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Qual é o valor da biodiversidade? A publicidade criada em torno da crise 
da extinção em massa levou os economistas a formular esta pergunta e 
incorporar a resposta nas contas nacionais. De maneira ideal, se deveria 
subtrair do Produto Interno Bruto {PIB), a depleção do capital natural que 
incluiria, entre outros, o valor da biodiversidade exterminada na produção 
dessa receita. Apesar da aparente lógica dessa operação, o cálculo ê 
intimidante e provavelmente impossível. No entanto, ao intentar o impossivel, 
descobrimos quais seriam os pré-requisitos de uma alternativa de mercado. 

Uma estratégia factível na valorização da biodiversidade poderia ser a 
desagregação. Um economista poderia desagregar os múltiplos valores da 
biodiversidade fªS seguintes partes componentes: mercadoria, amenidades e 
valores morais. Estas, por sua vez, podem ser divididas em partes menores. 
Por exemplo, o valor único da biodiversidade como mercadoria se encontra em 
três categorias distintas: os royalties nas biotecnologias que usam a 
biodiversidade, a venda de produtos extraídos de forma sustentável, e a renda 
gerada pelo ecoturismo. Como mostra este artigo, o cálculo até mesmo dos 
primeiros valores de mercadoria, ou seja, os royalties sobre biotecnologias, 
é altamente sensível a inúmeras suposições. Entre elas: 

- a taxa de royalty escolhida 
- a probabilidade de descoberta de bioatividade 
- o volume total de biodiversidade 
- a difusão de compostos secundários entre os habitats. 

Os cálculos dos outros dois valores de mercadoria, o extrativismo e o 
ecoturismo, não são tão simples: a extração sustentável de produtos requer um 
conhecimento detalhado dos ecossistemas, enquanto que o ecoturismo se converte 
em um prognóstico das "preferências verdes" futuras. Apesar da ausência de tal 
informação, existem técnicas para fazer uma aproximação aos três valores de 
mercadoria. Ainda mais alusivo é o cálculo dos valores de amenidades (o fluxo 
de prazeres através das gerações que são produzidos a partir da existência e 
observação da biodiversidade) que depende de técnicas de medição e 
experimentação que se encontram ainda em seus primeiros passos. Obviamente os 
valores morais da biodiversidade, quer dizer, os direi tos das espécies a 
continuar com seu processo de evolução, são incomensurãveis. Portanto, a 
legitimidade de agregar os valores de mercadoria, amenidade e moral em um 
grande total e subtrair este total do PIB parece muito suspeitosa. De fato, 
provavelmente muitos conservacionistas compartilharão a opinião de David 
Ehrenfeld "Se eu fosse um dos muitos explotadores e destruidores da 

1Bryan Norton, "Commodity, Atnenity, and Morality: The Limits of 
Quantification in Valuing Biodiversity", pp. 200-205 em E.O. Wilson (ed.), 
Biodiversity {Washington, D.C.: National Academy Press, 1988). 



diversidade biológica, o que eu mais gostaria seria ver osreus inimigos, os 
conservacionistas, se atolando no pântano da valorização." 

Embora o cálculo do valor total da biodiversidade seja impossível, a 
desagregação em seus valores de mercadoria, amenidade e moral é contudo 
válida. A explicação é pouco intuitiva: a formação dos valores de amenidade 
e moral não é independente da realização dos valores de mercadoria. Por 
exemplo, todos os costariquenhos informados já ouviram falar do contrato de 
bioprospecção entre a indústria farmacêutica Merck & Company e o Instituto 
Nacional de Biodiversidade ( INBIO). Embora o contrato tenha sido por uma 
quantia irrisória (USA $1 milhão) e a exata porcentagem de royalties nunca 
revelada, a publicidade favorável gerada pela realização deste valor de 
mercadoria já incrementou outros valores de mercadoria (incluindo contratos 
de bioprospecção mais lucrativos) e valores de amenidade (incluindo os tours 
educativos de INBIO). Parece razoável assumir que os preceitos morais 
acompanham estes nascentes valores de mercadoria e amenidade e que uma geração 
futura de costariquenhos aceite os direitos das espécies de continuarem a sua 
evolução. Em outras palavras, a tricotomia entre os valores de mercadoria, 
amenidade, e moral é falsa. Se os economistas podem projetar quais são os 
passiveis valores de mercadoria dos royalties, extrativismo, e ecoturismo, os 
governos estarão então mais inclinados a prescrever poli ticas que permitam que 
estes valores de mercadoria se concretizem através dos mercados. Uma vez que 
os mercados são estabelecidos, existe uma grande possibilidade de que os 
valores de amenidade e moral surjam como conseqüência. 

