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Um dos mais importantes 
bió lo gos da conservação, 
Thomas Lovejoy não é 
afei to à política das  meias 
palavras. Mui to menos 

das  meias frases. Quan do perguntado se 
concorda com o dado bastante difundi
do por organizações não go ver na men tais 
ligadas ao meio am bien te, de que esta
mos retirando da Terra até 30% a mais de 
recursos do que ela é capaz de repor, ele 
responde solene, incisivo, cons cien te do 
poder de sua afirmação: “Na verdade, esta
mos retirando 50% além da capacidade de 
reposição. Assim não dá para con ti nuar!”

Cria dor da expressão “diversidade 
bio ló gi ca” — e, mais do que isso, res
ponsável por sua inserção na comuni
dade cien tí fi ca, no início dos anos 1980 
— Lovejoy não se enquadra entre os ca
tastrofistas. É, antes de tudo, um homem 
de convicções fortes alimentadas ao lon
go de mais de 40 anos de labuta in te lec
tual e do exercício va ria do de funções 
como a de con se lhei ro de Bio di ver si da
de da Fundação das Nações Unidas e do 
Banco Mun dial, pesquisador da Amazô
nia e expert em questões que vão desde 
a ecologia tropical às finanças políticas da 
conservação am bien tal.

Taxálo de alarmista, portanto, não 
faria justiça à sua linha de ra cio cí nio ló
gico, até bastante simples na essência. 
Para o presidente do H. John Heinz III – 
Center for Science, Economics and the 
Environment, a busca incessante do mer
cado pelo lucro não é o principal entra
ve à conservação da bio di ver si da de. Pelo 
contrário. Ele enxerga essa característica 
como o principal mecanismo de preser
vação dos bens na tu rais. “As chances de 
salvar as florestas apelando ao motor do 
lucro têm crescido bastante nos últimos 
anos” — afirma.

Lovejoy, no entanto, admite que o 
mundo ain da não con se guiu calcular a 
riqueza implícita na complexidade dos 
sistemas am bien tais. “É preciso perceber 
o valor econômico que está por trás des
ses serviços ou enxergar a bio di ver si da
de como um patrimônio, uma fonte de 
informações. Aí sim, entenderemos a real 
importância dos ecossistemas e de suas  
riquezas”, explica.

Para tanto, Lovejoy defende a valo
ração econômica dos ecosserviços e da 
bio di ver si da de por meio da elaboração 
de políticas, em particular, como forma 
de explicitar para a humanidade a escas
sez desses serviços. “Sua amortização ou 
degradação tem custos as so cia dos para 
a so cie da de. Se esses custos não são im
putados, as políticas tornamse equivoca
das e todos sofrem devido à má alocação 
de recursos.” Essa,  aliás, é uma das con
clusões do relatório TEEB – The Economics 
of Ecosystems & Biodiversity, publicado em 
ou tu bro de 2010 pela ONU, documento 
ao qual o cien tis ta recorre frequentemen
te para fundamentar seus argumentos.

O simples discurso de que as florestas 
podem gerar mais valor em pé também 
não satisfaz o bió lo go. Para ele, é neces
sário valorar também as inúmeras infor
mações que cada ser vivo carrega. “Cada 
organismo do planeta tem um pedigree 
de 4 bilhões de anos”, explica. Além dis
so, ele defende uma  maior divulgação 
dos ecosserviços. “Estudos do Instituto 
Butantan, aqui no Brasil, mostram, por 
exemplo, a importância das cobras pe
çonhentas para a nossa saú de. Além da 
produção do soro an tio fí di co, subs tân
cias químicas presentes nesses venenos 
têm  nos fei to avançar na pesquisa sobre 
problemas de pressão ar te rial.”

Botar o devido valor na bio di ver si da
de e nos serviços am bien tais, portanto, 
não é tarefa para pou cos. Afinal — lembra, 

novamente recorrendo ao TEEB — “dois bi
lhões de pes soas pobres, no mundo, de
pendem dos ecossistemas e essas serão as 
mais prejudicadas caso a forma de enxer
gar os bio mas não mude entre as grandes 
corporações”. O cien tis ta conclama gover
nos, ONGs e principalmente as empresas a 
“se mexer para mudar o jei to de pensar e 
fazer ne gó cios”. Se o que elas fazem hoje 
é su fi cien te… quem viver verá. “Mas algu
mas com pa nhias já estão tentando pro
teger o equivalente ao mesmo montante 
que degradam e isso é real men te bom” 
— afirma Lovejoy em momento otimista, 
para quem duvida que ele assim o seja.

