Diretrizes Empresariais
para a Valoração Econômica de
Serviços Ecossistêmicos de Provisão

INICIATIVAS EMPRESARIAIS GVCES
O Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces) da
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP) é um espaço aberto de estudo,
aprendizado, reflexão, inovação e de produção de conhecimento, composto por pessoas de formação multidisciplinar, engajadas e comprometidas, e com genuína
vontade de transformar a sociedade. O GVces trabalha
no desenvolvimento de estratégias, políticas e ferramentas de gestão públicas e empresariais para a sustentabilidade, no âmbito local, nacional e internacional, tendo
como norte quatro linhas de atuação: (i) formação; (ii)
pesquisa e produção de conhecimento; (iii) articulação e
intercâmbio; e (iv) mobilização e comunicação.

Nesse contexto, Plataforma Empresas pelo Clima (EPC),
Inovação e Sustentabilidade na Cadeia de Valor (ISCV),
Desenvolvimento Local & Grandes Empreendimentos
(IDLocal), Tendências em Serviços Ecossistêmicos (TeSE)
e Ciclo de Vida Aplicado (CiViA) são as Iniciativas Empresariais do GVces para cocriação, em rede, de estratégias, ferramentas e propostas de políticas públicas e
empresariais em sustentabilidade. São abordadas questões em desenvolvimento local, serviços ecossistêmicos,
clima e cadeia de valor.
As Iniciativas Empresariais do GVces em 2015:

Em Adaptação às Mudanças do Clima foi desenvolvida uma nova versão da
ferramenta para elaboração de estratégias empresariais, com três projetos piloto. Teve continuidade, ainda, a Simulação do Sistema de Comércio de Emissões (SCE EPC), em seu segundo ano. Além disso, um grupo de trabalho elaborou propostas para implementação do Plano Indústria de Baixo Carbono.
Trabalho focado nas questões ligadas a inovação e sustentabilidade nos
processos e práticas de distribuição e logística a partir de pequenas e médias empresas na cadeia de valor de grandes empresas. Além disso, deu
continuidade às atividades do GT de Gestão de Fornecedores, construindo
um protocolo para uma Matriz de Risco na gestão de fornecedores.
Desenvolvimento de diretrizes empresariais para construção de indicadores de monitoramento e avaliação de impacto, corporativos (KPI) e no
desenvolvimento local, em territórios de atuação de grandes empresas.
Dentro deste tema, a Iniciativas realizou uma chama de casos de sucesso, selecionando quatro iniciativas no Brasil e na América Latina.
Desenvolvimento de diretrizes para serviços ecossistêmicos de provisão
e diretrizes para a valoração não econômica de serviços ecossistêmicos
culturais (em parceria com a IDLocal). Além disso, foram feitos projetos
piloto com as empresas baseados nas Diretrizes Empresariais para a Valoração Econômica de Serviços Ecossistêmicos (DEVESE 2.0)
Desenvolvimento de ferramenta de cálculo para pegada de carbono de
produtos e de projetos piloto para quantificação da pegada de carbono
de produtos (bens e serviços) das empresas do grupo.
Além disso, fez a adaptação de fatores de emissão de mais de 200 processos para a realidade brasileira.
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APRESENTAÇÃO
Serviços ecossistêmicos de provisão resultam de processos ecológicos que produzem bens tangíveis que
são úteis de alguma forma ao ser humano gerando
bem-estar. Basicamente, esses bens providos pelos
ecossistemas podem ser classificados como: i) alimentos, quando são destinados diretamente para alimentação humana ou de criação animal; ou ii) insumos,
quando são utilizados como componentes de produtos diversos (inclusive alimentos industrializados).
Este documento visa complementar as Diretrizes Empresarias de Valoração Econômica de Serviços Ecossistêmicos (DEVESE) ao descrever um método geral de
valoração de serviços ecossistêmicos de provisão que
deve atender a grande parte destes serviços ecossistêmicos relevantes para a economia brasileira1.
No contexto destas diretrizes são considerados tanto os bens ecossistêmicos que resultem de atividade
produtiva antrópica, ou seja, sistemas agropecuários
e aquicultura, como os que resultem de coleta diretamente de áreas naturais, ou seja, de extrativismo.

