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Marcela Beltrão

Bovespa é lugar para
falar de ecossistemas
O cálculo da devastação ambiental apresentado nesta
semana pelo Terceiro Panorama da Biodiversidade Glo-
bal da Organização das Nações Unidas (Global Biodi-
versity Outlook ou GBO-3) indica que a destruição do
patrimônio natural já pode ter custado à sociedade hu-
mana quase US$ 4,5 trilhões. Desde o final dos anos 60,
quando economistas, governantes e personalidades
discutiram publicamente, pela primeira vez, a hipótese
dos limites para o crescimento econômico, os países
membros da ONU já assinaram milhares de páginas de
boas intenções sobre esse tema.

Como parte desses prejuízos, calcula-se a perda de
ecossistemas inteiros, desaparecimento rápido de flo-
restas, proliferação de algas em rios e lagos, redução
drástica das colônias de corais e consequente extinção
de espécies terrestres e aquáticas, com especial desta-
que para as reservas de peixes marinhos.

A Carta da Terra, a Convenção para a Diversidade
Biológica, o Protocolo de Kyoto e outras manifestações
incisivas de comprometimento com um futuro de bem-
estar para os habitantes da Terra ganharam nas últimas
décadas crescente publicidade e produziram vencedo-
res de prêmios Nobel e outras honrarias. Mas nenhum
desses acordos chegou a ser cumprido.

Aliás, a última tentativa de formalizar algum controle
efetivo sobre a depredação das condições de vida no
planeta, frustrada em Copenhague, ainda produz mani-
festações esparsas de um ou outro governante. Não que
a cúpula de Copenhague deva ser considerada um fra-
casso. A rigor, obteve-se ali, pela primeira vez, um pa-
drão para as negociações futuras e alguns compromissos
que – graças a esses novos padrões – têm mais possibili-
dade de virem a ser cumpridos. Nesse sentido, o GBO-3

e o TEBB, também divul-
gado nesta semana, con-
tribuem para fortalecer a
posição dos defensores
de ações mais concretas e
urgentes de defesa do
meio ambiente.

O TEEB, ou Econo-
mia dos Ecossistemas e
Biodiversidade, é a ver-
são mercado do GBO,
que aponta o efeito da
devastação ambiental
nos negócios. Esse rela-
tório poderia mover
forças mais efetivas
para as mudanças ne-
cessárias? Não por ou-

tro motivo, uma das apresentações do estudo prelimi-
nar foi feita, aqui no Brasil, na sede da Bolsa de Valores.
A Bolsa é como um santuário do livre mercado, onde as
vontades do capital podem se voltar para a direção
correta, desde que convencidas de que em tal ou qual
sentido a relação entre risco e oportunidade deve levar
em conta não apenas o ganho individual, mas as per-
das coletivas, que acabam sendo de todos.

A revelação de que a destruição do patrimônio natural
representa perdas de US$ 2,2 trilhões para as empresas –
especialmente para as maiores, cujas ações sustentam os
negócios globais – pode sensibilizar muito mais do que a
constatação de que a perda planetária representa mais do
que o dobro desse valor, causada pela mesma incúria
com relação aos atributos físicos do planeta. Empresas e
investidores dependem muito de condições confiáveis na
avaliação de riscos e oportunidades, assim como tendem
a ser energizadas por iniciativas inovadoras. Entre as
oportunidades está certamente o incremento dos meca-
nismos de compensação por perdas ambientais. ■

Investidores
dependem muito
de condições
confiáveis na
avaliação de riscos
e oportunidades,
assim como tendem
a ser energizados
por iniciativas
inovadoras
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 19.
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