A confiança em que os mercados apresentarão um valor se encontra no 
espirita da "Escola Austríaca de Economia" cujo expositor mais eloqüente, 
Friederich A. Havek, recebeu o Prêmio Nobel Memorial. Havek vê o mercado como 
um processo de facilitação do fluxo de informação e acredita ser o verdadeiro 
papel do governo assistir o surgimento do mesmo e protegê-lo. A 
mercantilização e privatização da biadi versidade na forma de royal ties 
encaixam perfeitamente com o paradigma austríaco. Apesar dos economistas 
ortodoxos se simpatizarem com o conceito geral de ambas mercantilização e 
privatização. a minoria que se dedica a trabalhar com a biodiversidade. parece 
ignorar as reformas legais e institucionais que poderiam ser requeridas para 
que se concretize o valor de mercadoria. Em vez disso, aplicam mecanismos 
microeconômicos para chegar a estimativas do valor da biodiversidade sujeitas 
a inúmeras suposiçõrs. 

Bruce A. Aylward é quem nos apresenta o tratamento mais compreensível e 
cuidadoso. Tentarei demonstrar que inclusive a análise de Aylward é bastante 
suscetível a algumas suposições, podendo apresentar um sentido contrário à 
solução que ele chega "não se pode esperar que o lucro da prospecçã~ 
farmacêutica gere uma 'solução de mercado' para a crise da biodiversidaden 
No entanto, minha intenção não é contrastar seus cálculos com os meus, senão 
demonstrar a hipersensibilidade dos cálculos às diferentes suposições 
plausiveis. A alternativa austríaca é a criação de mecanismos institucionais 
que possam revelar estes valores no mercado. 

2navid Ehrenfeld, "Why Put a Value On Biodiversi ty?", pp. 212-216 em 
Biodiversity. p. 214. 

3aruce A. Aylward, The Economic Value of Pharmaceutical Prospecting and 
its Role in Biodiversity Conservation (London: International Institute for 
Environment and Development, 1993). 

4 lbid .. p. 64. 
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A Taxa de Royalty Escolhida 

A suposição mais básica é a taxa na qual os royalties são fixados. Aylward 
aceita uma taxa de 2% baseando-se na experiência de mercado. Contudo, 
considerar estes 2% uma forma de "royalty" ê por muitas razões uma maneira 
desarcetada de pensar. De acordo com a economia, os royalties implicam uma 
"renda econômica" que é a compensação pelo acesso exclusivo que vai além do 
que se poderia obter num mercado competitivo. Como afirma o Dr. Rodrigo Gámez, 
um dos responsáveis pelo acordo INBIO - Merck, INBIO não está vendendo 
germoplasma a Merck: o que INBIO vende são serviços taxonómicos, prepara~ão 
de extratos, e controle de qualidade. Qualquer pais que tenha o mesmo 
germoplasma que possui Costa Rica, tem a inteira liberdade de competir com 
INBIO. Visto que não existe barreira para entrar, a taxa de 2% não reflete 
nenhuma renda econômica (quer dizer, benefício monopólico) mas em vez disso 
deve ser vista como um pagamento a INBIO pelo valor agregado a um bem 
essencialmente gratuito. Uma verdadeira taxa de royalty não poderia surgir se 
não houvesse um regime multi lateral de compensação que estabelecesse uma renda 
econômica (isto ê , benefício oligopólico) em troca pela manutenção da 
biodiversidade. 

Neste ponto, o público pode sentir-se confuso. Desde a época de Adam Smith 
que o público vem apreciando o papel benéfico da competição na sociedade. 
Raramente se apreciam as condições necessárias que devem ser alcançadas para 
que a competição seja benéfica, ou seja, o custo marginal (o incremento dos 
custos totais de produzir uma unidade a mais) é igual ou maior que seu custo 
médio ( o custo total dividido pelo número de unidades) . Para os bens de 
informação como livros ou ADN, nunca se dão estas condições: o custo marginal 
de suprimento (fazer uma cópia de um livro ou tirar uma amostra de um acervo 
genético) está bem abaixo do custo médio (produzir o livro ou manter o 
habitat) . Portanto, em mercados competi ti vos por bens de informação, os 
consumidores podem abaixar o preço do bem atê seu custo marginal que se 
encontra bem abaixo dos custos médios de sua criação ou manutenção. 
Prontamente, os recursos uma vez alocados para a publicação de livros ou 
preservação de habitats são realocados em outros intentos onde o custo 
marginal e posteriormente o preço estão acima do custo médio. 

