato de que é mais fácil esse comércio, pois é bem lucrativo 

rapidamente. Apesar dos riscos inerentes. Segundo Camila Leoni: “ um dos entrevistados 

de sua pesquisa aponta ações de promoção de marketing e que algumas empresas de funk 

foram financiadas pelos traficantes no Rio de Janeiro, objetivando levar pessoas para 

próximo das “bocas de fumo”. (Aspectos das técnicas de Marketing utilizadas nas 

atividades das organizações criminosas do narcotráfico – São Paulo 2016.  Página 128. 

Tese doutorado.). 

Concluindo:  A questão das drogas é muito ampla, e quando se pensa em tratamento 

dos usuários: “O ser humano é multifacetado, assim, não se pode pensar em um 

tratamento com um único profissional. Isto é, querer dar conta de uma questão que abarca 

a área física, psicológica, social e espiritual. É necessária uma integração entre as áreas 

do saber humano. Os aspectos biopsicossociais transcendem essa questão. ” (Vieira, Elber 

do Prado – Livro: Retratos da alma. Como lidar com seus medos e sentimentos. Ed. 

Ágape. Página 19. 2010). 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

1- Pesquisa de campo para identificar se há um marketing das drogas. 

Pesquisa de mercado: Análise de participação do usuário. 

2- Em que estado você mora? 

__________________________________________________________ 

3- Em que cidade você mora? 

__________________________________________________________ 

4- Qual seu sexo? 

➢ (  ) Masculino 

➢ (   ) Feminino 



5- Em que dia mês e ano você nasceu? 

____/____/________ 

6- Você consome ou consumiu produtos (drogas) do tipo – exemplo: Maconha, Cocaína, 

Crack, LSD, Ecstase, Loló? 

➢ (  ) Sim 

➢ (  ) Não  

7- Qual destes produtos (drogas) você usa ou usou? 

➢ (   ) Maconha 

➢ (   ) Cocaína 

➢ (   ) Crack 

➢ (   ) Ecstase  

➢ (   ) Loló 

➢ (   ) Outras ________________________________________________ 

➢ (   ) Masculino 

➢ (   ) Feminino 

8- Como você conheceu a ou, as drogas? 

➢ (  ) Colegas? 

➢ (  ) Familiares? 

➢ (  ) Traficantes? 

➢ (  ) Policiais? 

➢ (  ) Festas, baladas? 

➢ (  ) Namorada (o)? 

➢ (  ) Revistas? 

➢ (  ) Jornais? 

➢ (  ) Televisão? 

➢ (  ) Internet? 

➢ (  ) Rede social? 

9- Qual a periodicidade de compra do produto (droga)? 

➢ (  ) 1 vez ao dia 

➢ (  ) 2 a 3 vezes ao dia, ou mais  

➢ (  ) 1 vez por semana ou mais 

➢ (  ) 1 vez por mês 



10- Quantos produtos, tipos de (drogas) você adquire, em média, em cada compra? 

➢ (  ) 1 

➢ (  ) 2 

➢ (  ) 3 

➢ (  ) 4 ou + 

11- Como você ficou, ou fica sabendo onde vende o produto (droga)? 

➢ (  ) Colega 

➢ (  ) Amigo 

➢ (  ) Conhecido 

➢ (  ) Aviãozinho 

➢ (  ) Vendedor 

➢ (  ) Boca 

Outras formas de divulgação: 

______________________________________________________________ 

12- Você confia na forma como o produto é fabricado? 

➢ (   ) Sim 

➢ (   ) Não 

13- O preço do produto (droga) é adequado (baixo ou alto)? 

➢ ( ) Sim. Por quê? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

14- (  ) Não. Por quê? ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

15- Como você compra a droga? 

➢ (  ) Dinheiro 

➢ (  ) Fiado 

➢ (  )Trocando utensílios domésticos: Botija de gás, liquidificador, panelas, etc. 