Acompanhe, a seguir, os melhores mo
mentos da conversa de Thomas Lovejoy 
com  Ideia Sustentável, em entrevista 
exclusiva concedida durante a Conferên
cia do Ano In ter na cio nal da Bio di ver si da
de promovida pelo Insituto Humanita
re, em São Pau lo, em dezembro de 2010.

I deia Sustentável – Como é possível, na 
prática, utilizar dispositivos com base 
na lógica econômica de mercado para 
garantir a proteção e preservação da  
bio di ver si da de?
Thomas Lovejoy – O relatório TEEB traz 
bons exemplos de proteção da bio di ver
si da de por conta do seu valor. Ela tem 
um valor mercadológico, apesar des
sa percepção ser ain da mui to recente. 
Como mostra o documento, a valora
ção econômica dos ecossistemas e da 
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biodiversidade pode dei xar claro para a 
humanidade que esses serviços são escas
sos e sua amortização ou degradação traz 
custos as so cia dos para a so cie da de. Se es
ses custos não são imputados, as políticas 
re la cio na das ao tema tornamse equivo
cadas e a so cie da de toda sofre devido à 
má alocação dos recursos.

IS – Como as empresas e os governos po
dem incorporar essa visão, sendo atraí
dos pelo valor econômico implícito à bio
di ver si da de?
TL – Existe falta de conhecimento de 
todo o quadro, mesmo havendo uma 
cons ciên cia de valor. No final do ano 
passado, eu conversava com uma pes
soa em uma posição relevante aqui no 
Brasil e ela não entendia o con cei to: di
zia que o meio am bien te é importan
te, mas que não deve haver preo cu pa
ção com a questão por esse ângulo — o 
de enxergar o valor econômico implícito 
à bio di ver si da de. Para ilustrar, em mea
dos do século XIX , foi constatada a falta 
de água para abastecer a cidade do Rio 
de Ja nei ro em virtude da des trui ção da 
Mata Atlântica nos arredores da cidade. 

As florestas foram derrubadas para dar 
lugar às la vou ras de café. Em 1881, o Im
perador do Brasil, Dom Pedro II, ordenou 
a retirada dos fa zen dei ros e dos ca fe zais 
da re gião e promoveu o reflorestamento 
de es pé cies nativas, numa área que hoje 
com preen de o Parque Es ta dual da Tiju
ca. Isso é desenvolvimento sustentável! 
Naquela época, não se fez uma análise 
econômica do projeto. Mas há 15 ou 20 
anos, Nova Iorque executou algo pareci
do, considerando, no entanto, o aspecto 
econômico da questão. Os custos repre
sentaram apenas 10% do que po de riam 
chegar caso a res tau ra ção da bio di ver si
da de das zonas de interesse não tivesse 
sido em preen di da para o tratamento da 
água que abastece a cidade.

Portanto, basta levar as pes soas a abri
rem suas mentes para enxergar a vanta
gem da preservação da bio di ver si da de e 
a consequente geração de riqueza econô
mica. Basicamente, capturamos o levanta
mento de fundos para levar esses valores 
da bio di ver si da de para o cenário das deci
sões econômicas cor ri quei ras. Isso é o que 
o TEEB faz: mostra o valor implícito da bio
di ver si da de e o seu peso nas decisões.

Con cei tual men te é bastante próximo 
do esforço chamado, por alguns, de “eco
nomia verde”. O Brasil está de olho nisso 
e tomando ini cia ti vas, assim como a Ín
dia. A partir do momento em que se co
locam os números nos lugares certos, as 
coi sas começam a andar. Talvez a dinâmi
ca nunca seja per fei ta, então é necessário 
estar sempre promovendo o res pei to pela 
natureza. Essa visão deveria ser cons truí
da sobre um discurso ético. Porém, não 
temos mui to tempo para debater a éti
ca nisso tudo. De qualquer ma nei ra, cada 
organismo na Terra tem um pedigree de 
4 bilhões de anos e, quando se começa a 
pensar na si tua ção dessa ma nei ra, criase 
um senso mui to  maior de res pei to e uma 
obrigação de rever decisões — das mais 
simples às mais complexas.

