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A competitividade das empresas e a questão ambiental: a valoração 
econômica dos ativos ambientais
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Resumo: A competitividade das empresas está atrelada ao sistema gestão ambiental adotado  
pelas mesmas. A conscientização da população quanto a necessidade de preservação do meio  
ambiente torna necessária a adoção de medidas capazes de reduzir a quantidade utilizada  
dos recursos naturais e, também, a internalização dos custos gerados pela poluição. Para  
que isso ocorra, a valoração econômica torna-se imprescindível. Existem diversas técnicas  
capazes de estimar o valor econômico dos ativos ambientais, entre elas, o MVC se destaca,  
por calcular o valor de uso e não-uso para os mesmos. A pesquisa bibliográfica revela a  
importância da valoração ambiental para a competitividade das empresas, além de descrever  
um método capaz de auxiliar na internalização das externalidades geradas pelas atividades  
produtivas.
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1. Introdução
A utilização  dos  recursos  naturais  (que  são  em grande  maioria  não-renováveis  e  não 

possuidores de substitutos)  pela população e pelas indústrias pode ser considerada como uma 
das  causas  de  exaustão  e  degradação  dos  mesmos.  Dessa  forma,  a  realização  futura  de 
atividades imprescindíveis à vida humana e à atividade econômica pode estar comprometida. 

Nas últimas décadas, a preocupação com a poluição hídrica vem tomando conta de 
debates  entre  especialistas e  organizações  ambientais.  A mesma pode ser  abordada como 
problema  sanitário,  implicando  prejuízos  para  o  homem,  via  consumo,  e  também para  o 
desenvolvimento de suas atividades. Na abordagem ecológica, a poluição implica a ruptura 
dos  ecossistemas  aquáticos  naturais,  o  que,  num limite  extremo,  pode  causar  prejuízos  à 
própria sobrevivência humana (Silveira e Sant’ana, 1994).

O despejo  de  esgotos  sanitários  e  industriais  sem tratamento  adequado em cursos 
d’água pode alterar  suas  características,  provocando contaminação e  degradação. Doenças 
como cólera, febre tifóide, infecções orais, diarréia entre outras podem ser causadas pelo uso 
de água de má qualidade. A utilização do recurso para atividades de lazer, irrigação e pesca 
fica  prejudicada,  no  caso  de  degradação,  impedindo  o  desempenho  satisfatório  dessas 
atividades.

A água é um recurso muito importante no desenvolvimento de atividades industriais, 
já que sua utilização se faz necessária em vários momentos do processo produtivo, podendo 
estar presente nos escritórios, refeitórios, fábricas, caldeiras, entre outros.

Sendo assim, a indústria deve se preocupar com as formas de consumo e eliminação 
da água durante a execução de suas atividades. As perdas e vazamentos de água devem ser 
minimizados, além da redução do consumo, através de processos mais econômicos. A figura 1 
ilustra as formas de entrada e saídas de água da fábrica.
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Figura 1 – Balanço da utilização de água na unidade fabril
Fonte: Fiesp (2006)

Os processos industriais que buscam eficiência devem gerar redução dos custos de 
produção. Segundo dados da Fiesp (2006), a economia gerada pela redução da utilização da 
água pode levar a até 10% de elevação dos lucros.

Outro importante  efeito seria sobre a imagem da empresa.  A adoção de processos 
produtivos que minimizam a geração de externalidades negativas e, além disso, programas 
que visam internalizar os efeitos negativos gerados por suas atividades sobre a  sociedade 
confere às empresas status de empresa responsável ambientalmente. 

As  instituições  que  implementam políticas  de  gestão  ambiental,  principalmente  as 
empresas  ligadas  ao  mercado  internacional,  estão  atendendo  a  uma  nova  exigência 
mercadológica. As empresas exportadoras que não se adequarem às demandas do mercado 
poderão sofrer restrições e perdas, devido a globalização dos conceitos e da economia e a uma 
maior conscientização do consumidor.

Sendo  assim,  a  utilização  de  forma  responsável  pela  empresa  contribuiria  para  a 
redução dos custos de produção (utilização da água e tratamento de efluentes) e constituiria 
um processo sustentável, já que, da forma como se dá, pode implicar em impactos ambientais 
capazes de suprimir sua utilização futura. 

