Repartição de benefícios na prática:
Hersil
Hersil: Inovação, biodiversidade
e repartição de benefícios
A Hersil é um dos principais laboratórios
do Peru, reconhecido por seus produtos
farmacêuticos e nutricionais de alta
qualidade, e pelo seu compromisso
com valores sociais e ambientais. Em
2012, a Divisão de Produtos Naturais da
Hersil tornou-se membro da União para
BioComércio Ético (UEBT, na sigla em
inglês), a fim de continuar promovendo esses
valores no processo de abastecimento de
ingredientes naturais.

Maca (Lepedium meyenii)

A repartição de benefícios
no BioComércio Ético

A Hersil concentra o seu interesse em produtos
naturais, usando suas competências de pesquisa para valorizar a biodiversidade peruana.
Dessa forma, conta com suplementos dietéticos
e nutracêuticos que utilizam ingredientes da
biodiversidade peruana e que são comercializados em todo o mundo. Esses produtos naturais
originam-se a partir de compostos e combinações inovadoras, cuja qualidade, segurança e
eficácia são confirmadas por estudos científicos.

A distribuição equitativa de benefícios provenientes da
biodiversidade é a base do BioComércio Ético, que visa
promover os incentivos locais para o uso sustentável
e reconhecer as contribuições de todos os atores. O
Princípio 3 da Norma do BioComércio Ético aborda a
distribuição equitativa de benefícios, tanto nas atividades
de abastecimento quanto na pesquisa e desenvolvimento
com base na biodiversidade. A “Repartição de Benefícios
na Prática” oferece exemplos concretos de como os
membros da UEBT estão trabalhando para buscar uma
distribuição equitativa dos benefícios em suas políticas e
práticas relacionadas aos ingredientes naturais.

Para um abastecimento com respeito
A Hersil tem como insumos plantas como a maca (Lepedium meyenii), unha-de-gato
(Uncaria tormentosa) e quebra pedra (Phyllantus niruri) como fontes de suplementos
dietéticos e nutracêuticos. Os seus fornecedores, na maioria pequenas empresas,
se comprometem a respeitar certos parâmetros sociais e ambientais. Por exemplo,
a adoção de medidas para o uso sustentável da biodiversidade, e o respeito das
práticas tradicionais. A Hersil também apóia iniciativas sociais nas regiões de
abastecimento, tais como projetos para melhorar a educação e a nutrição em
âmbito local.
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Compartilhando os benefícios da
pesquisa e do desenvolvimento
A Hersil foi uma das pioneiras na repartição de benefícios
no Peru. No seu trabalho com produtos naturais, tem
buscado valorizar a biodiversidade peruana e distribuir,
através de acordos e colaborações, os benefícios resultantes. Por exemplo, desde 1997 o laboratório trabalha
com a Universidade Nacional Agraria La Molina (UNALM)
para promover a pesquisa e o desenvolvimento baseados
na biodiversidade. O projeto tem gerado um alto nível de
inovação, patentes e produtos, cujos benefícios são compartilhados equitativamente entre as instituições e apoiam
cursos e pesquisas sobre biodiversidade.
A Hersil contribui ativamente nos debates que visam
pôr em prática os requisitos internacionais, regionais e
nacionais sobre o acesso aos recursos genéticos e aos
conhecimentos tradicionais, e a distribuição equitativa
dos benefícios resultantes. Através do Instituto Peruano
de Productos Naturales (IPPN), a Hersil também participa
de iniciativas, como a Comissão Nacional contra a Biopirataria. Nesse contexto, a empresa tem apoiado ações
para identificar e prever atos de apropriação indevida e
tem enfatizado o reconhecimento do valor econômico da
biodiversidade como um passo fundamental para o seu
uso sustentável.
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Olhando para o futuro
A Divisão de Produtos Naturais da Hersil, como membro da
UEBT, busca reforçar de forma continua as suas práticas de
distribuição de benefícios. Nas suas atividades de abastecimento, a Hersil vem trabalhando com os produtores para
um melhor controle dos compromissos de sustentabilidade.
Também vem coletando informação adicional sobre os preços
pagos aos produtores, com a possibilidade de estabelecer
certos parâmetros para tais preços. Nas suas atividades de
pesquisa e desenvolvimento, as medidas que estão sendo
analisadas incluem a revisão de acordos de colaboração e
procedimentos internos, para garantir o cumprimento mais
sistemático de princípios como o consentimento prévio informado e a contribuição ao uso sustentável. Como um membro
da UEBT, a Hersil deve ainda desenvolver uma política sobre o
uso de patentes relacionadas com a biodiversidade, com base
nos Princípios da UEBT sobre Patentes e Biodiversidade.
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