IS – Como as empresas, juntamente com 
as ONG e os governos, podem começar 
a pensar e trabalhar sob essa nova pers
pectiva de valorização da bio di ver si da de 
e dos ecosserviços?
TL – Algumas empresas já demonstram 
uma nova postura. A Fibria Celulose, 
por exemplo, tem uma política em que a 
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quantidade de hectares utilizada para cole
ta de matéria  prima deve ser sempre igual 
a uma área natural preservada ou reflores
tada pela companhia. Essa ini cia ti va ilus
tra esse movimento, que não é exatamen
te novo, mas tem surgido basicamente do 
interesse in di vi dual de empresas. O que 
precisamos fazer — seja como ONGs ou in
di ví duos — é incentivar esses interesses in
di vi duais, por um lado, e, por ou tro, cobrar 
regulamentação por parte dos governos.

IS – O senhor acredita na possibilidade de 
que algum acordo vindo do mundo dos 
ne gó cios poderia ser efetivo para o deba
te dessas questões aqui no Brasil?
TL – Ini cia ti vas da Vale e do HSBC, apresen
tados na Conferência do Ano In ter na cio nal 
da Bio di ver si da de 2010, em São Pau lo (aces
se a programação completa e conheça os 
cases no site www.humanitare.org/bio
di ver si da de), são exemplos interessantes. 

Conservar florestas evita emissão de 
gases de efeito estufa que já custam 
US$ 3,7 trilhões
Reduzir pela metade as taxas de desmatamen
to, até 2030, di mi nui ria as emissões glo bais de 
gases de efei to estufa entre 1,5 e 2,7 gigato
neladas de carbono por ano, evitando assim 
os danos da mudança climática estimados em 
mais de US$ 3,7 tri lhões em termos de valor 
presente líquido. Esse cálculo não inclui os mui
tos co be ne fí cios dos ecossistemas flo res tais.

Pesca global opera abaixo  
da capacidade em US$ 50 bilhões 
anualmente
Competição entre frotas de pesca in dus trial al
tamente sub si dia das somada a uma regulamen
tação pobre e má aplicação das regras já exis
tentes. Resultado: sobre  exploração de esto
ques aquáticos va lio sos e redução do rendimen
to global da pesca marinha em US$ 50 bi lhões 
anual men te, se comparado com um cenário de 
pesca mais sustentável. Os dados são do Ban
co Mun dial e da Organização de Alimentos e 
Agricultura das Nações Unidas.

A economia dos serviços ambientais
A importância dos serviços 
ecossistêmicos de recifes de coral
Embora cubra apenas 1,2% das plataformas 
con ti nen tais do mundo, os recifes de coral re
presentam o lar de um número estimado entre 
um e três milhões de es pé cies, in cluin do mais de 
um quarto de todas as es pé cies de pei xes mari
nhos. Cerca de 30 milhões de pes soas em co
munidades cos tei ras e insulares são totalmente 
dependentes desses recifes como seu principal 
meio de produção de alimentos, renda e sub
sistência (Gomez et al. 1994, Wilkinson, 2004).

Produtos e serviços verdes representam 
uma nova oportunidade de mercado
As vendas mun diais de bebidas e alimentos 
orgânicos tiveram um au men to de mais de 
US$ 5 bi lhões por ano, atingindo arrecadação 
de US$ 46 bi lhões, em 2007 (Organic Monitor, 
2009). O mercado global para produtos deri
vados de pei xes com rótulo ecológico cresceu 
mais 50% entre 2008 e 2009 (MSC 2009). O 
ecoturismo é a área de mais rápido crescimen
to na indústria do turismo, com um au men to 
estimado de 20% ao ano (TIES, 2006).