Este trabalho tem como objetivo  descrever os conceitos de valor econômico total e 
algumas técnicas de valoração econômica de recursos ambientais, discutindo a importância 
desses  instrumentos  para  a  competitividade  das  empresas,  dando  ênfase  ao  método  de 
valoração contingente, único capaz de estimar tanto o valor de uso como o de existência dos 
ativos ambientais. 

2. O Valor Econômico Total 
Conforme discutido, existe a necessidade de internalização das externalidades geradas 

pelos agentes econômicos, seja através da cobranças de impostos e multas sobre a emissão de 
poluentes  e  utilização  dos  recursos  naturais,  da  realização  de  acordos  entre  as  partes 
interessadas, entre outras alternativas.   

Segundo Eloy (1986) para que haja a internalização de tais custos é necessário, antes 
de mais nada, descobrir os reais valores gerados pelos ecossistemas para que seja possível 
estimar o que seria perdido no caso de uma modificação no recurso em questão.

De  acordo  com Marques  e  Comune  (1996)  os  recursos  ambientais  desempenham 
funções econômicas,  entendidas como qualquer  serviço que contribua para a melhoria  do 
bem-estar, do padrão de vida e para o desenvolvimento econômico e social (evidenciando 
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além das funções econômicas a capacidade de assimilação de resíduos, amenidade, estética e 
recreação, biodiversidade, entre outras). 

Ainda conforma Marques e Comune (1996) pode-se assumir que os bens e serviços 
econômicos,  de  forma  geral,  utilizam o  meio  ambiente  (ar,  água,  solo),  impactando  sua 
capacidade assimilativa acima de sua capacidade de regeneração. Isto implica que aqueles 
bens e serviços detêm custos de produção que são compostos de fatores comercializados no 
mercado  (terra,  capital  e  trabalho)  e,  portanto,  com  preços  explícitos  e  fatores  não 
comercializados no mercado – os bens e serviços ambientais. Também, por essa razão, faz-se 
necessário  avaliar  adequadamente  os  recursos  ambientais,  pois  os  preços  dos  bens 
econômicos  não  refletem  o  verdadeiro  valor  da  totalidade  dos  recursos  usados  na  sua 
produção (Marques e Comune, 1996).

“Dessa  forma  se  evidencia  a  diferença  entre  os  custos  privados  e  os  sociais.  As 
decisões são tomadas com base nos custos privados, assumindo custo zero para o recurso 
ambiental,  fazendo com que a demanda pelo fator de custo zero fique acima do nível de 
eficiência econômica, podendo levá-los à exaustão” (Marques e Comune, 1996).

A determinação do valor dos recursos com base apenas nos custos privados pode ser 
ilustrada através de dados da Fundação das Indústrias do estado de São Paulo (Fiesp), que 
determina  que  os  custos  dos  recursos  hídricos  são  compostos  por  aqueles  pagos  às 
concessionárias  pelo  uso  dos  mesmos,  devendo  ainda  ser  considerados  os  custos  de 
bombeamento, de tratamento da água e dos efluentes gerados, de manutenção dos sistemas de 
abastecimento, de tratamento, de depreciação do capital e o valor das perdas de matéria-prima 
e produtos. Dessa forma, os custos gerados pela utilização do recurso, ao final do processo de 
utilização, deve ser cerca de três vezes maiores que os cobrados pelas concessionárias. Nota-
se que todos os custos considerados são determinados através das relações mercadológicas.

De  acordo  com  a  teoria  econômica  neoclássica,  a  atribuição  de  valor  aos  ativos 
ambientais deve levar em conta não só aqueles determinados pelas relações de mercado, mas 
também, os valores para os quais não existem essa relação. Por esse aspecto, os recursos 
naturais tornam-se fonte de ineficiência mercadológica. 

2.1 Características dos recursos ambientais
Segundo Byrns e Stone (1996), os problemas ambientais refletem falhas de mercado 

devido  às  características  técnicas  dos  ativos  ambientais.  Para  Casimiro  Filho  (1999),  a 
atenuação dos direitos de propriedade também deve ser considerada fonte de imperfeições de 
mercado,  que  implicam  em  dificuldades  ao  se  valorar  economicamente  os  recursos  em 
questão,  com  vistas  à  instituição  de  medidas  que  tenham  como  objetivo  a  eficiência 
mercadológica.