Na quantificação e valoração econômica desses serviços de provisão são aqui abordados dependências,
impactos sofridos pela empresa e externalidades.
Considerando que estas diretrizes abordam diversos
serviços ecossistêmicos de provisão para bens ecossistêmicos de interesse (BEI) cuja relação com os negócios tende a ser diversificada, são aqui indicados
dois métodos de valoração econômica: os métodos
indiretos de custos de reposição (MCR, Anexo 1) e de
produtividade marginal (MPM, Anexo 2)2.
A valoração por MCR contribui com a estimativa de
custos de ações necessárias para repor falhas na provisão do BEI e deve ser aplicada quando existe possibilidade de um bem substituto. Já o MPM gera uma
estimativa justamente dessas perdas, sem considerar
sua substituição (ou prevenção).
Os procedimentos metodológicos descritos a seguir
podem ser implementados por meio da ferramenta
de cálculo das DEVESE, disponibilizada gratuitamente
pela TeSE (www.fgv.br/ces/tese).

1. Os serviços ecossistêmicos de provisão de água e de biomassa combustível são detalhados em metodologia própria por serem os serviços ecossistêmicos
de provisão de maior destaque para a agenda de sustentabilidade das empresas membro da TeSE. Podem ser encontrados na publicação DEVESE 2.0.
2. O método de valoração direta por preços de mercado (MPme) seria apenas a terceira opção, por motivos apresentados mais adiante, no tópico de considerações importantes.
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SERVIÇOS
ECOSSISTÊMICOS
DE PROVISÃO

Dependência
A dependência, neste caso, refere-se à quantidade de
BEI necessária para atender à demanda de produção
ou de prestação de serviços pela empresa.
Quantificação
Indicador físico: DQd = Qd/Qpmax
Sendo Qd = Qu + Qi
Onde: DQd = Dependência de quantidade do BEI
demandado;
Qd = quantidade do BEI demandado, em sua
respectiva unidade física;
Qu = quantidade do BEI utilizado atualmente,
em sua respectiva unidade física;
Qi = quantidade do BEI demandado, mas
indisponível atualmente, em sua respectiva
unidade física;
Qpmax = quantidade máxima de produtos que
utilizem o BEI no processo, em sua respectiva
unidade física.
Valoração
Valoração por custo de reposição, MCR: estima,
neste caso, os custos que a empresa precisaria incorrer para repor a quantidade do BEI demandado.
Valor da dependência = Qds x $ps + $logs
Onde:
Qds = Quantidade necessária do bem substituto para suprir a totalidade do BEI demandado, em sua respectiva unidade física;
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$ps = preço de mercado do bem substituto,
em R$; e
$logs = custos de logística com importação e/
ou com adaptação da estrutura e do processo
produtivo para funcionar com bem substituto
ao BEI, em R$.
O bem substituto pode ser o mesmo BEI utilizado
atualmente pela empresa, mas importado de outra
região, ou um bem substituto alternativo que cumpra a mesma função no processo produtivo. Assim, o
rendimento do bem substituto pode ser diferente do
BEI utilizado atualmente e, portanto, a quantidade demandada (Qds) deve ser ajustada de acordo.
Valoração por produtividade marginal, MPM: estima, neste caso, as perdas de receitas financeiras que a
empresa teria em função da indisponibilidade do BEI
na quantidade demandada.
Valor da dependência = Pqd x $vp
Onde:
Pqd = Perda na produção em função da
indisponibilidade total do BEI em sua totalidade demandada, em sua respectiva unidade
física; e
$vp = preço de venda da produção sacrificada
em função da indisponibilidade do BEI, em R$.
A estimação de Pqd deve ser feita por meio de uma
função tipo “dose-resposta”, que represente a relação
entre a quantidade do BEI (as doses) com a respectiva
quantidade de produtos que utilizem o BEI no processo
da empresa (as respostas). Quando o BEI é um produto final, ou seja, não é insumo de outros produtos da
empresa, essa relação será 1:1 (uma unidade do bem
equivalerá a uma unidade do produto comercializado
pela empresa). Quando o BEI for um insumo, porém, a
determinação de Pqd pode ser mais complexa.

