Sustentabilidade e Acesso à Biodiversidade.
Reforma Legal e Oportunidades

Por que uma Lei para gestão do uso da biodiversidade e dos
conhecimentos tradicionais associados?
Mais de 305 etnias indígenas e
mais de 40 denominações de
povos e comunidades
tradicionais

Mais de 20% da
biodiversidade do planeta

O Brasil é usuário e
provedor de ativos da
biodiversidade
A bioeconomia ocupa cada
vez mais espaço na
economia mundial

Intensa produção científica
em biodiversidade

Consumidor é cada vez
mais consciente e exigente

Cosméticos, fármacos,
agricultura e energia
crescem mesmo nos
tempos de crise

CONSERVAÇÃO

Mitigar a Perda de Biodiversidade no Mundo

Sem conhecer não há
como
valorizar
integralmente
os
benefícios
da
preservação
ou
os
custos da perda.

CONSERVAÇÃO

O que estamos perdendo? Diversidade de espécies.
A Sexta Grande Extinção?

> 24.000 (>28%) espécies
ameaças de extinção
(IUCN/2017)

Callicebus miltoni
Zogue-Zogue rabo de fogo

CONSERVAÇÃO

O que estamos perdendo? Diversidade genética.

De 1900 a 1983 cerca
de 75% da diversidade
genética destas
plantas foi perdida.

CONSERVAÇÃO

O que podemos perder?
Um caso de referência: Micronésia

<5 µg carotenes

<8500 µg carotenes

Kuhnlein, H.V., Erasmus, B. & Spigelski, D. (2009) - slide de Barbara Burlingame, FAO

CONSERVAÇÃO

O que estamos perdendo?

Vitamina C
mg/100 g

1888

420
38

53

112

126

Lime

Orange

Tangerine

Cagaita

Mangaba

Camu camu

CONSERVAÇÃO

O que estamos perdendo?

Vitamina A
mcg RAE/100 g

1204
844
663

59

57

Papaya

Passion fruit

Carrot

552

Pitanga

Tucumã

Buriti

CONSERVAÇÃO

O que estamos perdendo?

Perda de biodiversidade também impacta a inovação;
70% das novas moléculas publicadas, de 1981 a 2006, eram
oriundas da biodiversidade. (NEWMAN; CRAGG, 2007);
Redução da biodiversidade, reduz o estoque de oportunidades
para o desenvolvimento tecnológico e a inovação.
Mercado mundial de fitoterápicos deve chegar a US$ 107 bilhões
em 2017 (~R$ 350 bilhões), (Global Industry Analysts);

CONSERVAÇÃO

O que podemos perder? Atalhos para novas descobertas.

A substituição de biomas, muitas vezes, acarreta em substituição das
culturas que conheciam e viviam daquele bioma;
O êxodo e a extinção de povos e culturas leva a perda do conhecimento
sobre potenciais usos daquela biodiversidade;

Além das culturas e saberes milenares, perdem-se oportunidades para a
inovação.
~75% das drogas modernas são oriundas da medicina tradicional de Povos
indígenas e Comunidades Tradicionais (OMS); RB para isso…

CONSERVAÇÃO

O Que estamos perdendo?

Rosa Andrade, última falante
de resígaro, Amazônia, Peru

Segundo a UNESCO:

Tommy George, último
Kuku-thaypan, Austrália

100 línguas foram extintas em 10 anos;
400 em situação crítica,
51 faladas por 1
3.500 línguas e dialetos se extinguirão
neste Século.
Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/12/26/cultura/1482746256_157587.html

CONSERVAÇÃO

O que poderia ter sido perdido?

Curare
Chondrodendrum tomentosum

Jararaca
Bothrops jararaca

Goiaba-serrana
Acca sellowiana

CONSERVAÇÃO

O que podemos perder?

Jambu - Spilanthes acmella
Propriedades: Anestésicas; Purgativas; Bactericidas;
Antifúngicas; Antissépticas; Antivirais; Diuréticas;
Afrodisíacos; Estimulantes do sistema imunológico;
Vasorrelaxantes.
Pesquisadores da Unicamp obtêm extrato de jambu
para a fabricação de anestésicos (04/08/2017)
Tecnologia, recentemente licenciada, rende produto
mais puro e de alta qualidade
Aplicação farmacêutica, cosmética, culinária...