Apicultura gera US$ 213 milhões anualmente 
na Suíça
Em 2002, uma única colônia de abelhas garantiu uma 
produção agrícola de frutas e bagas polinizadas cujo 
valor chegou a cerca de mil dólares, comparado com 
apenas US$ 215 em produtos diretamente ligados à 
apicultura (como mel e cera, por exemplo). Em média, 
co lô nias de abelhas suí ças asseguraram uma produ
ção  anual que vale US$ 213 mi lhões por pro vi den ciar a 
polinização. Isso representa cinco vezes mais do que o 
rendimento da produção de mel suí ço. O valor econô
mico total de polinização por insetos foi estimado em 
153 bilhões de eu ros, mun dial men te, representando 
9,5% da produção agrícola, em 2005.

Plantio de árvores melhora a qualidade  
de vida urbana em Camberra, na Austrália
Autoridades lo cais em Camberra plantaram 400 mil 
árvores para regular o microclima, reduzir a po lui ção 
e, assim, melhorar a qualidade do ar urbano, reduzir 
os custos de energia com ar  con di cio na do e, ain da, 
estocar e sequestrar carbono. Esperase que esses 
be ne fí cios somem até US$ 67 mi lhões de valor gera
do ou economia orçamentária municipal, no intervalo 
entre 2008 e 2012.

no r aDar

Fonte: TEEB – The Economics of Ecosystems & Biodiversity – Mainstreaming the Economics of Nature, United Nations Environment Programme

Alguns atores tentam equilibrar os seus 
impactos e isso importa. Se esses esforços 
serão su fi cien tes ou não, é ou tra questão. 
Mas integram um modelo de ne gó cios, 
mais acei tá vel, que começa a se estabe
lecer. Aqueles que não entrarem nessa 
dinâmica poderão enfrentar problemas 

mais à frente. O esforço voluntário des
se pequeno número de empresas, hoje, 
deve se transformar em comportamento 
generalizado para todas as corporações.

Olhando para como o mundo fun cio
na, econômica e so cioe co no mi ca men
te, a grande maio ria dos atores que faz as 
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coisas andarem não é composta pelos go
vernos, e sim pelo setor privado. Se ele não 
está engajado, de forma sistêmica, nunca 
mudaremos os paradigmas ne ces sá rios. 
A equação é simples assim.

IS – Do ponto de vista regulatório,  quais 
leis são ne ces sá rias e  quais acordos de
vem partir das corporações?
TL – Não se cria sensibilização por regu
lamento e nem se estimula, por lei, o sen
so de cui dar do meio am bien te. O mundo 
precisa de alguns ativos de reflorestamen
to. Como conseguir isso? Basicamente pa
gando pelo carbono ou desenvolvendo 
programas de estoque de carbono. Essa 
é uma ma nei ra de se alcançar a preserva
ção. Quan do o mundo acordar para o va
lor econômico do carbono, teremos de 
trazêlo de volta para o solo e mantêlo, 
pois assim se gera valor econômico. Des
se modo, as pes soas que têm florestas 
não vão querer derrubá  las. Procurarão, 
isso sim, oportunidade de mantê  las em 
pé, já que assim elas valem mais. Essa é a 
revolução que precisa acontecer.

IS – Há alguns lugares no mundo onde 
as leis sobre o tema já estão em prática? 
Como o senhor enxerga essas ini cia ti vas?

Fe
rn

an
do

 D
el

fin
i

TL – A Costa Rica tem uma lei — pio nei ra 
— que garante o pagamento por serviços 
ecossistêmicos. Se você tem uma peque
na pro prie da de perto de algum recur
so hídrico, por exemplo, recebe uma aju
da do governo para mantêla preservada. 
Existe um projeto parecido aqui no Brasil, 
no Espírito Santo. O governo do Estado in
vestiu parte dos ro yal ties da extração de 
petróleo em reflorestamento. Quan do se 
olha para a terra daquele Estado, percebe
se que ela vem sofrendo mui to por conta 
de ou tras atividades econômicas, como a 
cria ção de gado. Agora, os donos de terra 
podem conseguir apro vei ta men to econô
mico apenas para cultivar a floresta.

