
Sustentabilidade 
para poucos 

F A L T A D E U M M A R C O REGULATÓRIO EFICIENTE 
P A R A O U S O D O S R E C U R S O S D A B I O D I V E R S I D A D E 
E M P E R R A PROJETOS E I N V I A B I L I Z A NEGÓCIOS 

GRAZIELE DAL-BÓ, DE SÃO PAULO 

C astanha para combater o ressecamento da pele, 
murumuru para domar os cachos, priprioca para 
perfumar. Princípios ativos como os descritos acima, 

todos pertencentes à biodiversidade brasileira e conhecidos 
pelos benefícios que podem proporcionar quando transfor
mados em cremes, xampus e águas de colônia, ganharam 
rapidamente a simpatia dos consumidores. 

O que parece não ser tão rápido, porém, é o processo para 
desenvolver esses produtos. Tudo porque, segundo empresá
rios e especialistas na área, o país ainda não tem um marco 
regulatório eficiente para o uso dos recursos genéticos brasi
leiros. "A legislação é antiga, precisa ser revista. Essa Medida 
Provisória [MP] que está aí é muito ampla e gera inseguran
ça jurídica para todo mundo", dispara Caio Magri, gerente 
de Política Pública do Instituto Ethos. A MP a que Magri se 
refere é a 2.186, de 2001, que instituiu o Conselho de Gestão 
do Patrimônio Genético (CGen) e regulamentou o acesso aos 
recursos genéticos da biodiversidade brasileira, considerada 
uma colcha de retalhos burocrática e ineficiente. 

QUEDA DE BRAÇO 
As críticas vêm, sobretudo, do setor produtivo. A Natura, 
que trabalha com 26 comunidades e mais de 2 m i l famílias 
no Brasil e no Equador, tem "algumas dezenas" de projetos 
parados por conta dessa burocracia, afirma o diretor de Sus
tentabilidade da empresa, Marcos Vaz. 

A maior reclamação da Natura é com relação à aprovação 
das pesquisas. "Para conseguirmos a autorização, precisamos 
dizer o que vamos fazer, quanto vai custar, qual o retorno 
disso. Mas o próprio nome diz, é uma pesquisa, há coisas que 
não sabemos. É o caso de definir o que veio primeiro, o ovo ou 
a galinha", diz. 

A secretária de Biodiversidade e Florestas do Ministério 
do Meio Ambiente, Maria Cecília Wey de Brito, contesta essa 
afirmação, alegando que as exigências não são tão específicas 
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e que muitos obstáculos sem eficácia prática em relação ao 
uso do patrimônio genético brasileiro já foram retirados da 
MP. Entretanto, reconhece que a legislação tem, sim, seus 
problemas. "Um novo texto [um Anteprojeto de Lei (APL)] está 
em estudo na Casa Civil . O problema é que a aprovação disso, 
depois, dependerá do interesse do Congresso, que pode ser 
rápido ou demorar 20 anos, como aconteceu com a Política 
Nacional dos Resíduos Sólidos." 

PARA POUCOS 
Enquanto a decisão não é tomada, os trâmites para a fabri
cação de itens a partir de recursos naturais continuam na 

berlinda, situação que trava os motores do 
setor frente a um cenário dinâmico, em um 
mercado que, nos últimos anos, registrou 
crescimento muito acima da média da indús
tria geral no Brasil (veja gráficos na pág. 20). 

Segundo Vaz, da Natura, além de implicar 
um longo processo - a aprovação do CGen po
de levar de seis meses a um ano-, desenvolver 
esse tipo de produto gera custos altos. "Temos 
de contratar antropólogos, advogados, econo
mistas para colocar tudo na ponta do lápis. 
Isso sem saber se a coisa dará certo ou não", 
diz. "A Natura consegue fazê-lo porque é uma 
empresa grande, mas e as menores? O uso da 
biodiversidade precisa ser democratizado. 
Hoje, é só para alguns", afirma. 

Sérgio Costa Gomes Neto, CEO da Rarus 
Naturais, do Rio Grande do Norte, acha que 

a simplificação das regras aumentaria a velocidade de suas 
vendas, que, neste ano, devem chegar a R$ 12 milhões. 