Tem-se que, os principais fatores capazes de dificultar a atribuição de valores para os 
ativos ambientais são: não-rivalidade, não-exclusividade e as externalidades (Randal,1987 ; 
Pindyck e Rubinfield, 1994; Casimiro Filho, 1999;   Byrns e Stone ,1996 e Martins, 2002).

A  não-exclusividade  “ocorre  sempre  que  for  proibitivamente  dispendioso  impedir 
pessoas de aproveitar um bem” (Byrns e Stone, 1996). Os benefícios gerados pela utilização 
das águas de um rio pode exemplificar um caso de não-exclusividade.

 Os bens não-rivais são aqueles que estão disponíveis para todas as pessoas, sendo que 
sua utilização por um consumidor não acarreta impedimento para que o outro consumidor o 
utilize, ou seja, podem ser consumidos simultaneamente por diversas pessoas (Byrns e Stone, 
1996). Pindyck e Rubinfeld (1994) acrescentam ao conceito que para o fornecimento do bem 
para mais um indivíduo o custo marginal é zero. 

As externalidades ocorrem quando as possibilidades de consumo de um agente são 
afetadas por causa da utilização do recurso por outro agente, podendo ser positivas – caso a 
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ação de um indivíduo beneficie o outro – e negativas – caso resulte em custos para terceiros 
(Varian,  1994).  A  poluição  é  um  exemplo  de  externalidade  negativa,  o  que  resulta  em 
ineficiência de mercado.

Casimiro  Filho  (1999)  ainda  indica  como  fontes  de  falhas  de  mercado  a 
congestionabilidade e a irreversibilidade. 

Segundo  Randall  (1987)  apud  Casimiro  Filho  (1999),  bens  congestionáveis  são 
aqueles  que  se  comportam  como  não-rivais  até  o  ponto  em  que  esgotam  sua  carga 
comportando-se, depois disso, rivais. Como irreversíveis tem-se aqueles recursos que, após 
sua  utilização  e  degradação,  o  retorno  às  condições  anteriores  é  lento,  podendo  ser  até 
impossível.

A  não-rivalidade  e  a  não-exclusividade  caracterizam  os  bens  públicos,  que,  por 
definição, são aqueles que podem ser aproveitados por inúmeros indivíduos ao mesmo tempo 
e,  dada  sua  disponibilidade,  torna-se  proibitivamente  dispendioso  negar  seu  acesso  a  um 
consumidor.  Dessa forma, a despoluição poderia ser considerada um bem público,  já que 
beneficiaria muitas pessoas, não se podendo excluir nenhuma delas de seu uso (Byrns e Stone, 
1996).

Segundo esses autores, os problemas ambientais são considerados não-exclusivos e 
não rivais até certo ponto, pois, atingindo sua capacidade de utilização torna-se congestionado 
(e, conseqüentemente, rival). Como exemplos tem-se a pesca predatória, a poluição do ar e da 
água, o barulho. 

2.2 Valoração Econômica Ambiental
Valoração econômica de ativos ambientais (VEAA) constitui um conjunto de métodos 

e técnicas cuja finalidade é estimar valores monetários (preços) para bens ambientais. O valor 
econômico de determinado bem corresponde ao valor que o indivíduo está disposto a pagar 
por sua existência e por demais benefícios extraídos de sua manutenção e extração 
(Faria,1998). 

O valor econômico total  (VET) dos ativos ambientais,  segundo Tietenberg (2000), 
pode ser dividido em três componentes:
Valor de uso (VU): Reflete o uso direto dos recursos ambientais. Como exemplo temos o 
valor dos peixes retirados dos rios,  a madeira retirada da floresta,  a água extraída para a 
irrigação, a beleza de uma cena conferida por uma bela vista.

Valor  de Opção (VO)  :   Reflete  a  disposição das pessoas  a  utilizar  o  recurso no futuro, 
deixando de utilizá-lo no presente. Segundo Silva (2003), o valor de opção seria um valor 
desconhecido que se refere ao valor atribuído pelos indivíduos a um possível uso futuro.

Valor de não-uso (VNU) ou Valor de existência (VE): Tem-se como o valor derivado da 
satisfação que as pessoas obtêm pelo simples fato de que um recurso natural existe e está 
sendo preservado. 