IS – Na década de 1980, o senhor disse 
que algo em torno de 10% a 20% das es
pé cies es ta riam extintas, até 2020. Ain
da acha que esse número seja  atual ou 
ele deve ser recalculado por conta dessas  
novas ini cia ti vas?
TL – Ainda estamos em risco de chegar 
a um número mui to próximo a esse, en
tre 10% e 20%. Isso não precisa acontecer. 
Eu esperava que fosse uma previsão e não 
uma projeção. Que ria que o alarme inspi
rasse as pes soas a evitarem o pior quadro. 
Mas ain da é necessário mui to esforço para 
sair mos dessa margem. Com um au men
to de 1,5 a 2  graus Celsius na temperatu
ra média global, as previsões são de que 
entre 20% e 30% das es pé cies sofram e 
até se extingam. Meu palpite é que a pro
jeção esteja subestimada e que o impac
to venha ser ain da  maior. Estamos ficando 
sem tempo para reverter.

IS – Uma grande parcela das ONGs liga
das a movimentos am bien tais afirma que 
estamos retirando algo em torno de 25% 
a 30% dos recursos na tu rais a mais do 
que o planeta é capaz de repor. O senhor  
concorda com isso?
TL – Acredito que estamos retirando ain
da mais, quase 50%. Assim não dá para 
con ti nuar!

IS – Então,  quais atitudes acredita serem 
ne ces sá rias — além das que já estão sen
do tomadas — para  frear essa tendência?
TL – Real men te não precisamos de todos 
os recursos ma te riais que utilizamos todos 
os dias. Fazemos isso porque é economi
camente barato — na verdade, mascarada
mente mais barato, já que não levamos em 
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consideração o custo am bien tal. No fim 
das contas, o que ain da falta é ressaltar o 
valor econômico  am bien tal implícito nos 
produtos. Se embutirmos tais custos, ge
raremos cons ciên cia e uma redefinição 
au to má ti ca na qualidade de vida. A boa 
qualidade de vida é algo com que todos 
sonhamos, em qualquer momento. Mas  
se con ti nuar mos a não enxergar esses cus
tos para o planeta, consumindo ma te riais 
de sen frea da men te, esse con cei to será 
apenas um sonho.

IS – A escassez de água antes era apenas 
uma previsão. Agora já castiga algumas 
re giões e comunidades. Como enfrentar 
esse problema?
TL – Alguns recursos da natureza, como 
a água, serão cada vez mais di fí ceis de 
encontrar. Portanto, ficarão mais caros. 
Em alguns lugares — como onde moro, 
por exemplo, no nordeste dos Estados 
Unidos — existe mais água do que se é ca
paz de consumir; mas, em ou tros, ela está 
cada dia mais escassa. A solução é simples: 
usar a água com mais cui da do. Temos de 
ter em mente que, ao consumir água, con
sumimos também mui ta energia. Em um 
dos meus exemplos prediletos, costumo 
dizer que, quando se abre uma tor nei
ra, imaginase que apenas água sai dela. 
Porém, esquecemos que existe energia 
fazendo aquela água se movimentar, e 
também no seu tratamento. Além dis
so, mui tas vezes é a energia que conso
me a água. Pensando no universo todo e 
não apenas no objeto do nosso consumo, 
aprendemos a utilizar com mais cui da do e 
há menos desperdício.

IS – Essas informações são conhecidas há 
bastante tempo. E apesar de algumas em
presas considerarem o aspecto so cioam
bien tal de suas operações, ain da se obser
va resistência. Por quê?
TL – Por conta da ma nei ra antiga de se en
xergar os ne gó cios, ba sea da no velho bor
dão: “Cui da mos do nosso negócio, o res
to é responsabilidade da so cie da de civil e 
dos governos.” Isso ain da recorre na forma 
de se pensar economicamente. Mas não 
está mais fun cio nan do. É mui to melhor se 
as corporações começarem a agir por elas 
mesmas do que esperar que os governos 

as obriguem. Uma mudança sempre é 
menos dolorosa se acontece por vonta
de própria, surgindo a partir de conflitos 
e atritos entre diferentes pontos de vis
ta, e não por imposição. Isso não signifi
ca que, no fim das contas, a regulamenta
ção não seja necessária: ela é, afinal, parte 
importante desse processo.

IS – Segundo um estudo da IUCN – 
International Union for Conservation of 
Nature, a bio di ver si da de e os serviços 
am bien tais concentram um patrimônio 
de US$ 33 tri lhões…

TL – Esse número é antigo. Quan do co
meçarmos a fazer esse tipo de valoriza
ção, da ma nei ra como eu estou fazendo, 
levando em conta o conhecimento dos 
ecosserviços e os be ne fí cios decorrentes 
deles à humanidade, o cálculo do patri
mônio será ain da  maior.