Negócios do Futuro e Biodiversidade
Setores que investem em inovação a partir da biodiversidade:
Agricultura (fonte de variedade, resistência a doenças e clima);
Energia Renovável - biocombustíveis, etanol 2ª geração;
Fármacos, Fitoterápicos e Nutracêuticos;
HPPC – Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos.

Negócios do Futuro e Biodiversidade
PIB: 2015 (-3,8); 2016 (-3,6)
Faturamento Farmácos: 2014 (+14%); 2015 (+12%); 2016 (+13%)
Faturamento em 2016 - R$ 85 bilhões
8ª Mercado de Fármacos, 5ª Posição (2021)

Faturamento Cosméticos: média dos 20 anos até 2015 (11,4%);
2015 (+0,2%); 2016 (+0,2%).
Fonte: ABIHPEC, INTERFARMA & IMS Health

Negócios do Futuro e Biodiversidade
Mercado HPPC - crescimento de ~ 10% a.a, em 10 anos.
2014 (10,7%); 2015 (-0,4%); 2016 (4,8%)

4º Maior consumidor de Produtos de HPPC
Mercado de ~30 bilhões de US$
Responde por 60% da Produção da América Latina
2º Setor industrial que mais investe em inovação no Brasil;
Fonte: ABIHPEC

Negócios do Futuro e Biodiversidade
A sociedade exige cada vez mais responsabilidade:
79% - acredita que é obrigação moral das empresas;
34% acredita que as empresas agem com responsabilidade
72% dos consumidores acreditam que podem influenciar
positivamente a sociedade comprando produtos de empresas que
respeitam a biodiversidade e as pessoas; Brazil (89%) UK (72%);
Fonte: UEBT – BioBarômetro 2017

Negócios do Futuro e Biodiversidade
✓Atitudes das empresas que mais convencem:
- Contribuição para a conservação da biodiversidade (75%);

- Validação externa – Certificação (71%)
- Procedência dos ingredientes naturais (71%)
✓73% têm maior satisfação ao comprar produtos responsáveis;
Brazil (88%), USA and France (75%) e UK (72%)
Fonte: UEBT – BioBarômetro 2017

Negócios do Futuro e Biodiversidade

Macrotendências para 2020*:
1) nanotecnologia, 2) biotecnologia, 3) meio ambiente, 4)
tecnologia digital, 5) comunicação virtual, 6) desenvolvimento de
novos materiais na área médica, 7) qualidade de vida, 8)
alimentos, 9) agronegócio, 10) energia renovável e 11) uso de
ativos da flora brasileira.
* Programa de Estudos do Futuro da Fundação Instituto de Administração (FIA), da USP

Negócios do Futuro e Biodiversidade
Características da inovação com Biodiversidade:
✓ Participação de Mercado crescente;
✓ Resiliência às crises econômicas;
✓ Potencial de inovação e combinação de novas tecnologias;
✓ Responsabilidade social e ambiental;
✓ Impacto positivo na conservação da biodiversidade e do planeta.

“Economia da Floresta Nativa”

Primeira Lei de ABS
MP 2.186 -16 de 2001 -1º esforço regulatório;

Excessivo comando e controle – regras impossíveis;
Burocracia desestimulou o acesso e inviabilizou a repartição de
benefícios;
Gerou experiência regulatória, mas não cumpriu seu papel;
CGEN Free

Uma nova lei era preciso

Objetivos da Reforma Legal

✓

Conhecer a biodiversidade para protegê-la, só se valoriza o que se
conhece;

✓

Efetividade e simplicidade na atuação do Estado para garantir tanto a
fruição de direitos quanto a observância das obrigações.

✓

Estímulo a convergência entre setores - cooperação entre academia,
empresas, povos e comunidades tradicionais;

✓

Descriminalizar e reconhecer a excelência de instituições de P&D;

Objetivos da Reforma Legal

✓

Minimizar os custos de transação para todas as partes, sem reduzir
garantias e direitos;

✓

Manter o quadro jurídico seguro e flexível, permitindo adaptações;

✓

Foco na rastreabilidade. Regulação de resultados e não de
processos;

✓

Benefícios para a Conservação, inclusive para Pesquisa e DT.

