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O que fazemos

O principal objetivo da ABRASEM é dar suporte a Indústria de 
Sementes, com foco em quatro áreas:

I. Questões regulatórias e “ambiente de negócios”;

II. Apoio ao desenvolvimento e disponibilização de novas
tecnologias;

III. Proteção a Propriedade Intelectual;

IV. Comunicação e Informação.



Atuação Internacional

ABRASEM representa o Setor de Sementes Brasileiro 

junto as principais Entidades Internacionais de Sementes 

O Sistema Internacional de Sementes



Marco Regulatório que regula a nossa atuação

Produção e Comércio

Lei de Sementes e Mudas (10.711 de 05/08/03)

Decreto de Sementes e Mudas (5.153 de 23/07/04)

Propriedade Intelectual

Lei de Patentes (9.279 de 14/05/96)

Lei de Proteção de Cultivares (9.456 de 25/04/97)

Biossegurança e Biotecnologia

Lei de Biossegurança (11.105 de 24/03/2005)



Características recentes da indústria de 
sementes no Brasil

 Criação de ambiente de negócios propício a investimentos -

Aprovação de Marcos Legais / Normatização;

 Entrada da Indústria Química;

 A competição é global: Mercado mais concentrado e competitivo -

Empresas e Produtos;

 Maior variedade de cultivares disponibilizadas ao Agricultor;

 Maior quantidade de tecnologias disponibilizadas ao agricultor;

 Aumento na taxa de adoção de Biotecnologia;

 Necessidade de maiores investimentos e profissionalização, por 

parte do produtor de sementes, para se manter competitivo.



POSSÍVEIS MOTIVAÇÕES PARA A PIRATARIA

 Econômicas: oportunidade de vender abaixo dos preços
do mercado, sem os mesmos encargos do produtor
legalmente estabelecido, e lucrar;

 Instrumentos legais da legislação atual não são eficientes
- impunidade;

 País de dimensões continentais: limita a ação da
fiscalização;

 Questões culturais;



QUEM PERDE COM A PIRATARIA?

Governo

 Evasão de impostos; problemas fitossanitários;

Obtentores

 Não retorno de investimentos em pesquisa e inovação;

 Desestímulo na geração de novos materiais e tecnologias.

Multiplicadores

 Competição desleal, pelo preço baixo de sementes de má 
qualidade.

Agricultor

 Aquisição de sementes sem garantia de qualidade fitossanitária;

 Baixas produtividades;

 Ausência de novas tecnologias disponibilizadas ao mercado.



LEI 9.456, 25 DE ABRIL DE 1997

 Situação Atual

SOJA ALGODAO MILHO

Superfície Plantada (has) 36.000.000 1.400.000 16.665.000

Uso de Semente Certificada (%) 65% 65% 90%

Perda de faturamento  em Semente (R$) 3.300.000.000,

00

380.000.000,

00

660.000.000,0

0

Evasão de royalties germoplasma (R$) 260.000,000,0

0

42.000.000,0

0

50.000.000,00



Sistema de Denúncias ABRASEM/MAPA
Sistema de denúncias online, via e-mail;

Parceria com o Ministério da Agricultura.

Projeto Coalizão ABRASEM/BRASPOV
Pilares: Institucional, Educativo, “Enforcement”.

Campanha Nacional de Combate à Pirataria
Parceria com associadas do Sistema ABRASEM;

Pré-lançamento no Show Rural COOPAVEL.

AÇÕES DE COMBATE À PIRATARIA



Denúncias 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Recebidas 49 32 66 154 134 35 31 52 31

Encaminhadas ao 
MAPA

49 32 65 154 125 28 29 41 29

Respondidas 35 18 53 121 66 19 1 0 5

Autuações 8 8 20 48 9 0 0 0 21

Mudança no 

sistema de envio 

de denúncia ao 

MAPA.

OUVIDORIA. 

Pausa no 

sistema. 

Envio em 

2019

Volta do 

sistema de 

parceria com a 

CSM

Sistema de Denúncias 
ABRASEM/MAPA

Criação do 

formulário de 

denúncias 

online e 

anônimo

Apoio de 

associadas 

com 

levantamento 

de denúncias -

APPS



CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE À PIRATARIA

VÍDEO

Semente pirata espanta a produtividade!
Use semente certificada.

www.sementecertificada.com.br

http://www.sementecertificada.com.br/?fbclid=IwAR1qOm9vqM_ogIAQfhQy02OI830m85Oa9XL434gorDJdn6OVg4R-bPpdiz4
http://www.sementecertificada.com.br/


Desafios

É necessária uma reflexão, por parte do setor sementeiro, sobre alguns pontos 
importantes: 

 como garantir que as variedades desenvolvidas e colocadas no mercado, 
são aquelas das quais os agricultores necessitam?;

 Como garantir a qualidade das sementes disponibilizadas pela indústria?;

 Quais são as melhores estratégias para que os produtores de sementes 
comercializem as suas cultivares? Como facilitar a compra de sementes?;

 Qual o papel das entidades representativas, tanto de agricultores quanto 
de sementeiros, e do sistema financeiro, em facilitar a aquisição de 
sementes de qualidade?;

 Quais os benefícios de se comprar sementes certificadas?;

 Quais os efeitos do crescimento das sementes “Salvas” e “Piratas”, na 
remuneração da indústria e no reinvestimento em pesquisa e 
desenvolvimento?

 Necessidade de modernizar a nossa Legislação.



Comentários Finais

 Governo, Órgãos Reguladores, Legisladores, obtentores, produtores de

sementes e agricultores devem trabalhar juntos em busca de um

“ambiente de negócios” que permita continuar atraindo novos

investimentos, para geração de novas cultivares e tecnologias, a serem

disponibilizadas aos nossos agricultores;

 A Modernização da nossa Legislação é fundamental – LPC 1997: Lei de

Sementes e Mudas: 2003;

 O combate à pirataria é prioridade: uso dos instrumentos legais +

informação + educação;

 A manutenção do potencial competitivo da agricultura Brasileira,

depende do uso de tecnologia e de semente certificada.
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Arcabouço legal complexo
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