Impacto
O impacto, neste caso, refere-se às consequências da
indisponibilidade do BEI demandado para as atividades da empresa.
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Quantificação
Indicador físico: IQi = Qi/período
Onde:
IQi = Impacto da indisponibilidade do BEI demandado.
Valoração
Valoração por custo de reposição, MCR: estima, neste caso, os custos que a empresa precisaria incorrer para
repor a quantidade indisponível do BEI demandado.
Valor do impacto = Qis x $ps + $logs
Onde:
Qis = Quantidade necessária do bem substituto para suprir a indisponibilidade do BEI, em
sua respectiva unidade física;
$ps = preço do bem substituto que suprirá a
indisponibilidade do BEI, em R$; e
$logs = custos de logística com a importação
e/ou com adaptação da estrutura e do processo produtivo para funcionar com o bem
substituto ao BEI, em R$.
Valoração por produtividade marginal, MPM: estima, neste caso, as perdas de receitas financeiras que
a empresa teria em função da quantidade indisponível do BEI demandado.
Valor do impacto = Pqi x $vp
Onde:
Pqi = Perda na produção em função de indisponibilidade do BEI; e
$vp = preço de venda da produção sacrificada
em função da indisponibilidade do BEI, em R$.
A estimação de Pqi deve ser feita por meio de uma
função tipo “dose-resposta”, que represente a relação
entre a quantidade do BEI (as doses) com a respectiva
quantidade de produtos que utilizem o BEI no processo
da empresa (as respostas). Quando o BEI é um produto final, ou seja, não é insumo de outros produtos da
empresa, essa relação será 1:1 (uma unidade do bem
equivalerá a uma unidade do produto comercializado
pela empresa). Quando o BEI for um insumo, porém, a
determinação de Pqi pode ser mais complexa.

Externalidade
A externalidade, neste caso, refere-se às consequências
da exploração do BEI pela empresa para outros usuários.
Quantificação
Indicador físico 1: Ebei1 = Qe/período
Indicador físico 2: Ebei2 = IQApe - IQAae
Onde:
Ebei = Externalidade da exploração de BEI;
Qe = quantidade do BEI explorada pela empresa3;
IQApe = indicador de qualidade ambiental
calculado após o ciclo de exploração do BEI; e
IQAae = indicador de qualidade ambiental
calculado antes do ciclo de exploração do BEI.
O indicador Ebei1 só deve ser computado se houver
evidências convincentes de que o BEI em questão é
escasso na região onde a empresa o explora, o que
implica que algum outro usuário desse mesmo BEI estará sofrendo consequências da indisponibilidade do
BEI que a empresa está explorando.
São diversos os IQA que podem ser utilizados para
compor o indicador Ebei2. Muitos deles são amplamente conhecidos e relativamente fáceis de estimar,
mas a seleção de quais utilizar dependerá muito do
tipo de BEI e da forma como é explorado. Considerando, como exemplo, a extração de BEI não madeireiros de uma floresta conservada (frutos, sementes,
etc.), alguns IQA de interesse seriam: densidade do BEI,
frequência do BEI4, densidade de espécies invasoras,
diversidade biológica local, grau de cobertura do dossel, etc.
Se a área a ser explorada para fornecer o BEI já se encontrar altamente degradada, as técnicas de manejo
adotadas para a exploração do BEI podem resultar inclusive em melhora do nível de conservação do ecossistema explorado. Um exemplo nesse sentido seria a
instalação de um sistema agroflorestal (SAF) em substituição a uma lavoura de monocultura. Nesse caso,
Ebei2 indicaria uma externalidade positiva.
A utilização de vários IQA é recomendada.
3. Quantidade total do BEI retirada da natureza sob responsabilidade da empresa.
4. Por exemplo, percentual de unidades amostrais da área explorada nas quais o BEI é encontrado.
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Valoração
Valoração por custo de reposição, MCR: estima, neste caso, os custos que a empresa precisaria incorrer para
repor: i) a quantidade do BEI que explora e que se torna
indisponível para outros beneficiários; e/ou ii) a qualidade ambiental da área onde a empresa explora o BEI.
Para cada caso, pode-se usar um ou ambos os métodos
disponíveis para a valoração da externalidade. A escolha do método a ser utilizado para a valoração se dá de
acordo com a reposição a ser realizada pela empresa:
no primeiro caso, realiza-se a reposição direta da quantidade do BEI indisponível, enquanto no segundo caso
realiza-se a reposição da qualidade do serviço ecossistêmico, o que permitirá o provisionamento do BEI.
i. Valor da externalidade = (Qes x $ps + $logs)
Onde:
Qes = Quantidade necessária do bem substituto5 equivalente à quantidade do BEI extraída,
em sua respectiva unidade física;
$ps = preço do bem substituto ao BEI utilizado
atualmente, em R$;
$logs = custos de logística com a importação
e/ou com adaptação da estrutura e do processo produtivo para funcionar com o bem
substituto, em R$.
ii. Valor da externalidade: $RA
Onde: $RA = Gastos com as práticas de manejo para
recuperação da qualidade ambiental onde o BEI é explorado para atender à demanda da empresa.
No caso de os valores de IQApe indicarem melhora na
qualidade ambiental, a externalidade será positiva e
os gastos com o manejo da área $RA devem entrar positivos no cômputo da externalidade. Por outro lado,
se os valores de IQApe indicarem perda de qualidade
ambiental em relação a IQAae, essa externalidade será
negativa e os custos do manejo para restabelecer a
qualidade ambiental da área devem entrar negativos
no cômputo da externalidade.

