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Valoração de nada e precificação de tudo? A herança maldita das valorações dos
serviços ecossistêmicos de R. Costanza.

Resumo
Aplicações de métodos de valoração econômica de bens públicos (ambientais) parecem
“precificar tudo e valorar nada”. Elas desconsideram pressupostos teóricos e as
exigências metodológicas de tais métodos, transformando os resultados obtidos em
meras estimações monetárias, vazias de significado econômico. Evidências desse uso
pouco rigoroso desses métodos são os exercícios de Costanza e seus colaboradores em
dois artigos publicados com quinze anos (1997 e 2014) de intervalo. Nosso objetivo ao
analisa-los é mostrar as evidentes limitações e erros grosseiros de medida em ambos. A
popularidade do primeiro artigo (e a crescente popularidade do segundo) entre não
economistas ambientais explica a percepção distorcida, por parte de muitos, do que é
valoração econômica ambiental.
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Introdução
A inexistência de preços de mercado para importantes bens, serviços ou ativos
ambientais tem sido argumento corriqueiro para explicar as causas da exploração
desregrada de elementos do capital natural. Como se esse argumento fosse uma
proposição já demonstrada, surge um corolário também amplamente difundido: a
valoração econômica desses bens, serviços e ativos é condição necessária para que esses
possam ser usados de maneira sustentável. Sem minimizar a importância dos
procedimentos de valoração econômica do meio ambiente para iluminar as decisões
privadas e públicas, este artigo alerta para a crescente deformação no uso desses
procedimentos.
Muitas aplicações desses métodos parecem “precificar tudo e valorar nada”, uma
vez que desconsideram os pressupostos teóricos e as exigências metodológicas de tais
métodos, transformando os resultados deles obtidos em meras estimações monetárias,
vazias de significado econômico. Para exemplificar a “valoração do nada” analisamos
os exercícios de Costanza e seus colaboradores em dois artigos publicados com quinze
anos (1997 e 2014) de intervalo e ambos distorcendo o uso que pode e deve ser feito dos
métodos de valoração. Há evidentes limitações e erros grosseiros de medida em ambos.
A popularidade do primeiro artigo (e a crescente popularidade do segundo) entre não
economistas ambientais explica a percepção distorcida, por parte de muitos, do que é
valoração econômica ambiental.
É preocupação básica dos autores deste artigo que se deve ter zelo ao se valorar.
Para isso, a fundamentação teórica dos métodos de medida é essencial, conferindo um
rigor científico aos exercícios de valoração. É fundamental, por exemplo, ter claro que
os métodos de função demanda (ver classificação na sequência do texto) “de
valoração econômica ambiental são usados para estimar os valores que as pessoas
atribuem aos recursos ambientais, com base nas suas preferências individuais”
(NOGUEIRA et. al., 2000, p. 86). Isto significa que aplicadores de métodos de
valoração não valoram o meio ambiente, mas observam as preferências individuais
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por melhorias (ou contra a piora) do meio ambiente (PEARCE, 1993, prefácio ix
apud NOGUEIRA et. al., 2000).
Deve-se, portanto, nesses casos partir da teoria econômica do comportamento do
consumidor e os valores obtidos com o exercício de valoração devem ser analisados à
luz dessa teoria. Não proceder dessa maneira é desconsiderar o alerta de Hufschmidt et.
al. (1983, p. 5) a valoração é imperfeita ao atribuir valores monetários a bens e serviços
que não foram negociados em mercados já existentes. É por essa razão que as análises
de valores obtidos a partir dos métodos função de produção (ver adiante) devem ser
realizadas com cautela, pois não há uma base teórica robusta para guia-las. O referido
artigo de Costanza e seus colaboradores (1997), ao cometer essa imprudência, criou
uma tradição de se confundir valoração econômica com exercícios de álgebra básica.
Para desenvolver essa argumentação, o artigo está estruturado em quatro seções
centrais, complementadas por essa introdução e pelas conclusões do artigo. A próxima
seção apresenta uma breve revisão das características teóricas e metodológicas básicas
dos métodos de valoração econômica ambiental. Uma vez que existem muitos textos
apresentando essas características, não é nossa pretensão apresentar novidade alguma
nela, apenas preparar o contexto geral para as nossas críticas aos dois exercícios de
suposta valoração econômica que apresentaremos na segunda e terceira seções do
artigo. A quarta seção destaca alguns pré-requisitos essenciais, em nossa opinião, para
que valoração econômica do meio ambiente possa apresentar resultados confiáveis.
•

