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Es p e c i a l

“Quem não quer
pagar pela
conservação da
semente original
é o mesmo que
se dispõe a pagar
royalties por
t ra n s g ê n i c o s?

“A discussão por
recursos para
preservar a
biodiversidade é
difícil porque o
mundo enfrenta
hoje uma crise
financeira séria

Discussão esquenta no Brasil depois do Código Florestal
De São Paulo

Depois do Código Florestal, o
próximo grande embate ambien-
tal envolve o acesso à biodiversi-
dade e a repartição dos benefí-
cios que resultarem da explora-
ção econômica dos recursos na-
turais. A discussão já ocorre há al-
gum tempo no governo e abran-
ge o setor agrícola e ambiental,
fabricantes de alimentos, cosmé-
ticos e remédios. A expectativa é
que o debate esquente no futuro.

Há duas frentes de discussão. A
reformulação da legislação nacio-
nal existente e o processo que virá

a reboque da ratificação, no Con-
gresso, do Protocolo de Nagoya.

O ponto de convergência é que a
legislação nacional vigente — uma
medida provisória de 2002— tem
que ser revista. “A MP reflete um
momento muito diferente do
atual”, diz Roberto Cavalcanti, se-
cretário de Biodiversidade e Flo-
restas do Ministério do Meio Am-
biente. A MP tinha por objetivo
coibir a biopirataria e está desa-
tualizada. “As questões mais ur-
gentes devem ser acertadas em
b r e v e”, prevê Tatiana Trevisan, co-
ordenadora de projetos de políti-
cas públicas do Instituto Ethos.

Isto significa ajustar o acesso à
biodiversidade às demandas das
empresas, o que tem sido buro-
crático e pouco ágil. A autoriza-
ção tem que ser dada pelo Conse-
lho de Gestão de Patrimônio Ge-
nético (CGEN). Os empresários
reclamam que o processo é lento.

Os problemas maiores come-
çam na interpretação do que diz
o Protocolo de Nagoya e seus im-
pactos. Representantes do setor
agrícola têm dúvidas se na repar-
tição de benefícios (recompen-
sar quem preservou o recurso na-
tural) também entram produtos
agrícolas e não só as espécies flo-

restais. É esta a discussão que co-
meça a tomar força no Brasil.

O temor é que o país tenha que
pagar pela produção de alimentos
que têm outra origem, como soja,
arroz, batata, milho. “Hoje há uma
grande discussão em torno das es-
pécies que entram ou não no Pro-
tocolo de Nagoya e nos mecanis-
mos de repartição de benefícios”,
explica Caio Magri, gerente execu-
tivo de políticas públicas do Insti-
tuto Ethos. A organização é tam-
bém secretaria executiva do Movi-
mento Empresarial pela Biodiver-
sidade – Brasil (MEEB), que reú-
nem mais de 70 empresas e 10 or-

ganizações da sociedade civil.
“Um dos pontos centrais de Na-

goya é o reconhecimento da pater-
nidade genética de tudo o que te-
mos no planeta e como vamos va-
lorar esta biodiversidade”, conti-
nua Magri. “O Brasil tem um patri-
mônio importante, mas também é
consumidor importante de patri-
mônio genético de fora do país.”

“A discussão de acesso à biodi-
versidade já é forte no Brasil”, diz
Tatiana Trevisan. Cavalcanti, do
MMA, esclarece que o Protocolo de
Nagoya tem uma série de salva-
guardas que dão tratamento espe-
cífico às plantas agrícolas. “O Pro-

tocolo reconhece a importância
do setor agrícola”, assegura.

Segundo Cavalcanti, o Brasil só
tem a ganhar com a ratificação
do Protocolo e dando corpo à le-
gislação nacional de acesso à bio-
diversidade e repartição de bene-
fícios. “Este é o sinal que muitos
estão esperando para fazer par-
cerias estratégicas”, diz. “Há mui-
tas indústrias que tem interesse
em usar a biodiversidade brasi-
leira, mas querem fazer isso den-
tro de um marco legal sólido.
Não querem questionamentos. A
área de fármacos e cosméticos é
toda baseada na imagem.” (DC)

Entrevista Secretário de Convenção da ONU, Bráulio
Dias defende a ratificação do Protocolo de Nagoya

Biodiversidade é
arma para garantir
segurança alimentar

REGIS FILHO/VALOR

Bráulio Dias: “Todos os setores da economia perderão se a biodiversidade continuar a desaparecer no mundo”

Daniela Chiaretti
De São Paulo

Preservar a biodiversidade pode
ser uma garantia à segurança ali-
mentar global, hoje concentrada
em um pequeno número de culti-
vos. “O que se come no mundo são
poucos alimentos, basicamente
trigo, arroz, mandioca, milho. Isso
coloca a humanidade em grande
r i s c o”, alerta o biólogo Bráulio Fer-
reira de Souza Dias. “Se ocorrer
uma doença em uma dessas cultu-
ras será um caos”, prossegue. “É
preciso conservar a biodiversidade
para uso futuro e para criar solu-
ções a possíveis problemas.”