Valoração por produtividade marginal, MPM:
estima, neste caso, a variação na produção e respectivas receitas financeiras que outros usuários do BEI
sofrem em função da exploração do BEI pela empresa.
Valor da externalidade = (Vqe x $vp)
Onde:
Vqe = Variação na quantidade de produção de
BEI de outro usuário em função da exploração
do BEI pela empresa⁶;
$vp = preço de venda do BEI pelo usuário
que sofre influência da exploração do BEI pela
empresa, em R$.

Considerações Importantes
1. A valoração econômica direta por preços de mercado (MPme) é uma alternativa a ser considerada para
BEI com mercados dinâmicos e inclusivos, ou seja:
que incluam grande diversidade de compradores e
vendedores que realizam negócios com frequência
suficiente para que o preço se ajuste a mudanças em
suas percepções de valor econômico do BEI ao longo do tempo, como é o caso dos mercados de biomassa combustível no Brasil. Entretanto, parte dos BEI
não possui mercados suficientemente desenvolvidos
cujos preços reflitam com acurácia suficiente a percepção de valor econômico desses BEI. Além disso, a
valoração econômica de um BEI por MPme não gera
informação relevante sobre alternativas ao BEI, como
faz o MCR.
2. Quando a exploração do BEI pela empresa resultar
também em mudança no uso do solo, os métodos de
quantificação do indicador e de valoração devem ser
ajustados para contemplar o custo de oportunidade
dessa mudança, assim como no método utilizado
para a quantificação de biomassa combustível (ver
DEVESE 2.0).