Uma revisita aos métodos de valoração econômica ambiental

O objetivo básico de qualquer valoração econômica é obter o valor econômico
total (VET) de uma alteração na qualidade e/ou na quantidade de um bem, serviço ou
ativo ambiental. O VET é composto de diversos elementos, cada um deles refletindo
características específicas daquilo que se deseja valorar. É usual subdividi-lo em:
VET = valor de uso (direto ou indireto) + valor de opção + valor de quase opção + valor de existência

(1).
Onde: valor de uso é o valor atribuído ao uso potencial ou efetivo (direto ou
indireto) que o recurso pode prover; valor de opção equivale ao valor da disponibilidade
do recurso ambiental para seu uso futuro, de usos diretos e indiretos já conhecidos;
valor de quase opção refere-se ao valor de preservar as opções de novos usos futuros do
recurso, dada a hipótese de progresso do conhecimento científico; e o valor de
existência (ou valor de não uso) é o valor atribuído aos recursos pela sua simples
existência, sem sua relação com os seres humanos e seu uso efetivo no presente ou no
futuro.
Nem todos os valores atribuídos ao VET podem ser efetivamente revelados por
transações de mercado. Portanto, um dos problemas práticos com a valoração
econômica é de se obter estimativas plausíveis para esses valores. Uma das possíveis
soluções para esses problemas é encontrada na teoria econômica tradicional. A teoria do
bem-estar do consumidor é base de métodos de valoração econômica ambiental de uso
difundido – os métodos função demanda1. Dentre as hipóteses básicas dessa moldura
teórica está a do comportamento racional do consumidor, que busca a maximização da
sua utilidade (satisfação individual) no consumo de bens e serviços (inclusive os
ambientais). Essa maximização é restrita ao seu nível de renda e ao nível de preços
1

São eles o método de valoração Contingente, o de Custos de Viagem e de Preços Hedônicos. Detalhes a
seguir.
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existentes no mercado. O consumidor escolhe a “melhor” cesta de produtos, dentre as
ofertadas, visto sua renda e preços relativos dos produtos disponíveis no mercado.
Apesar de todos os limites do poder explicativo de teoria neoclássica do
comportamento do consumidor, uma teoria é sempre mais iluminadora do que a
completa ausência de teoria. Somente um raciocínio lógico coerente e consistente nos
permite analisar a realidade (o empírico). É exatamente essa ausência de uma moldura
conceitual que dificulta a análise dos resultados de valoração obtidos com a aplicação
dos métodos função de produção2. Ao utilizá-los, o pesquisador necessita cautela
máxima na interpretação dos resultados obtidos, valendo-se muitas vezes de
informações de outras áreas de ciência (engenharia, biologia, ecologia) para não
ultrapassar limites do conhecimento existente naquele momento.
Aceitando-se a classificação dos métodos de valoração em função demanda ou
função de produção3, é relevante relembrar as características gerais para que possamos
contextualizar nossas análises posteriores. Iniciamos pelos de função demanda (os três
primeiros) e concluímos com os de função de produção (os quatro últimos).
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Métodos Dose Resposta (Produtividade Marginal), Custos de Reposição, Custos Evitados e Custos de
Oportunidade.
3
Essa classificação é proposta, por exemplo, por proposta por Motta (1998). Não obstante, existem
muitas outras classificações, com destaque para: Bateman e Turner (1992, p. 123) que sugerem uma
classificação com base no uso ou não das curvas de demanda marshaliana ou hicksiana, descrevendo seis
abordagens; Hufschmidt et. al. (1983, p. 65-67) dividem suas proposições de acordo com a técnica de
usar preços provenientes de: 1) mercados reais, 2) mercados substitutos, e 3) mercados hipotéticos,
fornecendo 14 abordagens; e Pearce (1993, p. 105 - 111), cuja classificação é muito usada na economia
ambiental, divide o método em quatro grandes grupos, 1) abordagens de mercado convencional; 2)
funções de produção doméstica; 3) métodos de preços hedônicos, e 4) métodos experimentais, totalizando
oito métodos diferentes de valoração. Detalhes em Nogueira et. al.(2000).