Para Pearce (1993), o valor de existência também compõe o valor econômico total, 
sendo definido como valor não associado ao uso atual ou futuro e que reflete questões morais, 
culturais, éticas ou altruísticas. Muitas pessoas revelam a intenção de pagar pela existência de 
alguns recursos ambientais e de realizar o que Pearce (1993) chamou de “caridade ambiental”.

Pearce (1993) ainda considera o valor de uso indireto do recurso ambiental,  tendo 
como exemplo a proteção das bacias hidrográficas, a regularização do clima, entre outros.

Segundo Marques e Comune (1996), a distinção dos valores que o ambiente detém 
ainda  pode  ser  dividida  em  dois  grupos,  que  incorporam  os  chamados  valores  de  uso 
(considerados os que referem-se ao uso efetivo ou potencial que o recurso pode prover) e 
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valores intrínsecos (reflete o valor que reside nos recursos ambientais, independentemente de 
uma relação com os seres humanos). 

Marques e Comune (1996) ainda concordam com Tietenberg quando acrescentam ao 
conceito de uso direto o conceito de uso indireto, o de existência e de opção, com o objetivo 
de obtenção  da expressão utilizada para representar o Valor Econômico Total:

VET = VU + VO +VE            (1)

Segundo Martins e Felicidade (2001), “a valoração dos recursos ambientais seria um 
mecanismo  eficaz  para  refletir  no  mercado  os  níveis  de  escassez  de  parte  dos  recursos 
naturais, propiciando condições para que a “livre” negociação nos mercados de commodities 
ambientais pudesse definir o nível ótimo de exploração e alocação desses recursos”.

O valor econômico total do meio ambiente não pode ser revelado pelas relações de 
mercado e, na ausência deste, algumas técnicas são utilizadas para a valoração do mesmo. 

3. Métodos de valoração ambiental
Segundo Nogueira et al.  (2000), existem diversas técnicas de valoração econômica 

ambiental.  Podemos classificar os métodos de valoração em diretos e indiretos. Os métodos 
diretos procuram captar as preferências das pessoas utilizando-se de mercados hipotéticos 
(MAC) ou de mercados de bens complementares para obter a disposição a pagar (DAP) dos 
indivíduos pelo bem ou serviço ambiental. Por sua vez, os denominados métodos indiretos 
procuram  obter  o  valor  do  recurso  através  de  uma  função  de  produção,  relacionando  o 
impacto das alterações ambientais a produtos com preços no mercado.

Entre  vários  métodos  existentes  encontra-se  o  Método  de  Valoração  Contingente 
(MVC), único capaz de captar o VET do ativo ambiental. Originalmente proposto por Davis 
em 1963 num estudo relacionando economia e recreação, esse método consiste na idéia básica 
de que as pessoas têm diferentes graus de preferência ou gostos por diversos bens ou serviços 
e  isso  se  manifesta  quando  elas  vão  ao  mercado  e  pagam quantias  específicas  por  eles 
(Nogueira et al. , 2000).

Procurando contornar o problema da inexistência de mercado para os bens públicos, 
utilizam-se recursos como a valoração contingente, visando estimar valores monetários para 
os ativos ambientais.

O MVC se  baseia  na  construção  de  um mercado hipotético,  buscando através  de 
entrevistas (surveys) pessoais, captar a disposição a pagar – DAP (ou a disposição a aceitar - 
DAC) face a alterações na disponibilidade de recursos ambientais.

Nesse sentido, busca-se simular cenários, cujas características estejam o mais próximo 
possível  das  existentes  no  mundo  real,  para  que  o  indivíduo  revele  suas  preferências 
verdadeiras, expressas em valores monetários.

Os  valores  da  DAP/DAC  seriam  obtidos  através  das  informações  adquiridas  nas 
respostas sobre o quanto os indivíduos estariam dispostos a pagar para garantir a melhoria de 
bem-estar, ou quanto estariam dispostos a aceitar em compensação para suportar uma perda 
de bem-estar.

Para Romeiro e Maia (2002), o MVC difere dos demais pela forma direta de captação 
dos valores na população, possibilitando a estimativa tanto dos valores de uso quanto dos 
valores de existência dos recursos ambientais. 