É disso que trata o encontro in-
ternacional que ocorre até sexta-
feira em Hyderabad, na Índia. O
brasileiro Bráulio Dias, ex-secretá-
rio de Biodiversidade e Florestas
do Ministério do Meio Ambiente, é
desde janeiro o secretário-executi-
vo da Convenção sobre Diversida-
de Biológica da ONU. A CDB, como
é conhecida, é o acordo internacio-
nal que busca garantir a conserva-
ção e o uso sustentável da biodi-
versidade no mundo.

A exemplo de sua versão mais
famosa, a Convenção sobre Mu-
dança Climática, os países que as-
sinaram a CDB também se reúnem
regularmente para tentar estancar
a vertiginosa perda de espécies no
mundo. Delegados de 193 nações
estão neste mês na Índia para, en-
tre outras coisas, encontrar fontes
de recursos que financiem a pre-
servação. Em meio à crise financei-
ra global, a pauta vive um impasse.

A conferência procura dar con-
tinuidade às decisões tomadas no
encontro anterior, em 2010, no Ja-
pão. Ali se acertou o Protocolo de
Nagoya e um conjunto de 20 me-
tas para 2020 — as chamadas Me-
tas de Aichi. Uma delas, por exem-
plo, mira a proteção de pelo me-
nos 17% dos ecossistemas terres-
tres e de água doce, e 10% dos ecos-
sistemas marinhos e costeiros do
planeta. A estimativa é que isso
custe US$ 600 bilhões se não existi-
rem políticas que incentivem o uso
sustentável dos recursos naturais.

O Protocolo de Nagoya dá as re-
gras para o acesso e a repartição de
benefícios da utilização de recur-
sos genéticos da biodiversidade. É
uma moldura legal básica que ga-
rante a quem preservou algum be-
nefício sobre o uso econômico da-
queles recursos naturais. Durante
anos o debate opôs países ricos,
donos das indústrias farmacêuti-
cas e de cosméticos, a países em de-
senvolvimento donos de grandes
florestas, como o Brasil.

Para entrar em vigor, Nagoya
tem que ser ratificado por 50 na-
ções — somente seis o fizeram até
agora. No Brasil, a discussão se-
quer começou no Congresso, mas
já há setores sensíveis ao debate.
Um estudo recente do Instituto de
Estudos do Comércio e Negocia-
ções Internacionais (Icone), um
think tank do agronegócio, traçou
um cenário hipotético onde o Bra-
sil pode ter forte prejuízo se tiver
que pagar um percentual pela pro-
dução de cana, soja e carnes aos
países de origem desses produtos.

Dias diz que todos os setores
econômicos perdem se a biodiver-
sidade continuar a desaparecer no
mundo e lembra que o Protocolo
de Nagoya não especifica como se-
rá feito o pagamento, apenas reco-
nhece que quem preserva merece
ser remunerado. Os países decidi-
rão caso a caso, a remuneração po-
de ocorrer como uma troca de se-
mentes, de tecnologia, de capaci-
tação e, portanto, qualquer estudo
de perdas é uma especulação. A se-
guir trechos da entrevista:

Valor: O campo pode perder com
o Protocolo de Nagoya?

Bráulio Dias: Há um contras-
senso aí: quem diz que não quer
pagar pela conservação da se-
mente original é o mesmo que
está disposto a pagar pelos royal-
ties dos transgênicos? A origem
das propriedades genéticas para
os novos cultivares é a natureza,
as companhias não fabricam ge-
nes. Elas apenas identificam o
que tem nas espécies e que faz
com que resistam, por exemplo,
a pragas ou à seca. Isso não é fa-
bricado em laboratório. Em labo-
ratórios corta-se algo de um lu-
gar e coloca-se em outro. Não in-
teressa à agricultura conservar a
variedade original e mantê-la pa-
ra uso futuro? Por que estão dis-
postos a pagar royalties de coisas
que podem fazer melhorias de
sementes e não pagar pela fonte
original? Há uma inconsistência
nesse tipo de posicionamento.