Lei 13.123/2015 – Aplicabilidade sobre…

✓Acesso ao patrimônio genético (PG) e ao conhecimento
tradicional associado (CTA);
✓Remessa para o exterior de amostras de PG; e
✓Exploração econômica de produto acabado ou material
reprodutivo oriundo de acesso ao PG e ao CTA.

REFORMA LEGAL
Síntese das inovações do novo marco legal
Novo modelo focado no acesso livre ao PG;
Obrigações quando há resultados;
Repartição de benefícios focada e quando há benefícios;

CGEN com novo perfil e atribuições.

CGEN

Conselho de Gestão do Patrimônio Genético

Conselho deliberativo, normativo, consultivo e recursal, tem uma nova missão:
✓

Deixa de ser o “autorizador” de tudo – função cartorial;

✓

Passa a ser lócus de discussão e aperfeiçoamento do marco legal;

✓

Coordena a elaboração e aplicação de políticas para a gestão do acesso e
da repartição de benefícios;

✓

A sociedade civil não só propõe melhorias, como atua diretamente na
tomada de decisão com voz e voto.

Composição do CGEN
GOVERNO 11: CC; MMA, MRE, MCTI; MDIC; MINC; MAPA; MDSA; MD; MS; MJ
SOCIEDADE 09: Setor Empresarial – CNA, CNI e CNI/CNA
Academia – SBPC, ABC e ABA
PICTAF – CNPI, CNPCT e CONDRAF
CÂMARAS SETORIAIS: outros representantes desses setores.
CÂMARAS TEMÁTICAS: abertas a participação mais ampla possível.

Redução do Custo Regulatório

M.P. 2186/2001

LEI 13.123/2015

INSTANTÂNEA
O Cadastro leva alguns minutos
e pode ser feito após o início da
pesquisa, antes da publicação.

M.P. nº 2186-16/2001

Lei nº 13.123/2015

Autorização Prévia no D.O.U.

Cadastro

Comprobatório

Declaratório

Papel

Eletrônico

Necessariamente Prévio ao acesso

Após os marcos temporais do Art. 12
Prévio a:
• a remessa
•a
requerimento
de
propriedade
intelectual
•à
comercialização
do
produto
intermediário
• à divulgação dos resultados (finais ou
parciais)
• à notificação de produto acabado ou
material reprodutivo

M.P. nº 2.186-16/2001

Mecanismo de regularização em norma
infralegal: insegurança jurídica.

Regularização sem isenção de multa.
Após regularização, redução de até 90%

Lei nº 13.123/2015

Mecanismo de regularização estabelecido
em Lei.

Regularização da pesquisa mediante cadastro
Prazo de 12 meses para regularização, com
extinção de multas da MP.

Anuência do CDN necessária para quem fazia Anuência do CDN necessária apenas para
coleta em área de fronteira.
quem faz acesso em área de fronteira e
possui vínculo com instituição estrangeira.

O TTM não permitia repasse a terceiros

O TTM permite repasse a terceiros, a critério do
remetente.

MP nº 2.186-16/2001

Lei nº 13.123/2015

-RB em toda a cadeia, do óleo ao
cosmético.
- Efeito cascata e múltiplas
incidências na cadeia de valor.
- DPI e MEI repartem benefícios
Patrimônio Genético
- RB monetário e não monetário
diretamente com o proprietário da
área;
- Média de 0,1 a 5%, ou menos, a
prazos variados.
Conhecimento Tradicional Assoc.

- RB incidente no último elo da cadeia (produto
acabado), 1 ano após início da comercialização.
- PG tem que ser elemento principal de agregação de
valor ao produto.
- Licenciamento de DPI e MEI não repartem
Patrimônio Genético
- RB na modalidade monetária através do Fundo
Nacional de RB (fixo de 1% da receita líquida a.a.)

- RB não monetária (de 0,75% a 1% da receita líquida a
depender do tipo).
Conhecimento Tradicional Associado

- RB com uma comunidade e valor - RB com o povo provedor;
negociado entre as partes;
- livre negociação entre as partes + 0,5% p/ FNRB, para
demais detentores do CTA identificável;
- Codetentor sem RB;
- Fontes secundárias não RB

- 1% da receita líquida no FNRB (CTA de origem nãoidentificável).