Ainda segundo Romeiro e Maia (2002), “o método vem ganhando aceitabilidade à 
medida que novos estudos aprimoraram a técnica e forneceram base para a avaliação dos 
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resultados. Atualmente o método é aceito por diversos organismos nacionais e internacionais, 
e utilizado para avaliação de projetos de grandes impactos ambientais”.

O  Manual  para  Valoração  Econômica  de  Recursos  Ambientais  elaborado  pelo 
Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2002) descreve os estágios para a aplicação do MVC 
da forma como se segue:

No 1º estágio define-se a pesquisa e o questionário, determinado-se: a) o objeto de 
valoração; b) a medida de valoração; c) a forma de eliciação; d) O instrumento de pagamento; 
e) a forma da entrevista; f) O nível de informação; g) os lances iniciais; h) pesquisas focais e 
i) o desenho da amostra.

O 2º estágio consiste na realização da pesquisa piloto e pesquisa final, no cálculo da 
medida monetária e na agregação de resultados.

De acordo com Faria e Nogueira (1998), o MVC possui diversas tipologias diferentes 
utilizadas para a eliciação da disposição a pagar do indivíduo, que podem ser divididas em 
dois grandes grupos: os métodos diretos e os métodos indiretos.

Os métodos indiretos são aqueles que fornecem apenas uma indicação da verdadeira 
DAP do indivíduo. A forma como as questões são desenhadas produzem um conjunto de 
valores que não representa, diretamente, a máxima disposição a pagar (Nogueira et al, 2000).

O método Referendum consiste em se oferecer ao entrevistado um valor, escolhido de 
forma aleatória dentre um conjunto de valores possíveis criado com o objetivo de representar 
a disposição máxima do indivíduo a pagar. A pergunta feita ao entrevistado visando captar 
essa DAP seria: “Você estaria disposto a pagar R$ X para obter uma melhora na qualidade 
ambiental?”

Neste  caso,  a  resposta  do  indivíduo  será  uma variável  dicotômica,  podendo  estar 
representada pelo número 1, caso seja afirmativa e 0 caso contrário.

 O  modelo  Referendum com  follow-up  é  um  refinamento  do  método  anterior  e 
apresenta uma série de questões iterativas, sendo um indicador discreto da disposição a pagar 
do indivíduo. Sua aplicação consiste em oferecer um valor ao entrevistado. Caso ele se negue 
a  pagá-lo,  o entrevistador o oferece um segundo valor,  mais baixo que o primeiro (esses 
valores pertencem a uma escala de valores pré-determinada) e, após o segundo lance, caso ele 
ainda se negue a pagar, não são oferecidos mais lances (Silva, 2003).  

Caso o indivíduo aceite pagar o primeiro lance, o entrevistador oferece um segundo 
lance, maior que o primeiro, que o indivíduo pode aceitar ou rejeitar.

Assim, podemos obter as seguintes possibilidades de ocorrência em relação aos dois 
lances: aceitar-aceitar, aceitar-rejeitar, rejeitar-aceitar e rejeitar-rejeitar.

De  acordo  com  Haab  e  McConnell  (2002),  o  modelo  com  follow-up  (double  –  
bounded) foi desenvolvido com o objetivo de sanar a ineficiência das questões em aberto, já 
que as mesmas geravam respostas extremas. 

Ainda  segundo  Haab  e  McConnell  (2002),  o  modelo  acima  descrito  aumenta  a 
eficiência sobre os modelos de única escolha de três formas:

1ª) “...as seqüências de respostas aceitar-rejeitar ou rejeitar- aceitar  dão limites claros sobre a 
Disposição a Pagar do indivíduo.”

2º) “... para os pares aceitar-aceitar e rejeitar-rejeitar, também há ganhos de eficiência.”

3º) “...o número de respostas é aumentado, de modo que uma dada função é ajustada com 
mais observações.”
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Assim, com um dado número de entrevistas, mais informação sobre a distribuição da 
Disposição  a  Pagar  é  obtida  e  essa  informação  diminui  a  variância  das  estimativas  da 
Disposição a Pagar média.

