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ós subscrevemos como uma coalizão de think 

tanks, 47 grupos de defesa e organizações, 

em resposta à proposição sobre a adoção de 

embalagens sem marca, como medida de controle ao tabaco, 

e aos anúncios de diversos países em adotar tal prática.

Em primeiro lugar, o direito à propriedade é um direito 

fundamental do homem. Por consequência, a proteção dos 

direitos de propriedade material e intelectual é crítica. A 

criação de um  ambiente onde os direitos de propriedade 

são protegidos e legalmente cumpridos contribui para 

o crescimento e estabilidade social e econômica.

Os direitos de propriedade intelectual (DPI) incentivam 

o comércio em economias desenvolvidas e emergentes. A 

importância em garantir os DPI é reconhecida em tratados 

internacionais e convenções. Como foi destacado em 

diversos estudos e índices, existe uma forte correlação 

positiva entre o cumprimento dos direitos de propriedade 

intelectual de um país e o PIB per capita. Além disso, a 

proteção dos DPI é crucial para o desenvolvimento 

econômico de cada país. É por isto que os defensores dos 

DPI estão preocupados com a discussão da política sobre 

a adoção de embalagens sem marca ao redor do mundo.

Nós, os abaixo assinados, somos contra este ataque 

às patentes através da política de embalagens sem 

marca. Ela proíbe o uso de marcas, danificando o valor 

da propriedade intelectual, criando um precedente 

perigoso se for adotada como padrão no comércio geral. 

Ao negar um fabricante o direito de usar a sua marca 

para identificar o seu produto, golpeiam-se os princípios 

fundamentais de identidade corporativa e da liberdade.

Governos globais apoiam esta ideia de embalagem sem marca 

(ESM) e sua suposta habilidade de restringir o tabagismo. 

No entanto, os dados sugerem que os esforços em adotar 

esta política podem não ter o sucesso que esses governos 

querem fazer o público crer. Uma pesquisa governamental 

Australiana (Australian National Drug Strategy Household 

Survey/NDSHS)  em 2013, mostra dados que sugerem que 

o tabagismo juvenil diário pode ter aumentado de 2,5% 

em 2010 (com embalagem de marca) para 3,4% em 2013 

(quando transcorreu o primeiro ano da implantação da ESM).

O Prof. Sinclair Davidson da Universidade RMIT levantou 

preocupações sérias sobre os resultados de uma publicação 

do governo australiano feita em 2016, onde os dados 

mostram uma drástica redução do tabagismo depois 

da introdução da política da ESM. Ele demonstrou que 

a linha de tendência foi deliberadamente manipulada 

atribuindo qualquer declínio em tabagismo à prevalência 

da ESM. A análise econométrica deste estudo omite 

uma variável de preço, fazendo-se uma suposição 

incorreta de que o preço não tem papel determinante 

no consumo ou não do tabaco por pessoa; portanto 

esta publicação de 2016 sobre o suposto sucesso da 

ESM na Austrália deve ser vista com ceticismo.

Marcas, patentes e logomarcas são uma forma essencial de 

fornecer informação sobre o produto aos consumidores, 

sendo uma garantia de que eles estão comprando um 

produto legítimo e de qualidade. Quando a informação 

sobre a marca é suprimida por políticas públicas como 

a ESM, produz efeitos danosos para os consumidores. 

Como exemplo, houve um aumento de 24% no consumo 

de tabaco ilícito na Austrália desde que a política da 

ESM se tornou efetiva. Ao não permitir que as empresas 

usem suas marcas, as embalagens sem marca forçaram 

os consumidores a tomarem decisões desinformadas e 

em muitos casos, ficando expostos ao perigo e forçando-

os a entrar no mercado negro, em busca dos produtos.

Observamos uma tendência mundial para a adoção desta 

política de embalagem sem marca em diferentes produtos 

como bebidas etílicas, bebidas e alimentos açucarados e 

até mesmo fórmulas infantis e brinquedos. A Indonésia 

introduziu planos de ESM para produtos etílicos. O governo 

australiano está agora considerando introduzir avisos 

gráficos sobre bebidas etílicas, açucaradas e alimentos 

que o governo considera pouco saudáveis. A África do 

Sul foi mais longe e já introduziu a ESM para as fórmulas 

infantis e que incluem a proibição de fotos nas embalagens, 

a não ser relacionadas com o método de preparo. Ainda 

por cima, as embalagens das fórmulas infantis não podem 

fazer propaganda de qualquer outro produto correlato. 

O mais ultrajante é esta política alcançar os brinquedos, 

com o argumento de que alguns brinquedos reforçam 

os meninos de serem “machos” e as meninas de serem 

“submissas”, daí originando demandas para uma campanha 

pública com embalagens sem marca em brinquedos.

Os países que defendem fortemente os direitos de 

propriedade são conduzidos à estabilidade e ao crescimento 

econômico. O enfraquecimento dos direitos de propriedade 

intelectual não somente prejudica a economia, mas também 

coloca em risco a saúde e a segurança dos cidadãos. Para que 

os países permaneçam ou alcancem o sucesso econômico, 

faz-se necessário proteger e fazer cumprir esses direitos.

Nós instigamos os governos ao redor do mundo a 

focarem no fortalecimento dos direitos de propriedade 

intelectual em vez de infringi-los com políticas prejudiciais 

às marcas como a da “embalagem sem marca”.
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