
 

FICHA INFORMATIVA 
 

O AgAccord ® já está concluído assim como o acordo de Uso e 

Compensação de Dados está aberto a assinaturas 

  

Contexto 

 

 O primeiro evento de biotecnologia comercial, nos Estados Unidos, terá sua 

patente expirada e se tornará "genérico" em 2014. Para se preparar para esta transição, 

a Organização da Indústria de Biotecnologia (BIO) e a Associação Americana do 

Comércio de Sementes (ASTA), com seus membros, trabalharam em conjunto com a 

cadeia de valor agrícola para criar um mecanismo voluntário conduzido pela indústria, 

o AgAccord ®.  

 O AgAccord agora está completo e vai dar apoio para que ocorra uma transição 

suave rumo a um mercado que inclua ambos: eventos de biotecnologia patenteados e 

de patente expirada. A Criação do AgAccord é um marco importante para a indústria de 

biotecnologia agrícola e está sendo apresentado previamente a sua real necessidade. O 

número de eventos que possuirão suas patentes expiradas, em um futuro próximo, é 

pequeno e não vai aumentar significativamente até 2020. 

 O AgAccord foi criado para facilitar a transição para um mercado de “pós 

patente” por meio da criação de um quadro contratual que visa apoiar as oportunidades 

de negócios para aqueles que procuram usar os eventos de patente expirada nos 

Estados Unidos, enquanto garante que importantes autorizações regulatórias globais 

sejam mantidas para que as exportações dos EUA, destinadas a importantes mercados, 

não sejam interrompidas. O AgAccord objetiva fornecer um previsível e transparente 

sistema de contrato que aborde expiração da patente para eventos de biotecnologia 

agrícola. 

 O AgAccord inclui dois acordos separados que cobrem todo o espectro de 

questões relacionadas à expiração da patentes – o Acordo de Comercialização e Acesso 

a Eventos Genéricos (GEMAA) e o Acordo de Uso e Compensação de Dados (DUCA). O 

GEMAA entrou em vigor em novembro de 2012 e, atualmente, conta com 10 signatários. 

O DUCA foi aberto a assinaturas em Dezembro de 2013.  

 Os acordos do AgAccord promovem a inovação contínua na indústria de 

sementes e biotecnologia dos EUA e a possibilidade de escolha no mercado de 

sementes, apoiando o acesso a eventos de patente expirada e preservando os direitos 

de propriedade intelectual. Além disso, esses acordos complementam o uso, ainda 

extensivo, da indústria, de acordos de licenciamento. O licenciamento de pré-expiração 

de patentes e o licenciamento cruzado na indústria de sementes e biotecnologia são 

responsáveis pela utilização muito difundida de eventos biotecnológicos patenteados 

nos Estados Unidos e tem contribuído para o crescimento contínuo no mercado de 



sementes com eventos combinados (pirâmides). Atualmente, estima-se que mais de 

50% das sementes com eventos combinados no mercado são hoje resultado de acordos 

de licenciamento pré-patente. 

 Os acordos do AgAccord (GEMAA e DUCA) simplesmente estabelecem 

mecanismos contratuais para produção de informações regulatórias sobre eventos 

patenteados e de patente expirada visando tornar esses eventos válidos e disponíveis a  

interessados, que anteriormente não poderiam ter acesso a eles antes da expiração da 

patente. 

 

 O AgAccord proporciona às partes interessadas:  

 

• Segurança de que a comercialização será mantida, fornecendo um quadro contratual 

para os signatários para que estes se comprometam a manter as autorizações 

regulatórias após a expiração da patente;  

• Acesso a eventos de patente expirada;  

• Contínua administração de eventos de patente expirada;  

• Processos alternativos de acesso a negociações e arbitragem para informações de 

regulamentação de patente, tais como dados e estudos, permitindo assim a criação de 

novos produtos de sementes patenteados contendo eventos combinados, que incluam 

eventos com parente expirada. 