A solução a este dilema é o subsídio governamental ou os direitos de 
propriedade exclusivos. Pela razão dos governos terem um pior desempenho 
quando comparados aos agentes privados, a preferência entre os países 
industrializados tem sido permitir monopólios limitados sob a forma de 
direitos de propriedade intelectual (ou seja, patentes, direitos autorais, 
marcas registradas, segredos comerciais, registros de variedades de plantas 
e semicondutores). Na verdade, os EUA estão promovendo vigorosamente os 
acordos bilaterais sobre propriedade intelectual para estender o alcance de 
seus monopólios limitados ao Terceiro Mundo como precondição para a entrada 
destes países no GATT ou NAFTA. Por causa da difusão das espécies nos 
habitats, esta mesma solução de direi tos de propriedade, aplicada à informação 
genética, implicaria um oligopólio limitado, quer dizer, um regime 
multilateral sobre a renda econômica gerada pela utilização desta informação 
genética. 

A justificativa econômica para o regime multilateral é inegável. Contudo, 
determinar qual deveria ser a taxa de royal ty em tal regime, é um pouco 
parecido ao problema do ovo e da galinha. A taxa dependeria do grau da 
capacidade de substituição dos compostos secundários naturais como um todo, 
com outras atividades que possam ter a mesma função (por exemplo, a terapia 
genética ou o desenho molecular racional). Não se pode observar esta taxa no 
mercado porque os fornecedores do mesmo germoplasma estão atualmente 
competindo um contra o outro em uma pletora de contratos de biosprospecção 
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como o acordo entre INBIO-Merck. Para persuadir as nações a entregar algumas 
de suas aspiradas soberanias concedidas no Artigo 3 da Convenção sobre a 
Diversidade Biológica (CDB) e entrar em um regime multilateral, se deveria 
sugerir qual é a taxa de royalty mais favorável. No meu livro Genes à Venda 
(Genes for Sale), proponho uma taxa de 15% do valor agregado às vendas brutas 
baseado no que é freqüentemente observ~do nos outros campos da propriedade 
intelectual onde há monopólios limitados Esta taxa aparentemente alta também 
se pode justificar como compensação pelo conhecimento et!fbotânico publicado 
que já estã fora do alcance da lei de segredo comercial A divisão dos 15% 
poderia apresentar dois passos, sendo feita da seguinte maneira: a instituição 
que fornece a amostra receberia entre 1-3% como pagamento pelo valor agregado 
ao germoplasma, e entre 12-14% seria uma renda econômica a ser dividida entre 
todos aqueles que protegem o mesmo germoplasma. 

A "Taxa de Descoberta" da Bioatividade 

Voltando aos cálculos de Aylward, uma taxa de 15% em vez de um royalty de 
2% significaria que sua quantia final, US$ 466 por espécie (US$ 233 por 
amostra e duas amostras por espécie), deveria ser multiplicado por um fator 
de 7,5. Mesmo que essa correção pareça muito alta, ao ajustar a taxa de 
descoberta temos como resultado uma correção ainda mais drástica. Aylward 
comenta que "[A] discrepância maior no modelo de royalty se encontra na taxa 
de descoberta. Variações de 1 em 1000 a 1 e~ 100.000 levam a uma variação de 
retorno por amostra de US$ 23 a US$ 2330" Baseando-se na experiência da 
prospecção ao azar, Aylward opta por uma taxa de 1 em 10.000. Contudo, de 
acordo com o etnobotânico Michael Balick, 25% das plantas usa1as 
tradicionalmente podem apresentar certa bioatividade quando examinadas. A 
taxa de Balick implica aumentar a quantia de Aylward por um fator de 2500 para 
espécies associadas com o conhecimento indigena. 

Somente sob estas duas suposições diferentes e plausíveis, chegamos ao 
cálculo de que cada uma das espécies ainda não examinadas mas com propriedades 
medicinais tradicionais, tem um valor potencial em royalties de US$ 8.737.500 
em contraste com a cifra de US$ 466 dada por Aylward. O que significa isso 
para um pequeno pais como o Equador, rico tanto em germoplasma quanto em 
conhecimento indígena? Um exemplo do valor potencial pode ser coligido do caso 
das plantas medicinais. O Dr. Edgardo Ruiz publicou recentemente uma lista de 
43 espécies encontradas na serra equatoriana com uma média de 2,7 propriedades 

5Joseph Henry Vogel, Genes for Sale (New York: Oxford University Press, 
1994) , p. 38 • 

6como afirma o advogado Michael Golin "[U]ma vez que o conhecimento 
tradicional (por ex., a identidade e uso de espécies de fungos) é publicada 
por um pesquisador, entidade governamental, ou quem quer que seja, os direi tos 
do segredo comercial são eliminados. 11 "An Intelectual Property Rights 
Framework for Biodiversity Prospecting", pp. 159-198 em Walter Reid (ed.). 
Biodiversity Prospecting (Washington, o.e.: WRI/IUCN/UNEP, 1993), pp. 164-165. 

