
40%
da economia mundial 
baseia-se em produtos 
oriundos da biodiversidade 
ou de seus processos ecológicos

Os serviços ecossistêmicos 
representam dezenas de 
trilhões de dólares por 
ano em benefícios que 
são atualmente utilizados 
gratuitamente 

dos serviços 
ecossistêmicos mundiais 

foram DEGRADADOS 
nos últimos 50 anos

60%

O impacto econômico 
da degradação dos 
sistemas naturais é 

estimado entre 
5 a 7 trilhões de 
dólares por ano

NEGÓCIOS E 
CAPITAL NATURAL

(Cenário Atual)



Incorporar práticas de gestão da sustentabilidade que favoreçam a 
manutenção dos serviços ecossistêmicos e da conservação da biodiversidade.

A Iniciativa LIFE orienta estrategicamente as organizações para 
garantir a efetividade de suas ações ambientais. 

Organizações líderes em boas práticas de sustentabilidade aplicam a Metodologia LIFE para:

O que as organizações 
podem fazer diante deste cenário?

Reconhecer ações voluntárias 
e efetivas em conservação da 
biodiversidade desenvolvidas 

pelas organizações

Avaliar o impacto 
das organizações 

Promover melhoria na 
relação com stakeholders

Elaborar estratégias para 
manutenção do capital natural

Diferenciar a marca 
frente aos concorrentes

Preparar-se para novas 
estruturas regulatórias 

especialmente relacionadas 
à biodiversidade

Melhorar a ecoe�ciência 

Atrair investidores que 
buscam parceiros sustentáveis



O apoio à Reserva Particular do Patrimônio Natural - Santa 

Maria contribui com a preservação de: 

400,27  
hectares na Mata Atlântica

Manancial de água  
que abastece cerca de 17.000 

pessoas de Antonina (PR)

As ações de conservação da Itaipu permitiram a: 

preservação de

100 MIL hectares 
de �oresta em áreas próprias

implementação e operação do

Canal da Piracema  
(que permite a migração de 

peixes no Rio Paraná)

criação do programa 

Cultivando Água Boa 
(que, desde 2003 já atuou em 206 

microbacias hidrográ�cas da 
região Oeste do Paraná)

a constituição do  Corredor da
 Biodiversidade Santa Maria 
(conectando o Parque Nacional do Iguaçu à 

faixa de proteção do reservatório, ao sul, e ao 
Parque Nacional da Ilha Grande, ao norte)

constituição de

Refúgios e 
Reservas Biológicas

reprodução em cativeiro de 

fauna silvestre 
ameaçada de extinção

monitoramento e preservação 

da ictiofauna



A adoção da Reserva Particular do Patrimônio Natural - 

Mata do Uru contribuiu com a preservação de:

180 
espécies de aves 

573
espécies de plantas

38
espécies de mamíferos de 

médio e grande porte 

128,67  
hectares de remanescentes 

nativos da �oresta com Araucária

Conheça mais sobre a Metodologia LIFE

www.institutolife.org

CONHEÇA A METODOLOGIA QUE ORIENTA E RECONHECE 

LÍDERES EM BIODIVERSIDADE

O Instituto LIFE está a disposição para melhor apresentar a Iniciativa.

G R Á F I C A  E  E D I TO R A

Conheça, através do site, as organizações que já apoiam a Iniciativa LIFE

www.institutolife.org

Curitiba - Paraná - Brasil

+55 (41) 3253-7884

INSTITUTO LIFE Nos encontre também 
nas redes sociais