 

 O AgAccord: A Única Solução para o Setor Privado  

 

 O AgAccord estabelece direitos e obrigações para os signatários envolvidos na 

comercialização de sementes que contenham eventos de biotecnologia com patente 

expirada, visando garantir que responsabilidades regulatórias internacionais e de 

manejo/gestão sejam mantidas. O AgAccord compreende dois acordos:  o Acordo de 

Comercialização e Acesso a Eventos Genéricos (GEMAA) e o Acordo de Uso e 

Compensação de Dados (DUCA). Embora ambos os acordos sejam voluntários, estes 

firmam contratos entre os seus respectivos signatários. Eles promovem a inovação 

contínua na indústria de sementes, preservando uma forte proteção dos direitos de 

propriedade intelectual e oferece novas oportunidades de negócios. 

 O GEMAA entrou em vigor e tornou-se operacional em novembro de 2012. O 

DUCA está aberto para assinatura. 

 

 Escopo do AgAccord  

 

 Os acordos do AgAccord abrangem os eventos de biotecnologia dos signatários 

que são comercialmente cultivados nos Estados Unidos e que possuem 4 anos de 

expiração da patente neste país. Os acordos darão suporte à produção dos EUA e às 



autorizações regulatórias necessárias para facilitar as exportações de grãos e 

oleaginosas dos EUA. 

 

Meta do AgAccord: Manutenção do Mercado de Exportações Agrícolas dos EUA 

 

 Eventos de biotecnologia são altamente regulamentados em todo o mundo. 

Independentemente do status das patentes de eventos em cada país, os eventos de 

biotecnologia devem ser autorizados para importação destinada a nossos principais 

parceiros comerciais. Muitas vezes, essas autorizações são por tempo limitado e devem 

ser monitoradas e mantidas pelas empresas que desenvolveram e que estão 

comercializando sementes contendo esses eventos. Após a expiração da patente de um 

evento de biotecnologia, as empresas que já estão vendendo esse evento no mercado 

dos Estados Unidos podem continuar vendendo sementes contendo o evento, mas 

também é provável que outras empresas venham a comercializar sementes que 

contenham o evento com patente expirada. Assim como as empresas obtentoras 

investem em inovação, essas outras empresas também usarão esses eventos com 

patente expirada no desenvolvimento de novos produtos de sementes patenteados. 

 É, portanto, imperativo que a cadeia de valor de biotecnologia agrícola dos EUA 

possua um mecanismo transparente e previsível para manter autorizações regulatórias 

após a expiração das patentes e para se obter novas autorizações quando necessário, 

objetivando manter abertos os mercados de exportação agrícola dos EUA. Para este fim, 

o AgAccord cria um processo nos EUA que: 

 

→ É baseado em relações contratuais de vinculação; 

→ Dispõe sobre a partilha equitativa dos custos regulatórios e custos de manejo/gestão; 

→ Mantém obrigações para práticas de manejo/gestão do produto. 

  

Meta do AgAccord: Promoção da Inovação e Oportunidades de Negócios 

 

 Um princípio básico subjacente ao AgAccord é a promoção da inovação contínua 

e de oportunidades de negócios, mantendo elevados padrões de qualidade dos 

produtos da indústria de sementes. Componentes fundamentais deste princípio são: 

 

→ Transparência e previsibilidade nos mecanismos do acordo; 

→ Acesso aos eventos “genéricos” após a expiração de patentes; 

→ Justa compensação para o acesso a dados e autorizações regulatórias patenteados; 

→ Proteção de toda propriedade intelectual visando manter os incentivos à geração de 

contínuos investimentos em inovação. 

