




alguma iniciativa em relação ao tema, 
geralmente a comunicação do uso de 
recursos naturais renováveis ou a mu
dança das operações para reduzir 
esse uso. 

Há várias razões pelas quais a biodi
versidade é importante para qualquer 
empresa, conforme os gestores [veja 
quadros nesta pagina], mas entrevista
dos de empresas energéticas destacam 
uma especialmente: a influência na re
gulamentação sobre áreas que deverão 
ser importantes para essa atividade. No 
entanto, ainda é bem pequena a parcela 
de gestores que veem um ou mais riscos 
relativos à biodiversidade como cruciais 
no horizonte de um a três anos. 

O maior risco em jogo é a pressão 
para mudar as operações [veja qua
dro abaixo], o que decorreria de riscos 
específicos, como escassez de água 
(eleita como risco principal por 31% 
dos entrevistados, percentual que sobe 
entre os executivos do setor energético 
-49%- e na Índia -51%), doenças in
fecciosas, insegurança de alimentos, 
inundações, secas e degradação do 
solo (estes cinco, bem menos votados). 
Ressalte-se que 39% dos gestores não 
veem risco operacional nenhum nos 
próximos três anos por questões rela
tivas à biodiversidade. 

PRIORIDADE AUMENTA EM 
ALGUNSSETORES 
Executivos dos setores de alimentos e 
bebidas, farmacêutica e energia, bem 
como de hospitais, se mostram parti
cularmente preocupados com os riscos 



potenciais de escassez de água, doen
ças infecciosas e segurança de alimen
tos. O setor de alimentos e bebidas de
pende muito de água para a produção 
de suas matérias-primas; as indústrias 
farmacêuticas e os hospitais possuem 
preocupação especial com o desenvol
vimento de tratamentos para doenças 
infecciosas; e, para as empresas do se
tor energético, o processo de produção 
envolve o uso da água, bem como uma 
gama de outras questões relacionadas 
à biodiversidade, tais como degradação 
do solo, desmatamento e inundações. 
Entrevistados desses setores revelaram 
ter mais que o dobro de probabilidade 
de dizer que a biodiversidade é impor-



tante para a posição competitiva de 
suas empresas. Mas, mesmo para eles, 
biodiversidade é a quarta prioridade, 
não a primeira. 

0 QUE ESTÃO FAZENDO 
Apenas pouco mais da metade dos 
entrevistados -53%- diz que suas em
presas vêm tomando medidas práticas 
para abordar as questões de biodiver
sidade. Mas merece menção o fato de 
que a parcela que está tomando algu
ma atitude em relação à biodiversidade 
hoje corresponde à dos entrevistados 
que tomavam alguma atitude em rela
ção à mudança climática em 2007. Isso 
sugere que a oportunidade é um vetor 
de ação equivalente ao medo quando 
se trata de questões ambientais (a mu
dança climática já era vista com medo 
quatro anos atrás). 

Como iniciativas que perseguem 
oportunidades aparecem as tentativas 
de identificar novos produtos ou ideias 
a partir de recursos naturais renová
veis. Contudo, é inegável que a maioria 
dos entrevistados está encaminhan-

do ações apenas de maneira pontual. 
Entre todos os entrevistados, somente 
um quarto deles possui uma política 
ou estratégia formal em relação à bio
diversidade, e não mais que 22% esta
beleceram metas formais -sendo que, 
entre estes, 62% possuem metas ope
racionais e meros 27% criaram metas 
financeiras, de maior impacto. 

Mais de um terço dos entrevistados 
admite que suas empresas não estão 
fazendo nada em relação à biodiver
sidade. Ausência de pressão externa e 
de exigências regulatórias e somada a 
baixo impacto sobre os negócios são as 
razões mais citadas para isso. 

O que poderia estimular uma atua
ção mais efetiva das empresas na área? 
Para 37% dos entrevistados, os consu
midores; para 36%, os reguladores. 
Perguntamos, então, como as empre
sas devem influir nas regulamentações 
relativas à biodiversidade. A maioria 
sugeriu a participação em grupos seto
riais para desenvolver informações. O 
tipo de regulamentação preferida pela 
maioria dos entrevistados (45%) são os 

incentivos fiscais ou subsídios diretos 
para ações referentes a conservação; 
38% dizem que normas voluntárias 
criadas pelo setor sobre o uso de recur
sos naturais renováveis seriam aceitá
veis. Menos de um quarto afirma que 
suas empresas apoiariam normas. 

OQUE ESTÁ POR VIR 
Considerando que as ameaças à bio
diversidade estão recebendo cada vez 
mais mais atenção da sociedade, as em
presas com qualquer exposição direta 
ou indireta a tais questões de alguma 
forma se beneficiarão ao abordá-las. 
Elas precisam primeiramente anali
sar quais de suas operações poderiam 
ameaçar a biodiversidade ou onde ha
veria oportunidades a explorar. E ini
ciativas setoriais -de uma coalizão de 
empresas- seriam muito benvidas. 
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