
VOCÊ ESTÁ 
RECEBENDO 
UM CONVITE:

VAMOS 
PRODUZIR 
FUTURO 
AGORA?
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Todos estamos vivenciando 
as crises econômicas e sociais 
geradas pelo descaso com 
o meio ambiente, desde a falta 
d'água até a pandemia. A 
qualidade de vida, a economia 
e o desenvolvimento são 
absolutamente dependentes 
do equilíbrio climático e da 
conservação da natureza 
e sua biodiversidade.

No setor privado essa 
consciência está cada vez 
maior. As mudanças climáticas 
são parte da agenda de 
discussões estratégicas de 
empresas no mundo todo. 

O que sua marca tem feito para 
acompanhar essas demandas 
e tendências de posicionamento?

O QUE SUA  
MARCA TEM 
FEITO PELO  
MEIO AMBIENTE?
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Conservar a natureza já é 
uma exigência dos consumidores 
e uma tendência de investimento.

O cenário é de oportunidades 
para corporações que queiram 
inovar e destacar seu compromisso 
com o meio ambiente.

INVESTIR
NO FUTURO:
O NOVO
NEGÓCIO
DO MUNDO
DOS NEGÓCIOS

A marca que compensa suas 
emissões de carbono mostra 
preocupação com o futuro, 
melhorando sua imagem, 
posicionamento e valor junto 
a consumidores e ao mundo 
dos negócios. 

EMPRE SAS 
COM VISÃO 
COMPENSAM 
SUAS EMISSÕES



COMPENSAÇÃO DE EMISSÕES 
COM A SPVS: A vantagem 
de agregar resultados 
adicionais

Uma parceria que permite ir muito 
além da neutralização de emissões
 
Sua marca pode produzir natureza 
através dos nossos projetos de conservação 
e alcançar resultados que promovam 
avanços ambientais e sociais, gerando 
valorização de seu investimento na 
agenda ambiental.

COM A SPVS, 
SUA MARCA 
PODE:
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Proteger mananciais e fontes de água limpa.

Gerar emprego, renda e oportunidades 
para comunidades.

Promover ações de educação para a conservação. 

Melhorar a qualidade de vida de comunidades locais

Proteger Reservas Naturais no litoral do Paraná ou 
em outras áreas fundamentais para a conservação 
da biodiversidade.

Proteger espécies-símbolo da fauna e da flora 
ameaçadas de extinção

ISSO É POSICIONAMENTO DE VANGUARDA 
EM GESTÃO AMBIENTAL E CORPORATIVA!
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BENEFÍCIOS 
PARA A 
EMPRESA 
QUE INVESTE 
EM FUTURO :



Venha com 
a gente 
produzir 
futuro  agora
Quer saber mais e receber propostas de parceria? 
Entre em contato com a gente:

        spvs@spvs.org.br

        +55 (41) 3094-4600
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@spvsbrasil  |  spvs.org.br

SAIBA MAIS SOBRE A SPVS

Há mais de 30 anos a SPVS desenvolve projetos inovadores 
na área da conservação da biodiversidade. Com atuação nos 
diferentes biomas brasileiros, os projetos da SPVS já ajudaram 
muitos parceiros a alcançar resultados efetivos em impacto 
ambiental e social, com robustez e ampla repercussão.