 

 

 



O AgAccord - Os elementos básicos de ambos:  o GEMAA e o DUCA 

  

 Ambos os acordos, o GEMAA e o DUCA, fornecem os seguintes elementos 

básicos: 

 

→ Oportunidade para os membros da cadeia de valor agrícola dos EUA de participar do 

processo e orientar a futura direção dos acordos; 

→ Aviso de expiração da patente três anos antes da expiração; 

→ Obrigação de fornecimento de acesso ao evento de biotecnologia, de forma 

“utilizável", no momento da expiração da patente; 

→ Mecanismo de partilha ou transição dos custos e responsabilidades regulatórias por 

meio de negociação com arbitragem vinculada, se necessário; 

→ Processo previsível para os signatários, ou grupos de signatários, para se tornarem 

"verificados", dando garantia de que eles são capazes de compartilhar ou assumir 

responsabilidades regulatórias; 

→ Requisitos de Manejo/Gestão para signatários; 

→ Um caminho claro, para um signatário que esteja saindo do mercado de um 

determinado evento, para 1) transição da responsabilidade para outros signatários 

interessados em manter as autorizações para um evento de patente expirada ou 2) se 

não houver signatários interessados em assumir um evento, um processo ordenado para 

descontinuar esse evento. 

 

Dossiê Regulatório - Proprietary Regulatory Property (PRP) 

 

 Além da propriedade intelectual da semente, tais como patentes sobre um 

evento ou germoplasma de sementes, as empresas que têm desenvolvido e 

comercializado eventos de biotecnologia têm gerado dados e estudos de pesquisa a fim 

de obter as autorizações regulatórias nos EUA e seus mercados de exportação. Estes 

dados formam um Dossiê Regulatório, ou em inglês, Proprietary Regulatory Property 

(PRP) que as empresas têm posse, é protegido separadamente e é distinto da lei de 

patentes dos Estados Unidos. 

 

O Acordo de Uso e Compensação de Dados (DUCA)  

 

 O DUCA foi desenvolvido para resolver os problemas de mercado cobertos pelo 

GEMAA, e tem muitos princípios e compromissos em comum com o GEMAA. O DUCA 

prevê um mecanismo alternativo de compensação de dados em troca de acesso ao 

Dossiê Regulatório (Proprietary Regulatory Property - PRP) no vencimento de patentes.  

 O acesso ao PRP é importante para as empresas interessadas em utilizar eventos 

com patente expirada como um produto de evento único uma vez que o desenvolvedor 

original saiu do mercado, ou para caso das empresas desejarem criarem novas cultivares 



cujas sementes que combinam um evento com patente expirada com outros eventos 

patenteados. Em qualquer circunstância, as empresas precisam ter acesso ao PRP 

original ou, de alguma outra forma, criar a sua própria, o que pode ser caro e demorado. 

Sob o DUCA, o acesso ao PRP e a compensação de dados são obrigatórias. 

 

 

ELEMENTOS-CHAVE DO DUCA  

 Comunicação: Ambos os acordos do AgAccord incentivam a comunicação 

entre os signatários e com a cadeia de valor. O GEMAA e o DUCA foram 

projetados com a intenção de possibilitar a participação ampla de 

empresas de biotecnologia, empresas de sementes, universidades e 

organizações nacionais de agricultores, para que os membros-chave da 

cadeia de valor se mantenham informados sobre o desenvolvimento dos 

processos relacionados à expiração da patente. 

 

 Transparência: Facilidade de troca de informações entre as partes 

interessadas é um componente central do AgAccord. Muito parecido com 

o GEMAA, o DUCA cria obrigações relacionadas ao fornecimento de uma 

série de "notícias", o que exige que os signatários informem ao público 

que a última patente que cobre um determinado evento comercial irá 

expirar, no mais tardar três anos antes da expiração. 

 

 Cronogramas previsíveis: O DUCA delineia uma série de prazos 

importantes para garantir que etapas dentro do processo do DUCA sejam 

cumpridas. Isso proporciona a previsibilidade necessária ao longo do 

processo do DUCA. Por exemplo, o DUCA especifica um prazo para as 

negociações e arbitragem de um acordo de evento específico, garantindo 

aos signatários a confiança de que as negociações de acesso a um evento 

e à sua PRP irão ser concluídos em tempo hábil. 

