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A biodiversidade sustenta o funcionamento 
dos ecossistemas dos quais dependemos 
para alimentação, água potável, saúde, la-
zer, regulação do clima e proteção contra 
desastres naturais. Integrar a biodiversida-
de, e os serviços por ela providos, na estra-
tégia dos negócios é vital para garantir, por 
exemplo, a sustentabilidade de sua cadeia 
de fornecedores ou o acesso a novos mer-
cados e consumidores. Além disso, uma boa 
gestão desses recursos, com avaliação de 
riscos relacionados ao ecossistema natural, 
pode ajudar a identificar oportunidades de 
redução de custos de produção ao se desen-
volver tecnologias mais eficientes, com me-
nores impactos sobre a biodiversidade.

A conservação da biodiversidade garante a 
capacidade dos ecossistemas de prestarem 
serviços essenciais para o bem estar hu-
mano e para os negócios. As empresas que 
antecipadamente percebem a necessidade 
da mensuração do seu impacto e da sua de-
pendência dos serviços ambientais e têm 
estratégias claras para utilizá-los da melhor 
maneira possível estão em vantagem com-
petitiva em relação às demais.

INTRODUÇÃO

Este documento tem como objetivo en-
fatizar a importância da biodiversidade e 
serviços ecossistêmicos para as empresas, 
assim como o papel fundamental que estas 
podem desempenhar na conservação e uso 
sustentável dos mesmos a partir de padrões 
sustentáveis de consumo e produção. Parti-
mos da premissa de uma atuação alinhada 
aos planos estratégicos nacionais e globais 
de biodiversidade, buscando contribuir com 
seus objetivos e metas.

Líderes desse processo, endossamos essa 
iniciativa e nos comprometemos a contri-
buir com as seguintes metas, endereçadas 
nos pilares da PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO, 
COMPENSAÇÃO e GERAÇÃO E COMPARTI-
LHAMENTO DE INFORMAÇÕES da biodiver-

sidade, até 2030:



METAS DO COMPROMISSO 
EMPRESARIAL BRASILEIRO PARA
A BIODIVERSIDADE

1. Inserir o tema de biodiversidade na estratégia de 
negócios da empresa.

2. Aplicar a hierarquia da mitigação, prevenir, miti-
gar, recuperar e compensar impactos à biodiversida-
de, ao longo do ciclo de vida dos empreendimentos.

3. Promover e fortalecer melhores práticas que fa-
voreçam o uso racional dos recursos da biodiversi-
dade.

4. Desenvolver e incentivar estudos, projetos de 
pesquisa, tecnologia e inovação, que contribuam 
para a conservação da biodiversidade e dos serviços 
ecossistêmicos.

5. Conhecer a diversidade biológica das áreas de 
atuação da empresa e, sempre que possível, monito-
rar e mensurar impactos e dependências.

6. Disponibilizar publicamente as informações le-
vantadas, de forma a colaborar com a gestão da bio-
diversidade da região e dar transparência a essas in-
formações junto à sociedade.

7. Disseminar conhecimentos relacionados à bio-
diversidade e aos serviços ecossistêmicos no âmbito 
de suas atividades e cadeia de valor.

8. Potencializar ações de conservação e recupera-
ção nas regiões onde a empresa está inserida, bus-
cando um impacto líquido positivo em biodiversida-
de.

9. Engajar as comunidades localizadas nas regiões 
de atuação da empresa de forma a fortalecer o seu 
envolvimento com a conservação da biodiversidade 
e manutenção dos serviços ecossistêmicos.

Firmamos em conjunto um acor-
do de caminhar nesse sentido, al-
mejando o pleno atingimento das 
metas até o final do prazo estabe-
lecido. O CEBDS promoverá a trans-
parência das ações realizadas nes-
se sentido, com acompanhamento 
regular dos resultados atingidos e 
uma regularidade mínima anual. 
Cada signatária deverá se compro-
meter com, pelo menos, três metas 
entre as apresentadas acima, defi-
nidas no momento subsequente à 
assinatura do Compromisso.

Dar visibilidade ao que já é feito, 
mostrando quais resultados foram 
obtidos e o que se pretende fazer 
para aproveitar as oportunidades 
de melhoria, é a base de acom-
panhamento deste compromisso. 
As signatárias deverão descrever 
quais foram as metodologias e in-
dicadores escolhidos - definidos 
pelas empresas individualmen-
te - para o acompanhamento das 
metas. O CEBDS oferecerá um con-
junto de diretrizes para apoiar este 
processo de autodeclaração.

Temos segurança de que as nossas 
ações conjuntas, além de estraté-
gicas para o negócio, contribuirão 
significativamente para interrom-
per as elevadas taxas de perda 
de biodiversidade atuais, além de 
ampliar o provimento e acesso aos 
serviços ecossistêmicos para toda 
a sociedade.
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