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Legislação de ABS no Brasil
Brasil estabeleceu suas regras de acesso e repartição de benefícios (ABS na sigla em inglês) em 2001, através da Medida
Provisória 2.186-16/01. Esta medida define os direitos, obrigações e procedimentos relacionados ao acesso e repartição de
benefícios, tanto em relação aos recursos genéticos quanto aos conhecimentos tradicionais associados. A medida também
estabelece o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), órgão da administração federal, com funções
normativa e deliberativa, composto por representantes de várias entidades governamentais.
Além da Medida Provisória, outro marco importante foi o Decreto 5.459, datado de junho de 2005, que estabeleceu as
infrações administrativas decorrentes da falta de cumprimento dos procedimentos em ABS. Ele também atribuiu a um
órgão federal de fiscalização ambiental, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais- IBAMA, a
fiscalização e o sancionamento de quaisquer atividades contrárias às regras estabelecidas pela Medida Provisória.

CGEN – Autorização para acesso e repartição de benefícios
O CGEN foi efetivamente criado em junho de 2002, com a publicação do seu regimento interno. Foi a partir desta data que
o CGEN estabeleceu orientações sobre os contratos de uso do patrimônio genético e repartição de benefícios. Além disso, o
CGEN estabeleceu critérios para autorização de acesso e envio de recursos genéticos, bem como outras normas técnicas
para a execução das obrigações relacionadas. O CGEN iniciou a emissão de autorizações de acesso em 2003 e em julho de
2004 a Extracta Moléculas Naturais se tornou a primeira empresa a obter uma autorização de acesso para bioprospecção.
Os processos e requerimentos do CGEN cobrem as atividades das instituições de pesquisa e empresas que são obrigadas a
solicitar autorizações de acesso para realizar pesquisa sobre informações genéticas, bem como sobre as informações
genéticas obtidas de terceiros. Em ambos os casos, as empresas devem apresentar um requerimento ao CGEN, juntamente
com acordos de consentimento prévio informado e de acesso e repartição de benefícios, que devem ser assinados pelo
proprietário da terra de onde os recursos genéticos são provenientes.
Esses requerimentos não são um problema quando a empresa que solicita o acesso é a mesma que coleta os recursos. No
entanto, a maioria das empresas adquirem recurso genético, ou expressões deste recurso genético, tais como óleos vegetais
ou extratos, de outras empresas ou organizações. Essa situação, muitas vezes torna a identificação do fornecedor original
mais difícil. Além disso, os ingredientes ou espécies são muitas vezes provenientes de uma gama de fornecedores, de modo
que - mesmo se a empresa é capaz de rastrear o fornecedor original, pode haver vários proprietários envolvidos. Será que a
empresa precisa assinar acordos de ABS com todos os proprietários? Quem na cadeia de suprimentos é diretamente
responsável pelas exigências em ABS? Que tipo de benefícios precisa ser partilhado, por exemplo, com o proprietário de
uma fazenda de cacau? Estas questões não são fáceis de resolver.
Mesmo quando uma empresa supera essas dificuldades, ela fica com o mais sério desafio de todos: o tempo. As regras de
ABS no Brasil estabelecem que o procedimento administrativo para o ABS não deve durar mais de sete meses, mas dois anos
é uma estimativa mais realista do cumprimento de um processo bem sucedido de autorização de ABS.
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Desde que iniciou suas operações o CGEN, recebeu 99 pedidos de empresas para o acesso para bioprospecção e
desenvolvimento de produtos e135 pedidos de pesquisa de instituições públicas. Dos aplicativos comerciais, 69 vêm de
uma única empresa - Natura Cosméticos. Entre os outros candidatos temos empresas como: Croda, Cognis, Solabia,
Firmenich, IFF e Extracta que apresentaram mais de uma aplicação.
Os dados destacam que poucas empresas que trabalham com ingredientes naturais estão de fato engajadas no processo do
CGEN. Isto é devido a vários fatores. Primeiramente, existe restrição na consciência de ABS e sua relevância. Além disso,
mesmo quando existe uma consciência, as empresas podem sentir que o risco de cumprimento dos regulamentos de ABS
(visto como pouco claros e caros) podem superar os riscos de desrespeito à legislação.
Até agora, o CGEN só concedeu 19 autorizações de acesso para empresas e 75 autorizações para instituições de pesquisa.
Novamente, os baixos números demonstram as dificuldades envolvidas no processo. Uma grande quantidade de
informações complexas são necessárias aos candidatos, inclusive laudos antropológicos, descrições detalhadas de
negociações, e explicações sobre o processo e produtos que estão sendo pesquisados. Muitas vezes, o processo envolve
várias partes para fornecer informações adicionais e complementares. Na verdade, a diferença entre o ritmo e os prazos da
pesquisa e do desenvolvimento comercial e da burocracia do CGEN faz com que as empresas muitas vezes disponibilizem
o produto para o mercado sem ter obtido ainda a regularização do CGEN. Por isso, muitas aplicações ficaram em situação
irregular.
Em agosto de 2007, dada a impossibilidade de tratar juridicamente tais pedidos pendentes, o CGEN decidiu parar a sua
análise dos pedidos de acesso em casos de produtos existentes. Como resultado, entre 2007 e 2010, o CGEN quase que
exclusivamente tratava pedidos de acesso de institutos de pesquisa, com exceção de cinco pedidos concedidos para Natura
Cosméticos e um pedido de concessão para a empresa Extracta.