➢ (  ) Trocando celular 

➢ (  ) Trocando carro 



➢ (  ) Trocando moto  

➢ (  ) móveis 

➢ (  ) Fazendo “corre” 

➢ (  ) Outras formas__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

            Foi escolhido uma amostragem de 08 participantes do Grupo de Apoio 

Psicológico do CRDH - Centro de Referência em Direitos Humanos, SESD – 

Subsecretaria sobre drogas, onde funciona o PROVIV – Programa de Valorização da 

Vida, Projeto do governo federal para atendimento a pessoas em situação de uso de 

substâncias psicoativas, em Vitória – ES.  

A faixa etária varia de 28 a 52 anos de idade. Sete do sexo masculino e um do sexo 

feminino. Munícipes de Vitória, Cariacica, Vila Velha e Aimorés – MG. 

 

Coleta de dados: 

Drogas usadas: Usuário de maconha – 06; Cocaína – 06; crack – 04; Ecstase – 01; Loló 

– 03; Outras – cachaça – 02.  

Como conheceu a droga?  

Colegas – 06, Familiares – 01, Traficante – 01, Festas baladas – 01. 

Periocidade de uso:  

Uma vez ao dia – 01, duas a três vezes ao dia – 04, todos os dias – 01, duas omissões.  

Quantos produtos adquire na compra? 



Três compraram dois tipos, quatro compram três tipos, um compra um tipo, duas 

omissões.  

Como ficou sabendo do local da venda? 

Conhecido – 02, aviãozinho – 01, boca – 01, colega – 02, omissões – 02. 

Confia como o produto foi produzido? 

Sim – 04, Não – 03. 

Preço da droga alto ou baixo? 

Alto: 07 – porque a droga vem em pouca quantidade, é pouca droga para muito dinheiro. 

Baixo – 01. 

Como compra a droga? 

Dinheiro – 07; faz corre – 04; fiado – 03; trocando utensílios domésticos – 02; trocando 

celular – 03; trocando móveis – 01 e outras formas: 01 – fio de cobre e alumínio. 
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5. CONCLUSÃO 

 

            Observa-se que através desta amostragem que o marketing, comércio das drogas 

existe, e é informal, mas com componentes de participação de uma empresa, que funciona 

de forma informal, mas com características de uma empresa estruturada, pois todos que 

participam dela tem sua função. Esta empresa funciona de forma articulada, já que para 

que seu produto chegue ao local de venda, tem que ter uma estrutura e uma logística. E 

também existe em função do uso compulsivo de pessoas. E que não deixa de atender ao 

usuário, pois se utiliza de diversas formas de se comercializar, propagar a droga como 

observado na pesquisa. E que a divulgação principal é de boca a boca.  

           Os usuários de drogas utilizam vários tipos de substâncias psicoativas, dificilmente 

só um tipo. A forma como conheceram varia bastante também. A periocidade de uso 

também é variável. Os motivos que levaram a conhecer as drogas também são 

multifacetados. A quantidade de produtos adquiridos é diversificada. Para saber o local 

da compra é necessário que se tenha um amplo conhecimento de pessoas que se utilizam 

das drogas, tanto que é através de colegas e conhecidos a forma que mais aparece na 

pesquisa para se saber o local. A confiança no produto é depositada em seus efeitos, pois 

se está “malhada”, busca-se outros locais para compra. O preço da droga é alto, segundo 

os participantes da pesquisa, mas não é um empecilho para que adquiram a droga. Mesmo 

tendo que lançarem mão de artifícios que os coloquem em perigo. A forma como 

compram a droga também é diversificada, e em dinheiro é na maioria das vezes, mas de 

onde vem este dinheiro? 

            Os participantes desta pesquisa são pessoas que estão, e alguns estavam, há muitos 

anos usando drogas. E só perceberam o mal que a droga faz a eles depois de estarem com 

problemas com seus familiares, trabalho, estudo, vivendo nas ruas, as vezes problemas 

com a justiça, comorbidades em sua saúde física, emocional e espiritual; estigmatizados, 

ou seja, perdas em todas as áreas de sua vida. Após estes acontecimentos é que começam 

a perceber que as drogas não lhes trouxeram aquilo que eles pensavam, ou o que lhes 

falavam que iriam conseguir: Conforto, paz, amizades, “curtição”, felicidade. O prazer 

momentâneo se consegue, seguido de muitas vezes de processos depressivos e de 

angustia, pelo fato de que as drogas têm seu efeito passageiro. E quando se vai percebendo 



que seu efeito está passando, buscam de novo o uso para compensar essa falta que a droga 

trás.  

