NEGÓCIOS E
BIODIVERSIDADE
Ajudando empresas a avançar na gestão
ambiental em busca da sustentabilidade

Avanços nos processos de gestão ambiental empresarial propiciam a incorporação
do tema da conservação da biodiversidade na agenda de corporações. Este
posicionamento está relacionado às evidências que comprovam a relação de
dependência entre a existência de áreas naturais e seus processos ecológicos
com todas as atividades produtivas, por conta dos serviços ambientais que são
por elas disponibilizados.
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Matérias-primas

Conservação da
biodiversidade na
estratégia empresarial
Cada empresa pode encontrar uma maneira
própria mais adequada de realizar e incrementar
ações voltadas à conservação da biodiversidade:
• Iniciativas de criação ou proteção de reservas
naturais públicas ou privadas;
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Em função disto, as tendências de mercado demonstram que não existem empresas
excluídas desta agenda de atividades. Hoje representa um desafio competitivo
considerar e inserir a conservação da bidiversidade na gestão empresarial, a fim de
administrar oportunidades e riscos de ordem regulatória, operacional, de reputação e
de acesso a capital.

• Programas de restauração de ambientes
degradados;
• Ações de educação ambiental voltadas à
conservação da biodiversidade;
• Avaliações para alavancar oportunidades
e mitigar riscos decorrentes da relação de
atividades empresariais com a biodiversidade;
• Incorporação de resultados para
atendimento de indicadores do padrão GRI
(Global Reporting Initiative) para publicação
de relatórios de sustentabilidade;
• Desenvolvimento local junto a comunidades,
combinando conservação da biodiversidade
com benefícios socioeconômicos;
• Capacitação de lideranças para inserção da
conservação da biodiversidade em programas
de sustentabilidade;
• Programas de comunicação, com base em
ações de conservação da biodiversidade no
relacionamento com públicos de interesse;
• Avaliação e obtenção da Certificação LIFE,
focada em biodiversidade.

As empresas encontram na SPVS uma instituição sólida, reconhecida por sua qualidade técnica
e capacidade de geração de resultados, para auxiliá-las no desenho de estratégias e arranjos
institucionais para incorporar a conservação da biodiversidade na gestão ambiental em busca
da sustentabilidade.
A SPVS – Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental – é uma instituição
do Terceiro Setor que, desde 1984, vem trabalhando em projetos inovadores para a
conservação da biodiversidade.
As iniciativas da SPVS procuram envolver empresas, demonstrando os benefícios que
as companhias podem ganhar e o quanto as atividades econômicas são dependentes da
existência de áreas naturais bem conservadas.
Para desenvolver projetos em parceria, a SPVS reconhece o papel do setor privado para
diminuir impactos, mitigar riscos, alavancar oportunidades e reverter quadros de perda de
biodiversidade.

Principais ações
desenvolvidas pela SPVS
com possibilidade para
estabelecimento de
alianças:
Programa E-CONS - Empreendedores da Conservação:
Iniciativa para identificar e apoiar lideranças em
todos os biomas do Brasil. São executores de
ações voltadas à conservacão com alta capacidade
técnica e compromisso pessoal, gerando
resultados e benefícios para a biodiversidade
e para a sociedade. Os Empreendedores da
Conservação são estimulados pelo Programa a
ampliar suas ações a partir da implementação de
estratégias de fortalecimento de seus projetos;
Programa Desmatamento Evitado:
Iniciativa que propicia empresas a contribuir
para mitigação das mudanças climáticas, ao
mesmo tempo em que ajudam a conservação
da natureza. Por meio da adoção de áreas com
alto estoque de carbono, o Programa é uma
ferramenta de compensação de emissões de
gases de efeito estufa, além de colaborar com a
disponibilização de serviços ambientais;
Reservas naturais na Mata Atlântica:
A SPVS mantém três reservas naturais, que
somam 18.600 hectares, no litoral do Paraná.
Essas áreas abrigam um eficiente modelo de
gestão de unidades de conservação, acolhem
pesquisas científicas e servem como ferramenta
para contribuir com a conservação da Área de
Proteção Ambiental de Guaraqueçaba, região
que está inserida no maior bloco remanescente
da Mata Atlântica brasileira. Para empresas,
conhecer experiências que são desenvolvidas
pela SPVS desde 1991 nesta região pode inspirar
a atuação do setor privado em programas de
sustentabilidade;

Conservação e Desenvolvimento:
Iniciativas junto a comunidades, que conciliam
geração de renda, formação profissional
e conservação da natureza, visando o
desenvolvimento local;
Conservação de espécies ameaçadas:
A partir da experiência do Projeto de
Conservação do Papagaio-de-cara-roxa, que
é desenvolvido desde 1998, a SPVS pode
desenvolver projetos de pesquisa e proteção de
espécies, conciliando ações para a manutenção
dos ambientes em que vivem, pesquisa científica
aplicada à conservação, bem como atividades
com comunidades de entorno;
Condomínio da Biodiversidade:
Projeto originalmente desenvolvido na região
de Curitiba para conservação de áreas
naturais em ambientes urbanos. Em parceria
com a Prefeitura de Curitiba, o Condomínio
da Biodiversidade trabalha com extensão
técnica junto a proprietários de áreas para a
manutenção de ecossistemas existentes em
suas propriedades;
Capacitação e treinamento:
A experiência da SPVS ao longo de quase 30 anos
pode servir como um excelente instrumento
de repasse de conhecimento para a formação
de capital humano nas empresas. Com base
na vivência em projetos desenvolvidos pela
instituição, representantes de empresas podem
ter uma imersão em realidades complexas e
em pesquisas científicas que lhes tornam mais
claro a importância da conservação da natureza
para o desenvolvimento e para os negócios.

Reconhecimento para
empresas que fazem ações
em prol da biodiversidade
A SPVS foi uma das instituições que criaram a Certificação
LIFE e pode auxiliar empresas no planejamento e
desenvolvimento de ações para sua obtenção. Uma
ferramenta inovadora e sem similar no mundo, LIFE –
iniciais de Lasting Initiative For Earth, Iniciativa Duradoura
pela Terra – é uma certificação focada em avaliar e
propor mecanismos para a inserção da conservação
da biodiversidade na gestão ambiental das empresas.
Lançada em 2009, tem reconhecimento do governo
brasileiro, da Convenção sobre Diversidade Biológica
e tem planejamento com instituições de outros países
para sua internacionalização. Para saber mais sobre a
Certificação LIFE, visite www.institutolife.org
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Visite:
www.spvs.org.br
www.facebook.com/spvsbrasil
www.twitter.com./spvsbrasil
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Conheça as experiências da SPVS.

