
PARA 
PRODUZIR 
FUTURO
AGORA.



COMPENSAÇÃO
DE CARBONO
COM A SPVS:
MAIS SEGURO
E VANTAJOSO

Uma forma simples de colocar o meio ambiente no    seu negócio.



 

É inegável: o meio ambiente está 
na agenda empresarial em todo o mundo. 

Desde a falta d’água até a pandemia, estamos 
experimentando as crises do 

desequilíbrio climático. Está claro que 
a qualidade de vida, a economia e o 

desenvolvimento dependem da biodiversidade.

25% da população brasileira já foi afetada 
por eventos extremos como enxurradas, 

inundações, deslizamentos e secas rigorosas.

As perdas econômicas geradas pelas 
mudanças climáticas acumulam mais 

de 45 bilhões em uma década somente 
na região Sul do Brasil.

 

SUA MARCA JÁ ESTÁ NA 
PAUTA AMBIENTAL?

O que sua 
marca tem 
feito para 
se posicionar 
sobre isso? 



INVESTIR NO FUTURO: 
O NOVO NEGÓCIO DO 
MUNDO DOS NEGÓCIOS

Conservar a natureza já é uma exigência dos 
consumidores e uma tendência de investimento. 

A explosão de fundos verdes e ESG é uma prova disso.

Metas ambientais já são parte do salário de executivos 
de alto escalão. 

Nos Estados Unidos, o número de empresas que 
incluem métricas sociais ou ambientais para decidir 

últimos dois anos.
 

marcas inovadoras destacarem seu compromisso 
com o meio ambiente, a preservação e o bem 
estar social. 

A marca que faz isso se destaca e mostra 

imagem e valor junto a consumidores e ao
mundo dos negócios.



Proteger mananciais e fontes 
de água limpa.

Gerar emprego, renda e 
oportunidades para comunidades.

de comunidades locais

Proteger Reservas Naturais 
no litoral do Paraná ou em 
outras áreas fundamentais 

biodiversidade.

Proteger espécies-símbolo 

COM A SPVS, 
SUA MARCA 
PODE:

VANTAGENS
E resultados

adicionais

ISSO É POSICIONAMENTO 
DE VANGUARDA EM GESTÃO 
AMBIENTAL E CORPORATIVA!

A parceria com a SPVS permite ir muito 

estufa (GEE).

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.

Foto: Markus Mauthe



Competitividade e protagonismo.

Conteúdo e propósito, fortalecendo 
seu posicionamento.

Credibilidade e gestão ambiental 

Envolvimento social e comunitário. 

espontânea.

preocupadas com o assunto. 

Visibilidade nos canais da SPVS.

Desenvolver materiais de storytelling. 
 
Incrementar relatórios de 
responsabilidade social e ambiental.
 

Um importante complemento às 
melhorias de gestão ambiental para 
diminuir os impactos ambientais 
das corporações.

BENEFÍCIOS PARA A EMPRESA QUE faz 

compensação das emissões:
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Há mais de 35 anos, a SPVS se dedica à 

inovadores e resultados em grande escala. 
Com estratégias ambientais robustas, é 

especialista em gestão de territórios e 

Linhas de atuação
 

(litoral, planalto, áreas urbanas)
 

 

 

 
• Negócios e biodiversidade

(turismo de natureza e negócios de impacto)
 

• Políticas públicas

SAIBA MAIS
SOBRE A SPVS
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São três reservas localizadas no 

de espécies e gerando inúmeros 
benefícios econômicos e sociais
para toda a região.

conservada;

gerado para os municípios;

indiretos;

• Fornecimento de água para 
municípios ao redor.

RESERVAS
NATURAIS
DA SPVS

RESERVA 
NATURAL 

GUARICICA

RESERVA 
NATURAL 

PAPAGAIO-DE-
CARA-ROXA

RESERVA 
NATURAL 

DAS ÁGUAS



@spvsbrasil  |  spvs.org.br

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

        spvs@spvs.org.br  

        +55 (41) 3094-4600

Venha com a gente 

produzir futuro agora
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