IBAMA- Execução e sanções
Em novembro de 2010, o IBAMA comprometeu-se com todos estes processos suspensos pelo CGEN e começou a emitir
multas aos solicitantes. A lógica era que as empresas que solicitaram a regularização dos produtos existentes estavam
realizando atividades de forma irregular e deveriam, portanto, ser penalizadas. As multas foram substanciais e estão
atualmente em fase de revisão administrativa.
Em março de 2011, acompanhado do volume inicial de multas, o IBAMA iniciou seus trabalhos junto as empresas que
não haviam solicitado as autorizações de acesso ao CGEN, mas que haviam sido identificadas, através da análise de sua
rotulagem e publicidade, por utilizar espécies da biodiversidade brasileira. Essas empresas receberam solicitação de
esclarecimento, que certamente resultará em multas. Além da solicitação de esclarecimento a estas empresas, o IBAMA
solicitou informações aos fornecedores de insumos e derivados provenientes de espécies da biodiversidade brasileira,
possivelmente buscando ampliar o foco de suas investigações.
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O resultado prático das ações de fiscalização tem sido o esforço renovado no CGEN para desenvolver uma estrutura
mais eficiente de regulamentação, buscando reduzir a pressão sobre empresas que tentam regularizar suas atividades.
Não existe atualmente um projeto de decreto que regula a regularização dos processos anteriores ao CGEN, e um
grupo técnico já foi criado para desenvolver regras que daria mais flexibilidade aos processos de autorização. Do lado
da empresa, tem havido um movimento para tentar seguir as regras e procedimentos estabelecidos pelo CGEN. No
entanto, há muita preocupação com a ambiguidade das ações do governo federal, que optou por penalizar as empresas
na vanguarda do cumprimento das regras de ABS.

Conclusão
De fato, uma posição mais coerente e eficaz de ABS por parte do governo federal é urgente. As regras de ABS que foram
estabelecidas para regulamentar a repartição de benefícios com aqueles que salvaguardam a biodiversidade estão
atualmente sendo utilizadas para impedir o uso da biodiversidade no desenvolvimento de produtos. As regras de ABS
inviabilizam os trabalhos das empresas com as comunidades tradicionais no fornecimento de ingredientes naturais - tal é
a complexidade das exigências de negociação.
Tendo sido um dos grandes protagonistas da adoção do Protocolo de Nagoya, o Brasil agora precisa fazer sua lição de
casa. O governo e as empresas devem trabalhar juntos para um quadro jurídico viável, com procedimentos que tenham
clareza e agilidade exigidas pelo mercado. Caso contrário, haverá cada vez mais empresas optando por trabalhar com
ingredientes derivados de laranja, maçã e uva, ao invés de maracujá, pitanga e jabuticaba.
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