M.P. nº 2186-16/2001
Beneficiários da RB:

Lei nº 13.123/2015 (Art. 1º V; Art. 19; e Art. 33)
RB monetária para o FNRB, para a conservação da
biodiversidade e apoio a atividades de:

Proprietário da terra onde foi coletado
•
o PG ou o provedor do CTA.
Sem obrigação de investir em
conservação ou uso sustentável da
Biodiversidade.

•

•
•

Recuperação, criação e manutenção de coleções
ex situ
Prospecção e capacitação de recursos humanos

Desenvolvimento e transferência de tecnologias
para a conservação, in & ex situ;
Fomento a pesquisa científica e DT.;

RB ñ-monetário

RB ñ-monetário. Empresa investe diretamente em

Caso a caso e sem obrigação de
investir em conservação ou uso
sustentável da Biodiversidade.

•
•
•
•
•
•
•

Projetos para conservação;
Transferência de tecnologia;
Capacitação;
Licenciamento de produtos;
Participação na pesquisa e DT;
Consolidação de infraestrutura de P&D;
Estabelecimento de empreendimento conjunto de
base tecnológica.

OPORTUNIDADES PARA A P, D & I

•

Sistema facilitado de acesso, cadastramento após acesso e antes de
publicar;

•

Recursos extra-orçamentários para P,D & I (RB não monetária, FNRB,
parcerias com setor privado);

•

Recursos específicos para criação, manutenção das coleções;

•

Patentes e MEI não repartem benefícios, apenas quem explora o produto
acabado decorrente do acesso;

•

Regularização via cadastro, com perdão de 100% de multas para pesquisa;

•

Atuação direta no aperfeiçoamento das regras, voto no CGEN;

•

Participação na decisão sobre a aplicação dos recursos do FNRB com voto;

Negócios do Futuro e Biodiversidade
Se consumidores valorizam a responsabilidade sociambiental e
reconhecem algumas atividades como comprovação desse
compromisso:

O cumprimento da Lei garante que todo produto irá:
Contribuir para a conservação da biodiversidade - RB;
Validação externa – Cadastro e Notificação pelo SisGen;
Procedência dos componentes do produto - Rastreabilidade

Visão de Futuro para 195 países da CDB
A efetiva implementação da nova Lei poderá ofertar:
✓valorização da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos;
✓mecanismo adicional de fomento a conservação e uso sustentável da
biodiversidade, a partir da repartição de benefícios;
✓oportunidades de negócios para o setor produtivo;
✓oportunidades para o desenvolvimento de PD&I;
✓oportunidades de preservar os modos de vida e os conhecimentos
tradicionais;

PD&I + “Economia da Floresta em Pé” + RB
+ conservação da biodiversidade = + ID&I.
Desenvolvimento de
Produtos da Biodiversidade
Brasileira

Melhoria da Conservação
da Biodiversidade

Aumento do Conhecimento
sobre a Biodiversidade
Brasileira e valorização

Aumento da Repartição de
Benefícios

+ P,D&I

SISGEN – Processos Facilitados

VISÃO POLÍTICA E ESTRATÉGICA
✓O desenvolvimento da bioeconomia (fármacos, cosméticos,
agricultura, energia renovável e química verde) é uma rota
tecnológica e industrial prioritária para o Estado brasileiro;
✓O desenvolvimento de setores econômicos que impactam
positivamente nos objetivos de conservação ambiental é uma das
missões do Departamento de Recursos Genéticos do MMA;
✓Os direitos de PI e a integração produtiva dos PICTAFs são
elementos chave neste processo;

VISÃO POLÍTICA E ESTRATÉGICA
✓A conservação do patrimônio genético “in situ” é um ativo base
da inovação em biotecnologia;
✓As estratégias de conservação não funcionam se a sociedade
não tem como obter valor econômico e social da biodiversidade;
✓O sistema de inovação em biotecnologia deve integrar políticas
de meio ambiente; inclusão social; desenvolvimento econômico e
de saúde pública, pelo menos.

VISÃO POLÍTICA E ESTRATÉGICA
Conservação da
Biodiversidade
Desenvolvimento
Econômico

Saúde Pública

Desenvolvimento
Social

cgen@mma.gov.br

C.F. 1988

CONSTITUÇÃO FEDERAL – Adota o termo Patrimônio Genético e incumbe
ao Poder Público a obrigação de fiscalizar as atividades de pesquisa.
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado...e ...
incumbe ao Poder Público:
II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e
fiscalizar as entidades dedicadas a pesquisa e a manipulação do material
genético;

Lei 13.123/2015 – Definições

Patrimônio genético: informação de origem genética de
espécies vegetais, animais, microbianas ou espécies de outra
natureza, incluídas as sustâncias derivadas do metabolismo
destes seres vivos.
Acesso
ao
Patrimônio
Genético:
pesquisa
ou
desenvolvimento tecnológico realizado sobre amostra de
patrimônio genético.

