
O ano da biodiversidade
Em 2010, a preservação das espécies e sua importância
econômica fundamental devem entrar na pauta das empresas

Bem-vindo ao Ano Internacional
da Biodiversidade. Ao longo de

2010, diversos projetos vão incen-
tivar empresas, governos e pessoas
a reduzirem a destruição da biodi-
versidade no mundo todo - e já não
era sem tempo. A maior parte dos
executivos parte do pressuposto de
que a proteção das espécies e a di-
versidade genética são coisas que
devem ser deixadas para o governo
resolver. Contudo, com o aumento
da devastação e a sensação cada vez
maior de incompetência do gover-
no, há a probabilidade crescente de
que as empresas - e seus fornece-
dores - sejam chamadas a intervir.

Há evidências de que a diversida-
de animal e vegetal vem declinando
drasticamente. A cobertura de coral
duro típica do Caribe passou de 50%
para 10% nas últimas três décadas; a
redução do manguezal foi de 35% nos
últimos 20 anos. Uma pesquisa com 3
mil espécies selvagens feita entre 1970
e 2000 revelou o declínio consisten-
te de 40% delas. Se isso for verdade,
significa que nós, humanos, estamos
reduzindo a biodiversidade - e formas
associadas de capital natural - a uma
taxa mil vezes maior do que as re-
gistradas anteriormente no planeta.

Especialistas em sustentabili-
dade afirmam que a preservação

Atualmente,
destruímos

a diversidade
natural a uma taxa
mil vezes maior do

que a registrada
historicamente

das espécies deveria ser prioridade
máxima. Infelizmente, as empre-
sas não parecem encarar o assun-
to da mesma forma. Um exemplo
desse desinteresse é constatado até
na mídia. Dos 50 repórteres mais
importantes da área de sustenta-
bilidade entrevistados em 2006,
constatamos que só três haviam fei-
to menção explícita da preservação
como questão importante do ponto
de vista financeiro. A Johnson &
Johnson é uma exceção notável. A
empresa adotará procedimentos de
conservação da biodiversidade em
100% de suas unidades este ano.

Observamos igualmente com
algum otimismo iniciativas como a

Corporate Ecosystem Review, lança-
da em 2008. Esse instrumento dá aos
gestores de empresas meios de identi-
ficar e gerenciar riscos e oportunida-
des decorrentes da dependência do
ecossistema e do impacto sobre ele.

Mais a longo prazo, observamos
o surgimento de uma nova safra de
cientistas, inovadores, empreende-
dores e investidores impulsionando
novas tecnologias, novos modelos
de negócios e, principalmente, um
novo paradigma de mercado. É o
caso, por exemplo, da varredura
dos oceanos feita por Craig Venter
em busca de novos genes que serão
usados na produção de hidrogê-
nio e na biologia sintética. Já há até
mesmo um contrato de US$ 600
milhões com a ExxonMobil, no seg-
mento de biocombustíveis de algas.

Portanto, embora o copo da bio-
diversidade pareça estar meio vazio
para alguns, preferimos vê-lo ainda
meio cheio. É claro que há o perigo
de que esse copo esgote seu conteúdo
depressa demais, à medida que a po-
pulação da Terra se aproximar dos 9
bilhões, em meados do século. Para
evitar isso, é preciso que a biodiver-
sidade seja vista, definitivamente,
como parte integral da economia.

Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 3, n. 36, 64, fev. 2010.