  No  contingent  ranking,  de  acordo  com  Faria  e  Nogueira  (1998), solicita-se  ao 
indivíduo colocar em ordem de preferência um conjunto de alternativas a ele apresentado. 
Cada  alternativa  contém  diferentes  atributos  e  para  cada  um  deles  é  conferido  um 
determinado preço.  Para que  o processo seja  simples deve-se optar  por  um  ranking  com 
poucas alternativas e poucos atributos.

O método contingent activity tem por objetivo estimar a demanda por visitas em um 
local de recreação em função do custo de viagem, buscando estimar o deslocamento da curva 
de  demanda  por  visitas  das  pessoas  através  da  DAP  pelo  recurso  dado  a  mudanças 
contingentes nessas taxas.

Ainda conforme Faria e Nogueira (1998), as variações dos métodos diretos têm em 
comum a forma de se obter a DAP nos procedimentos da entrevista.

O método open-ended  propõe captar o valor econômico do bem ou serviço através da 
pergunta direta ao indivíduo: “Qual seria sua disposição máxima a pagar para eliminar um 
determinado dano ambiental?”. Ao captar a DAP e outras variáveis socioeconômicas poderia-
se estimar a  curva de demanda pelo bem ambiental  em questão,  e  com isso,  o  benefício 
auferido pela mudança ambiental.

O método  bidding game  consiste em oferecer ao indivíduo uma série sucessiva de 
valores, partindo de um valor médio. Os valores vão sendo oferecidos até o ponto em que o 
entrevistado responder negativamente ao valor. Dessa forma, a DAP máxima do indivíduo 
será o último valor com a resposta positiva. 

Caso a primeira resposta seja negativa, são apresentados novos valores sucessivamente 
inferiores até se obter uma resposta positiva, que seria a DAP máxima.

O  método  de  cartões  de  pagamento  difere  do  bidding  games  ao  apresentar 
sucessivamente  ao  entrevistado  cartões  que  possuam  os  valores  oferecidos,  ao  invés  de 
questionar os mesmos verbalmente. Nesse caso, o indivíduo visualiza o lance.

Todos  os  métodos  explicitados  podem  ser  aplicados  para  o  caso  de  se  captar 
disposição a aceitar compensação pela falta (ou redução) de um bem ou serviço ambiental. 
Deve-se modificar a pergunta feita ao indivíduo, que deverá captar essa disposição a receber.

Trabalhos que utilizam o MVC têm sido feitos há mais de 35 anos, havendo mais de 
dois mil artigos e estudos relacionados com o assunto (Santana e Mota, 2004). Também teve 
sua capacidade de ser o único método capaz de captar o valor de existência reconhecida pelo 
Painel do National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). 

Segundo Ribeiro (1998),  apesar  de sua importância  como linha de  pesquisa e  sua 
utilização cada vez mais difundida constitui-se num objeto de várias críticas e objeções no 
que se refere ao contexto de mercado hipotético em que se dá sua aplicação, podendo, dessa 
forma, originar dados que não reflitam a verdadeira ordenação de preferências e disposição a 
pagar do indivíduo.

As principais razões de erro do método são denominadas vieses. Segundo Drumond e 
Fonseca (2003), os principais vieses seriam o viés hipotético, o viés do subdesenvolvimento, 
o viés estratégico, o viés da influência da informação, o viés do ponto de partida, o viés da 
parte-todo e o viés do entrevistado-entrevistador. Michell e Carson (1989) apontaram doze 
vieses que podem ocorrer em estudos de valoração contingente, que podem ser originados: a) 
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incentivo  indevido  para  desvirtuar  a  DAP,  b)  incentivo  indevido  para  responder  ao 
questionário, c) má especificação do cenário, d) amostra inadequada e agregação incorreta dos 
benefícios. Pearce e Turner (1990) citam como os principais vieses o viés estratégico, o viés 
do desenho do questionário (que origina três tipos de vieses: do ponto de partida, do veículo e 
informativo), o viés hipotético e o viés operacional.

A seguir serão discutidos os principais vieses identificados na literatura.

Viés Estratégico
Segundo  Ribeiro  (1998)  refere-se  ao  fato  de  que,  nos  mercados  hipotéticos,  os 

indivíduos não revelem suas verdadeiras preferências, visto que adotam um comportamento 
estratégico que objetiva garantir um benefício maior que o custo que desejam assumir.