7 Aylward, p. 59. 

&Michael Balick, "Ethnobotany and the Identification of Therapeutic 
Agents from the Rainforest", pp. 22-39 em D. J. Chadwick ( ed.), Bioactive 
Compounds from Plants (New York: John Wiley and Sons, 1990). 
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medicinais por espêcie.9 Um estudo semelhante de Patricio Mena das plantas 
úteis das terras baixas do noroeste equatoriano, i!ista 63 espécies com uma 
média de 2,6 propriedades medicinais por espécie. Existe oito espécies da 
mesma familia entre as duas regiões. Para evitar uma dupla contagem, 
subtraimos estas oito que são comuns a ambas listas e multiplicamos o número 
de espécies pelo respectivo número de propriedades medicinais por espécie para 
chegar ao total de 256,1. Ao multiplicar este número pela cifra de Aylward de 
US$ 466 e por 2500 (os 25% de bioatividade que reivindica Balick) e por 7,5 
(a taxa de royalty eficiente de 15%), calculamos o valor esperado das listas 
de plantas tradicionais de Ruiz e Mena em 2,24 bilhões de dólares (2,24E+9). 

Nem sequer este número reflete o total da bacia amazônica, que contêm 46% 
do tamanho do país internacionalmente reconhecido. Se levarmos em conta que 
os grupos indígenas da Amazônia têm um conhecimento proporcional da sua biota, 
então o valor total das plantas medicinais do Equador chega a 4,15E+9. 

Para as espécies que não estão associadas à medicina tradicional, a futura 
taxa de descoberta para a prospecção ao azar provavelmente pode refletir os 
avanços globais na biotecnologia. Na ârea da seqüência genética, os custos 
diminuíram em três ordens de magnitude somente na última década. Como 
apresentado no artigo de Business Week, "0 novo método reduziu o custo ~l 
seqüenciar um gene desconhecido de US$ 50.000 a aproximadamente a US$ 20" 
O fator econômico, ou seja, o que se poupa, é, por coincidência 2. 500. 
Portanto, mesmo depois que as espécies associadas com o conhecimento 
tradicional sejam completamente explotadas, não seria um absurdo assumir que 
a taxa de descoberta para a prospecção ao azar poderia ser incrementada 
radicalmente em uma ordem de magnitude semelhante. Assim, uma de cada quatro 
plantas, e não só aquelas associadas ao conhecimento indígena, pode algum dia 
apresentar bioatividade. 

O Volume Total de Biodiversidade 

A projeção futura da taxa de descoberta teria que ser multiplicada pelo 
número total de espécies. Mas não hã um inventário que inclua todas as 
espécies do Equador. Diz-se com freqüencia que a mega-biodiversidade de países 
como Costa Rica ou Equador poderia conter 5% da biodiversidade 1~ planeta, que 
segundo E.O. Wilson estâ entre 10 e 100 milhões de espécies. Se se usa a 
média dos cálculos de Wilson e se multiplica pela cifra de Aylward de US$ 466 
e pelos fatores, podemos calcular o valor total da biodiversidade equatoriana 
em US$ 20,8 trilhoes ($2,08E+l3). 

9Edgardo Ruiz, Plantas Medicinales Andinas: Uso Prâctico (Quito, Ecuador: 
Ediciones Abya-Yala, 1993). 

10c. Patrício Mena, Plantas Utiles en el Noroccidente de Pichincha 
(Quito, Ecuador: Abya-Yala, 1993). 

11John Carey, "The Gene Kings", Business Week, 8 .May, 1995, pp. 72-78, 
p. 75. 

12Diane o•Rielly, "Ask Dr. B!", pp. 4-10 em Windows on the World 
(Washington, D.C.: World Wildlife Fund, 1994), p. 6. 
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A Difusão de Compoatoa Secundârioa através doa Habitats 

A maioria das espécies não são endêmicas a um determinado pais senão que 
estão difundidas através das fronteiras. Por conseguinte, os custos de 
distribuição dos royalties podem ser maiores que os royalties em si. Nestes 
casos, faria sentido dedicar os royalties recolhidos à infraestrutura 
taxonómica· (por exemplo, Agenda Sistemática 2000) necessária para efetivar o 
regime multilateral. 