            Outro ponto interessante, é que as famílias que acompanham essa jornada ao 

mundo das drogas passam pela codependência, que se caracteriza por apresentarem 

comportamentos e formas de agir erradas: Passam pela negação e aceitação de que a 

pessoa está usando drogas, acham que podem controlar a vida e os atos da pessoa do 

usuário, assumem seus atos e não os responsabilizam, não sabem dizer não! Pagam as 

dívidas de drogas, se submetem a violência física e psicológica, não dormem, dentre 

outras questões.  

            Esta pesquisa tem seus limites, pois devido à complexidade do tema e a 

dificuldade de pessoas que querem participar dela. Apesar dessa pequena amostragem 

podemos vislumbrar como que o marketing está presente, e que o comércio é intenso, e 

que o capital investido para que a droga continue sendo vendida é muito grande, desde o 

capital financeiro até o humano. Verificamos isto ao longo da pesquisa.   

            Salientamos, ainda que este tema está longe de ser fechado, pois verificamos que 

em nosso país a temática das drogas ainda é tema tabu em vários seguimentos. Trata-se a 

questão das drogas mais no tratamento dos usuários e pouco se tem feito em termos de 

prevenção, que deveria começar na infância, para que a pessoa possa se posicionar 

adequadamente sobre este tema que é tão caro a nossa sociedade. Deixar para falar deste 

tema tardiamente, gera uma dificuldade para que as pessoas se posicionem. Mostrar os 

prós, se existe, e os contra, isso porque depois que se está fissurado pela droga fica difícil 

se posicionar. E o que ocorre é que os equipamentos, a rede de atendimentos da saúde já 

está saturada, e há um despreparo dos profissionais em atender usuários de drogas quando 

se fala em atendê-los aí é que fica mais difícil.  

           No final das contas o usuário não se responsabiliza pelos seus atos, não mede as 

consequências do que faz. Penalizando toda a sociedade. Urge então, que se faça mais 

pesquisas, se trabalhe mais na prevenção, responsabilize mais o usuário pela escolha que 

ele fez, pois geralmente entrou de forma espontânea no mundo das drogas ilícitas e lícitas. 

Possibilitando uma mentalidade de criticidade que falta tanto ao usuário de substâncias 

psicoativas.  

 

 



6.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

HERNANDES, C. J. O lugar do sagrado na terapia. São Paulo. Ed. Nascente/CPPC. 1986. 

MIRANDA, R. O que é codependência? Instituto Independa. 1ª edição, revista • maio de 

2015. 

PERLS, F. S. Gestalt-terapia explicada. 2ª edição. São Paulo. Summus editorial. 1977. 

PIAGET, J.; VYGOTSKY, L.; WALLON, H. P. H. Teorias Psicogenéticas em discussão. 

4ª edição. Summus Editorial. 1992. 

RIBEIRO, J. P. Gestal-terapia: refazendo um caminho. 3ª edição. São Paulo. Summus 

editorial. 1985. 

SCHUTZ, A. Fenomenologia e relações sociais. Zahar editores. 1979. 

SZABÓ, I.; CLEMENTE, I. Drogas: As histórias que não te contaram. 1ª edição. Rio de 

Janeiro. Zahar. 2017. 

VIEIRA, E. P. – Retratos da alma – Como lidar com seus medos e sentimentos. 1ª edição. 

São Paulo. Editora ágape. 2010. 

(Globo. Com – 24/09/2008). 

MARKETING EM ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE – Apostila Faculdade Venda Nova 

do Imigrante. 2018. Página 11. 

BRASIL. Ministério da Justiça. Relatório de atividades. Brasília, DF, 1993. 28 p.  

UNIVERSIDADE de São Paulo – Faculdade de Economia, Administração em 

Contabilidade. Programa da Pós-Graduação em Administração. Camila Leoni 

Nascimento. Aspectos das técnicas de Marketing utilizadas nas atividades das 

organizações criminosas do narcotráfico – SÃO Paulo 2016.  236 p. Tese doutorado. 