Valor: Representantes do setor
agrícola dizem que o campo não se
beneficia da negociação que ocor-
reu. É verdade?

Dias: O setor agrícola tem que
entender que a negociação en-
volveu todos os países-membros
da Convenção da Biodiversidade,
ou seja, 192 nações mais a União
Europeia, um debate que durou
seis anos e foi aprovado por una-
nimidade. É uma ilusão do setor
agrícola achar que pode ficar fo-
ra dessas regras. Veja este exem-
plo: um país decide não ratificar
o Protocolo em função do acesso
aos benefícios. Mas digamos que
precise ter acesso aos recursos
genéticos de outro país para re-
solver problemas de uma doença
nova em uma colheita. O consul-
tado irá falar “está bem, mas que-
ro que pague pelo critério de re-
partição de beneficio”. O país
que pediu ajuda não é obrigado a
pagar, mas também não terá
acesso ao que precisa.

Valor: Já existe alguma regra que
diga como quem ganha dinheiro
com o uso econômico da biodiversi-
dade pagará quem preservou?

Dias: No caso da repartição de
benefícios os valores serão nego-
ciados bilateralmente. O Proto-
colo de Nagoya não define o va-
lor a ser pago, não diz isso em ne-
nhum lugar. O valor será nego-
ciado caso a caso. E um país não
precisa necessariamente pagar
em dinheiro, pode oferecer uma
troca, por exemplo. Eu preciso de
uma variedade de soja e ofereço,
em troca, uma variedade de
mandioca ou de caju, ou tecnolo-
gia. Não estamos falando só de
dinheiro. Como isso será feito, se-
rá determinado pelas partes.

Valor: Quais setores da econo-
mia são impactados por Nagoya?

Dias: O princípio da repartição
de benefícios foi acertado em
1992, na Rio92. O problema é
que não foi implementado por
falta de legislações nacionais, de
clareza dos países de como inter-
pretar essa cláusula. Em 2002 se
aprovou uma resolução pedindo
à CDB que negociasse o Protoco-
lo. Foi decisão de todos os países
e demorou muitos anos. O setor
farmacêutico dos países ricos,
por exemplo, tinha uma inter-
pretação limitada dessa regra e
até há pouco achava que não ti-
nha nada a ver com repartição de
benefícios. Agora, com o Proto-
colo de Nagoya, ficou claro que a
indústria farmacêutica, que gera
bilhões e desenvolve fármacos a
partir de espécies de países tropi-
cais, está dentro da regra.

Valor: Como o Brasil se coloca
nessa equação?

Dias: O Brasil é tanto provedor
como usuário de recursos genéti-
cos. Não se faz nada na agricultu-
ra sem essa fonte. Em saúde tam-
bém não se faz nada, em biotec-
nologia, na economia. Esses seto-
res perderão muito se a biodiver-
sidade continuar desaparecendo
no mundo. A CDB garante que os
países provedores de recursos
naturais também se beneficiem
do uso da biodiversidade. Se não
se beneficiarem, quebra-se a ló-
gica da conservação.

Valor: Porque conservar a biodi-
versidade é estratégico?

Dias: A natureza é um imenso
banco de germoplasma, com
muitas variedades de sementes.
Mas a especialização crescente
da agricultura criou um proble-
ma, concentrando a eficiência
em um número menor de culti-
vos. O que se come hoje no mun-
do todo são poucos alimentos,
basicamente trigo, arroz, man-
dioca, milho. Isso parece bom
sob certas lógicas de eficiência,
mas coloca a humanidade em
grande risco. Se ocorrer uma
doença em uma dessas culturas
vai ser um caos em termos de se-
gurança alimentar. É preciso
conservar a biodiversidade para
uso futuro e para criar soluções a
possíveis problemas.

Valor: Que tipo de problemas?
Dias: A adaptação das culturas

às mudanças do clima, por exem-
plo. Estudiosos desses impactos
da Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária (Embrapa), lide-
rados pelo pesquisador Eduardo
Assad, traçaram cenários futuros

para a agricultura brasileira. Os
resultados dos estudos são assus-
tadores. Poucas culturas não se-
rão muito impactadas, a cana-
de-açúcar é uma delas. Mas o ca-
fé, por exemplo, será afetado.

Valor: Quando o Protocolo de
Nagoya entrará em vigor?