5. Bem substituto pode ser entendido como o próprio BEI explorado atualmente pela empresa, mas importado de outra região, ou outro bem que tenha a mesma
função. O rendimento do bem substituto pode ser diferente do BEI utilizado atualmente e, portanto, sua quantidade deve ser ajustada de acordo (Qes).
6. A estimação de Vqe deve ser feita por meio de uma função tipo “dose-resposta”, que represente a relação entre as quantidades utilizadas do BEI (as doses) por
outros usuários com a respectiva quantidade produzida por estes usuários (as respostas). Quando o BEI é o produto final, ou seja, não é insumo de outros produtos
do usuário, essa relação será 1:1 (uma unidade do bem equivalerá a uma unidade do produto). Quando o BEI for um insumo, porém, a determinação de Vqe pode
ser mais complexa.
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EXEMPLO
Uma empresa utiliza-se do óleo que extrai dos frutos de um pequeno arbusto do cerrado
(fruto A) para produzir um cosmético. A demanda da empresa pelo fruto A é de 12 t/ano, mas
atualmente a empresa consegue apenas 10 t/ano desse BEI. Essa quantidade é comprada
de uma comunidade tradicional a R$ 5,00/quilo, mais custos anuais de R$ 20.000,00 com
transporte e logística. A própria comunidade local utiliza esse fruto A como alimento.
Para suprir sua demanda indisponível atualmente, a empresa visualiza duas opções: adquirir essa quantidade do fruto A de outra região, a um custo de logística de R$ 50.000,00/
ano, ou passar a explorar nesta mesma região onde atualmente explora o fruto A, o fruto
B, um BEI do mesmo grupo botânico do fruto A, e que por isso possui o mesmo tipo de
óleo. O fruto B, menos abundante, também é explorado como alimento das comunidades tradicionais locais, que se dispõe a supri-lo para a empresa por R$ 7,00/quilo. O custo
de logística seria o mesmo da exploração atual do fruto A. O fruto B, entretanto, possui
50% menos óleo do que o fruto A. As perdas na manipulação dos frutos A e B antes de
entrarem no processo produtivo da empresa são praticamente as mesmas e giram em
torno de 1 t para cada 10 t que podem ser aproveitadas.
Depois de cinco anos de exploração do fruto A, o indicador de qualidade ambiental (IQA)
monitorado pela empresa apontou queda após o início da exploração desse BEI. A densidade absoluta de indivíduos do fruto A por hectare reduziu de 144 para 100. Especialistas que
analisaram essa situação concluíram que a exploração econômica do fruto A deixou poucos
frutos disponíveis localmente para regenerar a população desse arbusto, e recomendaram
um programa de adensamento da espécie, por meio do cultivo de sementes e mudas e reintrodução dessas mudas na região explorada pela empresa. Os custos anuais desse programa
são de R$ 40.000,00.
A relação entre a quantidade produzida e a quantidade utilizada de fruto A ou B ė simples e
diretamente proporcional. Com a quantidade que dispõe atualmente de fruto A, a empresa
produz 100.000 unidades de cosméticos a R$ 10,00 cada.
Para fins didáticos, são aplicados dois métodos de valoração econômica a este exemplo, MCR
e MPM. Mas a aplicação de ambos é opcional; seria suficiente aplicar um método apenas.
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Dependência

Note que Ebei2 representa externalidade negativa e,
portanto, tem o sinal ajustado de acordo.

Valoração

Valoração
MCR:
i. Reposição direta da quantidade do BEI indisponível
Valor da externalidade: Qes x $ps + $logs

Quantificação
Indicador físico: DQd = Qd/Qpmax = (Qu + Qi)/Qpmax =
(10 t + 2 t)/120.000 unid. =
= 0,00010 t/u = 0,10 kg/unid.

MCR: valor da dependência = Qd x $p + $log
Alternativa 1: fruto A importado de outra localidade
12.000 kg x R$ 5,00 + R$ 50.000,00 = R$ 110.000,00
Alternativa 2: fruto B da mesma localidade
24.000 kg x R$ 7,00 + R$ 20.000,00 = R$ 188.000,00
MPM: valor da dependência = Pqd x $vp =
100.000 u x R$ 10,00 = R$ 1.000.000,00

Impacto

Quantificação
Indicador físico: IQi = Qi/período = 2 t/ano
Valoração
MCR: valor do impacto: Qis x $ps + $logs
Alternativa 1: fruto A importado de outra localidade
2.000 kg x R$ 5,00 + R$ 50.000,00 = R$ 60.000,00
Alternativa 2 : fruto B da mesma localidade
4.000 kg x R$ 7,00 + R$ 20.000,00 = R$ 48.000,00
MPM: valor do impacto = Pqi x $vp
2 t x 10.000 u x R$ 10,00 = R$ 200.000,00

Externalidade

Quantificação
Indicador físico 1: Ebei1 = Qe/período = 11.000 kg/ano
Indicador físico 2: E bei2 = IQApedensidade - IQAaedensidade =
100 indivíduos/ha - 144 indivíduos/ha
= -44 indivíduos/ha

12

Alternativa 1: Importar fruto A
11.000 kg do fruto A x R$ 5,00 + R$ 50.000,00 =
R$ 105.000,00
Alternativa 2: Comprar fruto B
22.000 kg do fruto B x R$ 7,00 + R$ 20.000,00 =
R$ 174.000,0
ii. Reposição da qualidade do serviço ecossistêmico,
o que permitirá o provisionamento do BEI.
Valor da externalidade: $RA = - R$ 40.000,00
MPM: valor da externalidade = (Vqe x $vp)
11.000 kg x R$ 5,00 = R$ 55.000,00
Neste caso a opção de substituir o fruto A pelo fruto
B, na região onde atualmente é explorado o fruto A,
não é viável.
O fruto B tem apenas metade do princípio ativo de
interesse em relação ao fruto A, por isso precisaria
ser explorado no dobro da quantidade atualmente
explorada do fruto A. Como o arbusto do fruto A já
apresentava redução de sua população local em função da exploração que vem sofrendo, é improvável
que a população do arbusto do fruto B, mais rara que
a população do arbusto do fruto A, possa suportar o
dobro da exploração que vinha sendo empreendida
pelo fruto A.