 

 Acesso pré-patente: Ambos os acordos do AgAccord incluem um 

requisito para signatários com eventos que estão tendo suas patentes 

expiradas para que, a pedido de um outro signatário, estes realizem 

negociações para fornecimento de acesso ao evento e ao PRP antes da 

expiração da patente. No entanto, não é solicitada a execução de um 

acordo para o acesso pré-patente, caso as partes não cheguem a um 

acordo sobre os termos. 

 

 Acesso a eventos com patente expirada de forma adequada: Assim 

como o GEMAA, o DUCA também exige que os signatários permitam o 

acesso ao evento de forma adequada (ou seja, sem restrições de 



propriedade intelectual associados) para outros signatários do DUCA que 

executem um acordo de evento específico. 

 

 Verificação do Objetivo: O DUCA requer que cada signatário seja 

"verificado", antes de participar de uma negociação de acordo de evento 

específico. Signatários interessados em ser verificados devem 

estabelecer a sua capacidade de manejo de eventos (individualmente) e, 

juntamente com outros signatários que desejam ser verificados, devem 

identificar uma única pessoa (operador) para fornecer serviços de 

regulamentação para o evento, assim como devem estabelecer um fundo 

de verificação que irá constituir a negociação de recursos financeiros das 

partes para compartilhar ou assumir a responsabilidade global de 

regulação para um evento. 

 

 Negociação e Arbitragem: O DUCA está estruturado para permitir que 

todos os signatários verificados entrem na negociação de um acordo 

baseado em evento por evento. Cada acordo de evento específico irá 

detalhar o nível de compensação de dados para acesso ao PRP, bem 

como estabelecer as responsabilidades de regulação e de manejo que 

devem ser mantidas durante a comercialização de um evento de patente 

expirada. As partes participantes da negociação de um acordo de evento 

específico têm flexibilidade para determinar os termos e condições de 

cada acordo. No entanto, se as partes em negociação não chegarem a um 

consenso num prazo de dois anos após o aviso prévio, todos os assuntos 

não resolvidos vão para o acordo de evento específico, a menos que 

nenhuma outra parte negociante execute esse acordo. 

 

 Compensação: Cada um dos signatários que ganham acesso a um evento 

por meio de um acordo é obrigado a pagar uma parte dos custos básicos 

de regulamentação (BRC) e a continuar colaborando com os custos de 

manutenção (CMC). O BRC compensa o Titular do PRP, cobrindo os custos 

correntes de reposição relevante de PRP apresentados às autoridades 

regulatórias por meio de expiração da patente. O BRC será depreciado 

para aqueles signatários que acessam o PRP apenas para utilização como 

um evento único. Os CMC são os custos reais de manutenção, obtenção 

de novas autorizações e pagando do operador de serviços de 

regulamentação no âmbito de um acordo de evento específico. O Titular 

da PRP também é responsável por uma quota do BRC e dos CMC se ainda 

comercializar sementes que contenham o evento. 

 



 Produtos de sementes com eventos combinados (piramidados): O DUCA 

estabelece um conjunto padrão de direitos e obrigações para os 

signatários interessados em criar sementes patenteadas com eventos 

combinados, contendo um evento de patente expirada coberto pelo 

DUCA. Os signatários que criam produtos de sementes com eventos 

combinados que contêm apenas os eventos de patente expirada irão 

pagar uma indenização com base apenas nos eventos únicos acessados 

por meio do DUCA, a não ser que o evento combinado, presente na 

semente, se torne patenteado.  

 

Para mais informações sobre o AgAccord, incluindo cópias do GEMAA e DUCA e 

perguntas frequentes, visite www.agaccord.org.. 

 