Dias: Precisa ter 50 ratificações
de países. Esse é um processo in-
terno complexo que pode exigir
consultas à sociedade, um marco
legal, o estudo de impactos. Leva
um certo tempo. Mas já há seis
países que o ratificaram — Jordâ -
nia, Gabão, Ruanda, Seychelles,
México e Laos. Índia, Tailândia,
Etiópia e a União Europeia dizem
estar em fase final de estudos.
Dos Estados Unidos não temos
nenhuma sinalização, é o único
pais que está fora da CDB. Isso
não quer dizer que os EUA não
acompanhem de perto todas es-
sas discussões.

Valor: E a situação no Brasil?
Dias: O Brasil é um dos poucos

países que têm legislação nacio-
nal, assim como a Austrália, a Ín-
dia, a África do Sul. É uma medi-
da provisória de 2002. Mas faz
parte da primeira geração de le-
gislações nacionais, muito buro-
cráticas e que não tinham por
meta criar estímulos para a pes-
quisa, mas evitar a pirataria. Em
junho, a presidente Dilma [Rous-
seff] enviou uma mensagem soli-
citando ao Congresso que discu-
ta o assunto e ratifique o Proto-
colo. É bom lembrar que no pro-
cesso de ratificação de acordos
internacionais não se pode dis-
cutir modificação. Ou o país rati-
fica ou não. Nagoya remete para
a legislação nacional uma série
de questões e é ela quem vai deci-
dir. Cabe a cada país cuidar de
operacionalizar como vai ser.

Valor: Na Índia haverá alguma
discussão sobre o Protocolo?

Dias: N ã o.
Valor: Está em pauta a discussão

de financiamento para as metas de
conservação até 2020. Mas os paí-
ses ricos estão sem dinheiro...

Dias: Essa é uma discussão difí-
cil, porque o mundo enfrenta si-
tuação de crise financeira. Na Ín-
dia há vários pontos na agenda.
Um deles é a discussão sobre a
mobilização de recursos finan-
ceiros para a implementação das
metas de Aichi. Outro são os pla-
nos estratégicos 2011-2020, que
irão incluir, por exemplo, a in-
corporação dos valores da biodi-
versidade nas contas nacionais e
nos planos de desenvolvimento e
de combate à pobreza.

Valor: Estão sendo estudados no-
vos mecanismos de financiamento
para garantir a preservação?

Dias: A ideia é tentar aprovei-
tar mecanismos que já existem,
como o GEF, o fundo global am-
biental do Banco Mundial. Mas a
ideia é ir muito além do GEF, in-
clusive com novos mecanismos
de mercado.

Valor: Na CDB vale o princípio
das responsabilidades comuns, po-
rém diferenciadas, ou seja, cabe aos
ricos a maior parte da conta?

Dias: Sim, vale. Mas todos os
países têm responsabilidade e
podem fazer algum tipo de mo-
bilização de recursos.

Valor: Como está a proteção da
biodiversidade nos oceanos, tema
muito discutido durante a Rio+20?

Dias: A biodiversidade mari-
nha é uma agenda importante. O
secretário-geral [da ONU] Ban Ki-
Moon lançou recentemente uma
iniciativa, a Oceans Compact,
com foco na questão dos oceanos
e que envolve todas as agências
da ONU. Tem três objetivos: pro-
teger as populações que depen-
dem dos oceanos para sobreviver,
conservar a biodiversidade mari-
nha e ampliar o conhecimento
sobre o melhor manejo dos recur-
sos do mar. A CDB tem um plano
de trabalho, desde 1995, que en-
globa questões que preocupam
muito, como a pressão sobre os
estoques de peixes. Já aprovamos
metas para ampliar as áreas de
proteção marinha.

Valor: Críticos dizem que a CBD
toma decisões, mas é fraca na im-
plementação. O que acha disso?

Dias: É verdade. Na minha ges-
tão quero dar prioridade total à
implementação. Os países já
avançaram bastante em criar
uma agenda de biodiversidade,
já fizemos esforços muito gran-
des na parte normativa. Agora
precisamos trocar experiências,
apoio financeiro e capacitação. É
hora de agir.

Valor: Como é a atuação dos em-
presários nessa agenda?

Dias: Há um forte engajamen-
to do setor privado. Em Tóquio
existe uma plataforma que reúne
500 empresas em uma iniciativa
de biodiversidade e negócios. No
Brasil também há iniciativas do
gênero começando.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A18.