ANEXOS
Anexo 1 – Método de Custos de
Reposição (MCR)
O Método de Custos de Reposição (MCR) baseia-se na
premissa de que os custos incorridos (ou estimados)
para reposição, restauração ou substituição da quantidade ou da qualidade de um serviço ecossistêmico
constituem estimativa válida do valor dos benefícios
que tal serviço ecossistêmico representa para os negócios dessa empresa. Assim, a perda desse serviço ecossistêmico representaria um ônus à atividade da empresa, parcialmente refletido no valor monetário que deveria ser pago para a reposição da oferta desse serviço.
Custos relacionados às compensações ambientais são
também considerados no contexto deste método.
As estimativas feitas por meio do MCR são realizadas
com base em preços de mercado dos produtos e serviços necessários para efetivamente substituir, recompor ou restaurar tais serviços ecossistêmicos. Por isso, o
MCR é classificado no grupo de métodos de função de
produção. Métodos desse grupo buscam estimar os valores econômicos associados a serviços ecossistêmicos
por meio de valores monetários de custos associados à
produção da empresa, que, de alguma forma, é influenciada pelo serviço ecossistêmico.

a perdas que podem ocorrer no futuro (abordagem ex-
ante), ou para estimar valores associados a perdas que já
aconteceram no passado (abordagem ex-post).
O MCR normalmente não exige análises matemáticas
ou estatísticas complexas para a determinação final do
valor econômico associado ao serviço ecossistêmico.
Na maioria das vezes, o cálculo se dá pela somatória dos
valores dos custos com compensação, recomposição
e/ou restauração. Em algumas situações, entretanto,
análises de regressão múltiplas podem ser necessárias.
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Vale ressaltar que, como os demais métodos de valoração econômica ambiental, o MCR pode ser utilizado em
análises ex-ante (prospectivas) e ex-post (retrospectivas).
Assim, pode ser utilizado para estimar valores associados
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Anexo 2 – Método de Produtividade
Marginal (MPM)
O Método Produtividade Marginal (MPM), também
conhecido como método dose-resposta (MDR), baseia-se na premissa fundamental de que o serviço
ecossistêmico é ou pode ser considerado insumo do
processo produtivo da empresa. Nesses termos, uma
variação na quantidade ou qualidade de um determinado serviço ecossistêmico – a “dose” do MDR – implicará em uma variação na produtividade da empresa
– a “resposta” do MDR.
A etapa crítica da aplicação deste método, portanto, é a
determinação da relação entre o serviço ecossistêmico
e a produtividade da empresa, a chamada “função dose-resposta”. Obtida essa relação, a valoração econômica
em si é feita por meio da estimativa dos valores monetários relativos à perda ou ganho de produção (a resposta).
Portanto, os valores monetários inferidos para a resposta, ou seja, as perdas ou ganhos de produção, são
adotados como estimativas do valor monetário da
dose – a variação de quantidade ou qualidade do serviço ecossistêmico.
A função dose-resposta é normalmente obtida por
meio de métodos estatísticos de regressão simples
ou múltipla. Adota-se regressão simples se for possível assumir que o serviço ecossistêmico em questão é
o único fator determinante da resposta observada. Se
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houver qualquer outro fator influenciando a resposta
que se pretende valorar, será necessário mensurá-lo e
incluí-lo na análise, o que pedirá métodos de regressão múltipla.
O método de produtividade marginal ou função
dose-resposta, portanto, busca estimar o valor econômico por meio de uma função de produção que
reflete parcialmente pontos de uma possível curva
de oferta ou, mais precisamente, perdas ou ganhos
de produtividade.
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