Lei 13.123/2015 – Definições

Pesquisa: atividade, experimental ou teórica, realizada sobre o
patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado, com o
objetivo de produzir novos conhecimentos, por meio de um
processo sistemático de construção do conhecimento que gera e
testa hipóteses e teorias, descreve e interpreta os fundamentos de
fenômenos e fatos observáveis.

Lei 13.123/2015 – Definições

Desenvolvimento Tecnológico: trabalho sistemático sobre o
patrimônio genético ou sobre o conhecimento tradicional associado,
baseado nos procedimentos existentes, obtidos pela pesquisa ou
pela experiência prática, realizado com o objetivo de desenvolver
novos materiais, produtos ou dispositivos, aperfeiçoar ou
desenvolver novos processos para exploração econômica.

Cadastro de Acesso e de Remessa
Quem?
➢ Usuário que realiza acesso a patrimônio genético ou conhecimento
tradicional associado ou remessa de patrimônio genético

Quando?
➢ Previamente à remessa, ao requerimento de PI, à comercialização de
produto intermediário, à divulgação de resultados finais ou parciais ou à
notificação de produto. Exceção nos casos de anuência do CDN e Marinha.

Como?
➢ Pelo SisGen

Notificação de Produto
Quem?
➢ Usuário que irá explorar economicamente produto acabado ou material
reprodutivo oriundo de acesso.

Quando?
➢ Previamente ao início da exploração econômica de produto acabado ou
material reprodutivo

Como?
➢ Pelo SisGen

SisGen

(Art. 20 do Decreto nº 8.772, de 2016)

✓ Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do
Conhecimento Tradicional Associado
✓ Sistema eletrônico e interface web
✓ Cadastro de acesso, cadastro de remessa, notificação de
produto, anuências do CDN e da Marinha, etc.

SisGen

(Art. 20 do Decreto nº 8.772, de 2016)

Repartição de Benefícios

Quem?
➢ Fabricante do Produto Acabado ou Material Reprodutivo
Quando?
➢ Durante todo o período de exploração econômica

Como? Quanto?
➢ Depende

Repartição de Benefícios

PG
✓ Modalidade Monetária ou Não Monetária
✓ Monetária: 1% da Receita Líquida para o Fundo Nacional
para a Repartição de Benefícios – FNRB

✓ Não Monetária: Acordo de Repartição de Benefícios com
a União (MMA) – 0,75% ou 1% da Receita Líquida

Repartição de Benefícios

CTA de origem não identificável
✓ Monetária: 1% da Receita Líquida para o FNRB

CTA de origem identificável
✓ Acordo de Repartição de Benefícios com o provedor +
✓ 0,5% da Receita Líquida para o FNRB

Repartição de Benefícios
Isenções
✓ Microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais;
✓ Agricultores tradicionais e suas cooperativas (limite de
receita bruta anual)
✓ Produtos intermediários
✓ Licenciamento ou transferência de propriedade intelectual
A isenção da repartição de benefícios não desobriga o
usuário das demais obrigações da Lei!

Regularização
Quem?
➢ Usuário que realizou atividades em desacordo com a Medida Provisória
nº 2.186-16, de 2001.

Quando?
➢ No prazo de um ano, a partir da disponibilização do SisGen.

Como?
➢ Assinatura de Termo de Compromisso > Cadastro, Notificação e
Repartição de Benefícios.

Por quê?
> Estar regular com a legislação e não ter aplicação/redução de sanções por
descumprimento da Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001.

Convenção Sobre a Diversidade Biológica
195 países + União Européia
OBJETIVOS
Repartição Justa
e Equitativa de
Benefícios
Uso Sustentável
Da Biodiversidade

Conservação da
Biodiversidade

Convenção Sobre a Diversidade Biológica
195 países + União Européia
Consentimento e
Repartição de
Benefícios
Conservação e
Proteção do CTA

Soberania dos
Estados