Suponhamos que isso ocorra em 50% dos casos. Do nosso conhecimento de 
plantas do Equador assumamos que quiça uma cifra tão alta como 20% do total 
da biodiversidade seja também endêmica. Para as espécies endêmicas, não seria 
necessário compartilhar os royal ties com os outros países; para os 30% 
restantes, se pode assumir que a representação das comunidades genéticas é 
mais ou menos proporcional ao tamanho geográfico. O Equador abarca 2% da massa 
de terra da América do Sul. Daí se pode calcular que o valor dos royalties 
para este país, sob um regime multilateral é (0,20 x $2,08E+l3) + (0,30 x 0,02 
x $2,08E+l3) = $4,29E+l2. 

Certamente que a indústria biotecnológica nunca poderia absorver um 
potencial genético tão alto a curto prazo. O trabalho especializado e o 
capital, logo seriam limitantes. Mas se consideramos um horizonte de cem anos 
para absorver este potencial genético, destinando uma soma igual de royalties 
a cada ano e assumindo uma taxa de desconto de 10%, então o valor líquido 
atual teria que ser comparado com o que se poderia obter sob acordos 
bilaterais e competição (o modelo de Aylward com a taxa de royalty a 2%). 
Lamentavelmente, devido ao fato do Equador se encontrar bastante atrasado em 
relação a seus vizinhos no que diz respeito a taxonomia, provavelmente só 
poderia capturar royalties sobre germoplasma endêmico ao país. Com isso, se 
pode calcular o valor de royalties para o Equador, sob um regime bilateral, 
em $466 X 0,20 X 0,05 X 55E+6 = $2,56E+8. 

Agora temos duas estimativas drasticamente diferentes que podemos atribuir 
ao primeiro dos três valores de mercadoria da biodiversidade. Ambas 
estimativas se contrapesam em um andaime de suposições, cada uma das quais se 
pode defender mas podem contudo nos levar a uma confusão. Qual deve ser o 
critério dos politicos equatorianos para decidir entre o regime bilateral de 
US$ 256 milhões e o multilateral de US$ 429 bilhões? Dando uma resposta 
cínica, politicagem! Por exemplo, quando são fortes os interesses na madeira, 
se pode apelar ao primeiro para o status guo; quando são fortes os interesses 
ambientalistas, o segundo pode ser citado bem depois de surgir a evidência 
para corregir o que resultou a ser suposições equivocadas. Entretanto o 
público está distraido do que pôde ter sido a solução eficiente em qualquer 
outro setor na distribuição de mercado. Dado ao desmatamento râpido e continuo 
de países como o Equador, parece que tem muito mais sentido trabalhar para um 
regime multilateral do que esgotar os preciosos recursos analíticos e 
políticos discutindo sobre qual é o verdadeiro valor da biodiversidade. 

Concluindo, os pré-requisitos para uma alternativa de mercado da 
valorização da biodiversidade são os seguintes: 

~ Um acordo multilateral que reconheça oligopólios limitados sobre a 
biodiversidade. 

-+ A legalização do conhecimento tradicional como forma de segredo 
comercial, quando ainda não tenha sido publicado na literatura 
etnobotânica. 
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~ Um sistema de compensação dividido em duas partes onde os 
bioprospectores são recompensados de 1-3% pelo valor que agregam aos 
compostos secundários e os 12-14% restantes repartidos de forma 
proporcional entre aqueles que preservam os organismos que contêm o 
composto secundário • 

•• Um gigantesco banco de dados (por exemplo. Agenda Sistemática 2000) 
para proporcionar informação taxonómica unido a cadastros de títulos de 
terra para ter em vista os reivindicantes residuais de royalties. Estas 
atividades deveriam ser financiadas por meio dos royalties de compostos 
secundários que se encontram amplamente distribuídos através das 
fronteiras. 

•• Deve ser feito um certificado de origem nos pai ses que tenham 
ratificado a Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) para que a 
fonte do composto secundário de cada biotecnologia patenteada seja 
!ndentificada. Qualquer biotecnologia que for exportada de um país que 
não tenha ratificado a CDB para um país que tenha ratificado a CDB será 
demandada se as empresas de biotecnologia dos paises que não tenham 
ratificado a CDB não respeitarem as rendas econômicas dos países 
fornecedores. 

Este último ponto deixa bem claro que a luta do Terceiro Mundo pela eficiência 
e eqüidade será ardua e desagradável. 
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