IS – Um fator relevante nesse assunto é 
que a maio ria das grandes florestas encon
trase em paí ses que têm grande desigual
dade so cial. O que o senhor acha disso?
TL – Essa perspectiva não confere in tei
ra men te. Existem grandes florestas em 
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países temperados, como os da Améri
ca do Norte, Europa e a Rússia. E elas são 
mui to importantes. Ainda assim, qualquer 
problema am bien tal tornase mais difícil 
de resolver quando a desigualdade so
cial é mui to acen tua da nas comunidades 
do entorno. As florestas afetam os paí ses 
mais pobres diretamente e mui to mais rá
pido. Os mais ricos, mui tas vezes, acabam 
des truin do, já que são movidos por inte
resses in di vi duais. O Brasil percebeu isso 
e está em movimento, di mi nuin do essa 
acen tua ção. Os EUA não. E podem pio
rar a dinâmica entre interesses pes soais e  
coletivos, o que não é inteligente.

IS – O Programa Bolsa Floresta é um bom 
exemplo desse esforço?
TL – Acho esse programa importante. 
Não conheço os detalhes, mas tenho cer
teza de que algumas coi sas po de riam ser 
melhoradas. De qualquer modo, ele pare
ce estar fun cio nan do. Pagar para manter 
a floresta em pé é algo inteligente. Uma 
boa  ideia, no programa é que o di nhei
ro vai para a mulher da família. E a histó
ria mostra que, nesses casos, a mãe ou a 

esposa não desperdiçam a renda fa mi liar 
em coi sas fú teis.

IS – Os últimos dados do INPE mostram 
que hou ve redução no desmatamento da 
Amazônia. Acha que esse movimento vai 
con ti nuar ou ain da assistiremos a alguns 
picos de degradação?
TL – Esse declínio é fruto de fiscalização, 
que tem efei tos tem po rá rios. Mas ou tro 
per cen tual relevante na redução do des
mate advém da ação de grandes empre
sas que não querem mais comprar pro
dutos não certificados ou demonstram 
preo cu pa ção com o que é fei to da flo
resta onde eles são produzidos. Esse mo
vimento também tem sua origem em 
pro prie tá rios de terras que estão enxer
gando a possibilidade de lucrar com o se
questro de carbono. No passado, a taxa 
de desmatamento subia e descia confor
me as oscilações da economia. Hoje, o 
movimento se ex te nuou. Acredito que 
agora a dinâmica é bastante diferen
te. E penso que o governo tentará fazer 
com que o senso de preservação “pegue”  
entre os pro prie tá rios. ❧

Convém não perder
Sempre admirei os que conseguem rir de suas 
pequenas tra gé dias co ti dia nas. O que dizer, então, 
daqueles que fazem o lei tor sorrir ao mesmo tem-
po em que aprofunda a cons ciên cia da grandeza 
de uma tragédia planetária? Ge nial! — sem pesta-
nejar — é a resposta que me ocorre para definir os 
Cartuns In con ve nien tes sobre o aquecimento glo-
bal do cartunista Nani. Lançamento da Zit Editora, 
o livro reú ne uma coletânea de charges — entre 
vá rias inéditas e ou tras publicadas nos maio res 
jor nais do País —, dessas que só se consegue parar 
de ver quando o livro termina.

Com o perdão do trocadilho, dá pra dizer que 
não poderia haver ma nei ra mais “acalorada” de 
tratar um dos temas mais sé rios da atua li da de. 
“O livro tem vá rias facetas. Pode ser utilizado 
tanto para uma reflexão política sobre o assunto 
como para abordar o tema em sala de aula, por 
exemplo. Trato de po lui ção, sa nea men to básico, 
água… mas sem perder a convicção de que o 
menor caminho entre duas pes soas é o humor.”

Como diz um amigo, matou a pau, Nani!
(Cláudia Piche)

Aquecimento Global  
– Cartuns Inconvenientes
Nani
Zit Editora, 54 págs.
R$ 38,90
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