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O resultado de uma pesquisa
apresentada ontem na sede da
Natura, em Cajamar (SP), pela
União para o BioComércio Éti-
co (UEBT na sigla em inglês) dá
um novo alento à discussão so-
bre os benefícios econômicos
da preservação da natureza e
os prejuízos causados pela sua
má utilização – principalmen-
te no Brasil. O Barômetro UEBT
2010, que no ano passado
abrangia apenas consumidores
da Comunidade Européia e dos
Estados Unidos, agora foi es-
tendido para o Brasil. E, de
forma inusitada, o país aparece
como um campeão no assunto
biodiversidade, termo que en-
volve a riqueza e variedade do
mundo natural.

“O Brasil é o país mais im-
portante em engajamento da so-
ciedade a respeito da biodiversi-
dade”, afirmou o diretor-presi-
dente da Natura, Alessandro
Carlucci, ao justificar a partici-
pação da Natura na apre-
sentação da pesquisa durante a
conferência Abastecimento com
Respeito. Por sua vez, o presi-
dente do conselho da UEBT,
Gus Le Breton, lembrou que, na
próxima década, “as organiza-
ções serão fundamentais para a
preservação da biodiversidade
e dependemos da conscientiza-
ção de todo o mercado, o que
inclui os consumidores, para
essa percepção.”

Segundo o resultado da
pesquisa, 94% dos consumi-
dores brasileiros já ouviram
falar em biodiversidade e de-
ram uma definição correta do
termo, uma grande diferença
para os Estados Unidos e Eu-
ropa (50%). Além disso, 73%
dos consumidores haviam ou-
vido falar em biopirataria, em
contraste com apenas 23% nos
Estados Unidos e Europa. Em
compensação, os consumido-
res ainda têm muito pouca
confiança nos setores de cos-
méticos, higiene pessoal e ali-
mentos quando afirmam que
suas empresas se preocupam
com o abastecimento ético da
biodiversidade.

Mais confiança
A pesquisa abrangeu também as
100 maiores fabricantes de cos-
méticos do mundo e como fa-
zem a divulgação de suas práti-
cas de utilização de recursos
naturais e de biodiversidade. O
resultado mostrou que apenas
21% dessas empresas se preocu-
pam com o tema em suas ações;
e apenas três relacionam a bio-
diversidade com o conheci-
mento tradicional e o direito de
propriedade intelectual. Não
por coincidência, afirmou Rik
Kutsch Lojenga, diretor da
UEBT, essas empresas estão en-
tre as vinte maiores no mundo.
Uma grande porcentagem dos
consumidores (81%) está dis-
posta a parar de comprar pro-

dutos de empresas que desres-
peitam práticas de abasteci-
mento ético da biodiversidade e
83% dos consumidores pesqui-
sados gostariam de receber mais
informações sobre como essa
questão é abordada na compra
dos produtos. “A combinação da
descrença e a busca de mais in-
formações explica porque 82%
dos consumidores se sentiriam
mais confiantes com empresas
que se submetessem a uma ve-
rificação independente de suas
práticas de abastecimento”,
afirma Lojenga.

Para a secretária de Biodiver-
sidade e Florestas do Ministério
do Meio Ambiente, Maria Cecí-
lia Wey de Brito, o resultado da
pesquisa demonstra um au-
mento de conscientização do
brasileiro em relação ao tema
meio ambiente. “Mas ainda é
um aumento pequeno face o que
é necessário ser feito”, afirmou.
O diretor da UEBT acrescentou
que provavelmente por viverem
em um país rico em biodiversi-
dade, os consumidores brasilei-
ros têm um nível de compreen-
são do assunto mais elevado.
“As empresas que pretendem se
expandir no mercado emergen-
te brasileiro devem levar esse
fator em consideração”, disse.

A realização da pesquisa e o
encontro promovido pela em-
presa fazem parte dos prepara-
tivos para a Convenção sobre
Diversidade Biológica (Cop10),
em Nagóia, Japão. A proposta,
que ganhou a adesão do Minis-
tério do Meio Ambiente, é com-
prometer o setor empresarial na
discussão sobre a repartição dos
benefícios provenientes dos
serviços ambientais e da natu-
reza, um tema caro ao Brasil.
Um estudo divulgado pelo Pro-
grama das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (Pnuma) alertou
que os prejuízos econômicos
com a perda da biodiversidade
no mundo chega a US$ 3 tri-
lhões por ano. A proposta dessas
organizações é quantificar as
perdas de cada setor e como os
negócios poderiam ser alavan-
cados com a proteção da natu-
reza, da água, diminuição das
emissões de carbono e da libe-
ração do lixo no ambiente. ■

PROTESTO

Polícia Federal em greve parcial
por reestruturação de carreira
A Federação Nacional dos Policiais Federais informou ontem que 70%
dos agentes, escrivães e papiloscopistas da PF paralisaram seus trabalhos
para pressionar o governo a restruturar as carreiras da corporação.
Segundo balanço parcial das manifestações, há servidores mobilizados
em 18 estados. Em São Paulo, as atividades da superintendência e
das delegacias estão paralisadas, com operação padrão nos aeroportos.

INVESTIMENTO

Empresas competitivas merecem políticas
públicas permanentes, diz diretor do BNDES
O diretor da Área de Planejamento do BNDES, João Carlos Ferraz,
defendeu ontem a necessidade de políticas públicas permanentes
pró-investimento para apoio a pequenas e grandes empresas competitivas
no país. Na avaliação do BNDES, afirmou não existe diferença entre grandes
e pequenas empresas. “Temos hoje novas referências onde a diversidade
é o que vale. E, principalmente, a sustentabilidade socioambiental.”

Divulgação

ACERTOS

94%
dos consumidores brasileiros já
ouviram falar em biodiversidade
e deram uma definição correta
do termo, contra índice de 50%
dos Estados Unidos e da Europa.

CONSCIÊNCIA

73%
dos consumidores
também ouviram falar
em biopirataria, em contraste
com apenas 23% nos
Estados Unidos e na Europa.

Levantamento
abrangeu também
as 100 maiores
fabricantes de
cosméticos do
mundo e apenas
21% delas se
preocupam com o
tema em suas ações

Pesquisa aponta preocupação do
consumidor com a biodiversidade

Murillo Constantino/Arquivo

Alessandro Carlucci,
presidente da Natura:
empresa é uma
das fundadoras
da UEBT, entidade
de compromisso com
o biocomércio ético

Maioria mostra-se disposta a boicotar produtos que desrespeitem o meio ambiente

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 maio. 2010, Primeiro Caderno, p.16.
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