Pode ocorrer que, caso o indivíduo tenha a sensação de que será obrigado a pagar o 
valor  por  ele  citado  na  pesquisa,  tenderá  responder  valores  abaixo  de  suas  verdadeiras 
preferências.  Outro  fator  relevante  para  a  análise  desse tipo  de viés,  seria  o  fato  de que 
algumas pessoas poderiam se beneficiar do pagamento feito por outros, ou seja, sendo os 
recursos ambientais de difícil (ou quase impossível) exclusão do consumo de outras pessoas, 
mesmo que  o  indivíduo não  pague,  ele  poderia  fazer  uso  do  recurso  em bom estado de 
conservação, graças a contribuição dos demais usuários. Esse é problema conhecido como 
“efeito carona” (free riding). 

Com vistas  a  minimizar  a  ocorrência  desse  tipo de  comportamento,  recomenda-se 
atenção a estrutura das perguntas, para que se evite a indução a esse tipo de comportamento.

Viés Hipotético
Os entrevistados tendem a não levar a sério a pesquisa, por se tratar de um mercado 

hipotético (onde não terão que arcar com os pagamentos), deixando de revelar sua verdadeira 
preferência.

Alguns estudos elaborados acerca desse viés demonstram que este tipo de problema 
pode  ser  bastante  relevante  em  estudos  baseados  na  DAC,  mas  tornam-se  quase 
insignificantes nos estudos baseados na DAP (MMA, 2002).

Problema da Parte-Todo
Ocorreria  devido  a  dificuldade  do  entrevistado  em  distinguir  o  bem  ambiental 

específico (parte) de um conjunto mais amplo de bens (todo).

Viés da Informação
As informações dadas ao entrevistado sobre o bem em questão, os efeitos gerados pela 

sua  modificação  e  suas  implicações  podem  influenciar  sua  DAP.  Deve-se  garantir  a 
veracidade  da  informação,  verificando  se  essa  foi  elaborada  de  forma  a  induzir  o 
comportamento do entrevistado e também se a informação se modifica ao longo da amostra.

Viés do Entrevistador e do Entrevistado
A forma como o entrevistador se comporta pode influenciar as respostas. A postura do 

entrevistado, que pode descrever o bem ambiental como algo moralmente desejado pode fazer 
com que o entrevistado se sinta envergonhado em se dispor a pagar valores baixos. Algumas 
alternativas para que se evite esse tipo de viés podem ser:

- A utilização de entrevistadores profissionais que transmitam a informação da 
forma em que está expressa no questionário;

- O  envio  dos  questionários  pelo  correio  (aspecto  negativo:  baixa  média  de 
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respostas);

- Entrevistas feitas pelo telefone.

Viés do Instrumento (ou Veículo) de Pagamento
O método de pagamento escolhido para o estudo pode interferir na DAP. 

Viés do Ponto Inicial (Ponto de Partida)
Em algumas pesquisas que utilizam métodos como o  bidding games ou referendum 

com follow-up o ponto de partida para a oferta pode afetar a oferta máxima do indivíduo. O 
entrevistado pode ser induzido a considerar que esse valor inicial seja o mais correto.
Viés de Obediência ou de Caridade

Este viés se manifesta pelo constrangimento das pessoas em manifestar uma posição 
negativa para uma ação considerada socialmente correta, embora não o fizessem em uma 
situação real.
Viés de Protesto

Expressa uma “forma de comportamento político”,  pois  o  entrevistado utiliza  suas 
respostas como meio de protestar contra algo relacionado com a pesquisa ou algo relacionado 
ao recurso natural. Para identificar e anular esse viés, os questionários devem incluir umas 
questões que lhe possibilite justificar a sua rejeição ao pagamento da DAP (Sousa, 2004).

O MVC, embora seja eficiente no cálculo do valor de existência, pode gerar valores 
enviesados caso não seja estruturado de forma adequada.