A Rarus trabalha com a fabricação de cosméticos e produ
tos farmacológicos a partir de recursos naturais da Caatinga 
brasileira, com foco no consumidor final. Também fornece 



para outras indústrias, que compram suas essências. O acesso 
às 15 comunidades com as quais tem parceria é feito por meio 
da ONG Fitovida, também do Rio Grande do Norte. 

Hoje, a empresa estuda cerca de 40 plantas diferentes 
para o uso em seus produtos. Dessas, apenas 12 já estão sendo 
comercializadas - entre elas, o princípio ativo da aroeira, do 
angico, do cajueiro roxo e da canela da caatinga. "Não posso 
deixar de reconhecer que a legislação, sendo ela como for, be
neficia a conservação das nossas florestas, mas a espera para 
a aprovação das pesquisas ainda é longa", diz Gomes Neto. 

Magri, do Instituto Ethos, ainda ressalta outro problema 
gerado por uma lei fraca no que diz respeito à biodiversidade: 
a falta de uma fiscalização eficiente. "Pergunto-me por que 
as empresas dos Estados Unidos, por exemplo, têm 20 vezes 
mais projetos utilizando a biodiversidade brasileira do que as 
daqui", indaga ele, concluindo que há uma série de questões 
complementares que devem ser levadas em conta na hora da 
regulamentação definitiva. 

PROBLEMA MUNDIAL 
Se no Brasil a MP que regulamenta o uso da biodiversidade 
- de forma satisfatória ou não - é criticada, em nível 
mundial não há qualquer documento que estabeleça 
regras para esse processo. 

O assunto, aliás, será um dos pontos centrais da 
Conferência das Partes da Convenção sobre Diversi
dade Biológica (CDB) - a COP-10 -, que acontece neste 
mês de outubro, em Nagoya, no Japão. 

A discussão é antiga. Um Regime Internacional 
para Acesso e Repartição de Benefícios começou a ser 
estudado em 2004, durante a COP-7 de Biodiversidade, 
na Malásia, quando foi criado um grupo de trabalho 
específico sobre o tema. De lá para cá, pouca ou ne
nhuma evolução aconteceu, pois não houve consenso 
entre as nações - todas as decisões nas Conferências 
das Partes necessitam de voto igual dos países signa
tários, não existindo a figura da "maioria". 

Essa necessidade de unanimidade vem sendo criticada 
por muitos especialistas, sobretudo porque os interesses são 
muito diferentes. De um lado, estão nações em desenvolvi
mento e chamadas "megadiversas" - grupo no qual o Brasil 
se inclui - que querem agilizar o processo e desejam um 
protocolo vinculante, ou seja, obrigatório. Do outro, os países 
ricos, com a preferência por negociações mais lentas e pelo 
regime voluntário. 

O Brasil já deu a entender que, se os entendimentos sobre o 
marco regulatório não avançarem, não estará disposto a aju
dar em qualquer outro tipo de negociação durante a COP-10. 
"Nós sabemos que é arriscado. Pode ficar a sensação de que o 
Brasil não quer reduzir suas emissões, mas também é preciso 
acelerar esse processo", disse Paulino Franco de Carvalho 
Neto, chefe da divisão de Meio Ambiente do Ministério das 
Relações Exteriores, durante um seminário sobre sustentabi
lidade realizado recentemente em São Paulo. 

Mas como ficam os trâmites para uma lei no país se o re
gime mundial for realmente definido? Carvalho Neto assegu
rou que os dois marcos regulatórios serão complementares. "A 
Convenção aconselha que os países tenham suas legislações 
próprias", afirmou. 

Entre as metas que estarão em discussão durante o evento 
em Nagoya estão planos bem ambiciosos, como a redução 
total da perda de biodiversidade e a retirada de todos os in
centivos, até 2020, a projetos que possam ser prejudiciais ao 
meio ambiente. 

Resta saber de que forma os países cumprirão o que for 
acordado no Japão, já que as metas definidas para o período 
2002-2010 não foram alcançadas. 
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