O  Painel  do  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  (NOAA),  órgão 
americano  designado  para  definir  critérios  e  procedimentos  para  mensuração  de  danos 
ambientais causados pelo derramamento de óleo, reconheceu a validade do MVC como o 
único  capaz  de  captar  o  valor  de  existência,  incluindo  diversas  recomendações  para  sua 
elaboração,  estando  algumas  delas  listadas  abaixo,  com base  no  Manual  para  Valoração 
Econômica de Recursos Ambientais (MMA, 2002):
- Observar o tipo e o tamanho da amostra;
- Evitar respostas nulas;
- Usar entrevistas pessoais;
- Treinar o entrevistador para ser neutro;
-  Os resultados  devem ser apresentados  por completo com desenho da amostra,  questionário, 
método estimativo e base de dados disponível;
- Realizar pesquisas-piloto para testar o questionário;
- Ser conservador ao adotar opções que subestimem a medida monetária a ser estimada;
- Usar a DAP ao invés da DAA.
- Usar o método referendum.
- Oferecer informação adequada sobre o que se está medindo;
-  Testar o impacto de fotografias para avaliar  se não estão gerando impactos emocionais que 
possam enviesar as respostas;
- Identificar os possíveis recursos ambientais substitutos que permanecem inalterados;
- Administrar o tempo da pesquisa para evitar perda de acuidade das respostas;
- Incluir qualificações para respostas sim ou não;
- Incluir outras variáveis explicativas relacionadas com o uso do recurso;
- O veículo de pagamento deve ser realista e apropriado as condições culturais e econômicas;
- Questões específicas devem ser incluídas para minimizar o problema da parte-todo;

Outros estudos têm utilizado o MVC para analisar a disposição do indivíduo a prestar 
algum tipo de serviço voluntariamente para que seja feita a recuperação e a manutenção do 
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ativo  ambiental.  A pergunta  formulada  nesse  tipo  de  estudo seria:  “Você  seria  capaz  de 
trabalhar  voluntariamente  para  recuperar/  preservar  determinado ativo  ambiental?”.  Nesse 
caso,  as estimativas  podem ser  feitas com base nos  mesmos pressupostos que  quando se 
utiliza a disposição a pagar.

Alguns resultados obtidos através da aplicação do MVC são apresentados na tabela 1. 

Tabela 1 – Valores estimados para diversos ativos ambientais
Autor Valor estimado (R$) Ativo em questão

Belluzzo Jr (1995) 900.000.000,00 Rio Tietê – SP
Ribeiro (1998) 162.810.308,60 Rio Meia Ponte – GO
Martins (2002) 1.750.350,00 Parque Jericoacoara – CE
Silva (2003) 23.946.380,00 Parque Chico Mendes – AC
Souza (2005) R$ 34.468.886,40 Rio Paraibuna - MG

Fonte: Elaboração do autor 

Os valores encontrados são anuais e podem servir como base para o cálculo de taxas e 
multas pagas pela utilização do recurso, contribuindo também para a formulação de políticas 
públicas.

4. Conclusão
O ambiente globalizado e a conscientização da população sobre as atuais condições de 

degradação do meio ambiente demandam das empresas maior interesse quanto às questões 
ambientais.  A  adoção  de  medidas  que  objetivem  a  internalização  dos  efeitos  negativos 
gerados  pelas  atividades  industriais  e  a  utilização  responsável  dos  recursos  naturais  são 
fatores que tornam as empresas mais competitivas.

Para  que  isso  possa  ocorrer,  torna-se  necessária  a  atribuição  de  valor  aos  ativos 
ambientais, já que os mesmos não possuem valor definido e nem mercado específico. 

Segundo a teoria econômica o valor dos recursos naturais vão além do valor de uso 
dos mesmos, ou seja, deve-se atribuir os valor correspondente ao  não-uso e de opção.  Para 
isso,  são  utilizados  métodos  de  valoração  ambiental.  São  vários  métodos  que  utilizam 
metodologias diferentes, mas se propõem a um mesmo fim. 

O MVC é um dos mais difundidos e utilizados métodos de valoração econômica de 
ativos  ambientais,  apesar  de  todos  os  possíveis  vieses  ocorridos  durante  sua 
operacionalização. Sua utilização é de extrema importância para que se possa obter valores 
para ativos ambientais,  possibilitando a  utilização sustentável  dos mesmos e  garantindo à 
gerações futuras condições de sobrevivência.

As empresas devem otimizar seus processos produtivos, além de realizar campanhas 
de conscientização para seus funcionários e internalizar os custos sociais gerados por suas 
atividades, visando a economia dos recursos naturais e a garantia de sua utilização futura, 
além de adquirir requisitos para sua permanência competitiva no mercado.
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