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CARTA DA PRESIDENTE

Em toda a sociedade, são urgentes as ações
necessárias para conservar a biodiversidade,
utilizando-a de forma sustentável e garantindo
a repartição justa e equitativa dos benefícios
advindos do seu uso bem como de recursos
genéticos, de forma a colocar a biodiversidade
em um caminho de recuperação até 2030 para
o benefício do planeta e das pessoas.
Este chamado, contido também na missão do
novo marco global de biodiversidade pós-2020
para os próximos dez anos, é claro. As tendências atuais de perda da natureza apontam em
uma direção que nos levará a um lugar onde
não queremos chegar. Mais da metade da
produção econômica global – ou seja, US$ 44
trilhões em geração de valor econômico – é
de moderada a altamente dependente da natureza. Fazer “a curva” mais pra frente nos será
extremamente mais custoso.
É justamente sobre aquele caminho de recuperação a ser percorrido que esta publicação irá
discorrer.
Há dois anos, em 2019, foi lançado o Compromisso Empresarial Brasileiros para a Biodiversidade1. Diversas empresas aderiram ao movimento, que contém metas que contribuem
significativamente para interromper as elevadas taxas de perda de biodiversidade atuais,
além de ampliar a provisão e acesso aos serviços ecossistêmicos para toda a sociedade.
Vemos que um grande potencial de atuação
do setor empresarial pela e para a natureza
emerge do que as empresas fazem de melhor:
geração de valor. O Brasil, como país megadi1
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https://cebds.org/ibnbio/o-compromisso/

verso e de grandes proporções, é terreno fértil
de grandes oportunidades. Cerca de R$ 2,8 trilhões podem ser adicionados ao PIB brasileiro
com opções baseadas na economia verde.
Os resultados aqui apresentados demonstram
que o Compromisso, que conta hoje com 18
empresas signatárias, não é apenas uma carta
de intenções. Essas organizações trouxeram a
biodiversidade para o centro dos processos de
tomada de decisão, indo além da redução de
impactos e ações de compensação dentro do
contexto das suas próprias atividades. Trata-se,
portanto, de empresas que atuam como agentes de transformação para uma economia que
supera a falsa dicotomia entre conservação e
desenvolvimento.
Por meio de ações voltadas para geração de
conhecimento relacionados ao uso sustentável
da biodiversidade, disseminação de melhores
práticas produtivas e o engajamento com comunidades e outras partes interessadas, o setor
privado brasileiro segue no sentido da geração
de impacto líquido positivo. São iniciativas que
contribuem para o alcance das metas globais
de biodiversidade em âmbito nacional e servem de inspiração para impulsionar a ação dos
negócios em escala global.
Boa leitura.
MARINA GROSSI
Presidente do CEBDS

O QUE É A CT BIO?

A Câmara Temática de Biodiversidade e
Biotecnologia tem a proposta de tratar
dos temas relacionados à biodiversidade e biotecnologia e ajudar as empresas
a aproveitarem novas oportunidades de
mercado e minimizar seus riscos advindos do uso da biodiversidade e do acesso
ao patrimônio genético. A CTBio também
acompanha e participa das Conferências
das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) e de fóruns do Governo Federal e da sociedade civil.

COLÍDERES
Letícia Guimarães | VALE
Moara Morasche | ELETROBRAS
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1. INTRODUÇÃO

É fato, e merece lugar de destaque, o aumento da consciência sobre impactos e dependências ambientais em todos os setores das
sociedades ao redor do mundo, bem como
a implementação de uma agenda que busca
alavancar ações de conservação da biodiversidade. No entanto, ainda é preocupante o atual
cenário diante dos desafios para o futuro próximo. À medida que se intensificam as pressões sobre os ecossistemas e a taxa de perda
de biodiversidade aumenta, de maneira nunca antes vistas, o nosso próprio modo de vida,
segurança e prosperidade são impactados
negativamente devido à exploração insustentável de recursos naturais, disseminação de
doenças, alterações climáticas extremas dentre outras consequências drásticas.
O último e alarmante relatório do Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas
(IPCC) apontou que, independente da contenção de emissões de gases do efeito estufa, as
mudanças climáticas resultarão em efeitos devastadores para a manutenção da vida na Terra,
considerando o panorama para os próximos 30
anos. O documento elaborado por pesquisadores ao redor do mundo, e ainda não finalizado,
aponta dentre os impactos catastróficos: o colapso de ecossistemas, a extinção de espécies,
o aumento do nível e aquecimento dos oceanos, a seca, a fome, a disseminação de doenças
e o calor extremo2.
Em paralelo, a Convenção das Nações Unidas
sobre Diversidade Biológica (CDB) publicou o
quinto Relatório do Panorama Global da Biodi-

2
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Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2021. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/

versidade (Global Biodiversity Outlook 5 GBO-5)3,
um relatório conclusivo que avalia o progresso
para atingimento das 20 metas globais de biodiversidade acordadas no ano de 2010 e com
o prazo para cumprimento até 2020, as lições
aprendidas e as melhores práticas desenvolvidas ao longo do período avaliado. O documento conclui que das 20 metas globais, nenhuma
meta foi cumprida totalmente e seis delas (9, 11,
16, 17, 19 e 20) foram cumpridas parcialmente
dentro do prazo estipulado de 2020. O estudo
também ressalta a necessidade para uma mudança do modelo de negócio habitual, listando
oito transições que reconhecem o valor da biodiversidade, a necessidade de restauração dos
ecossistemas dos quais as atividades humanas
são dependentes e a urgente necessidade de
redução dos impactos negativos destas atividades, indicando que a humanidade se encontra
num momento decisivo para definir qual será o
futuro do planeta.
Ainda no atual momento em que a pandemia
da Covid-19 desafia a capacidade de resiliência
da humanidade, torna-se imperativa a reflexão
sobre como a nossa relação com a natureza
pode afetar na manutenção de nosso bem-estar e sobrevivência. Em contrapartida, a humanidade foi capaz de demonstrar numa curta
janela de tempo seu potencial de adaptação e
transformação, devendo este ser um fator encorajador para promover um novo modelo de
pensar e agir, garantindo que as previsões de
um futuro pessimista não só para as gerações
futuras, mas para a nossa própria geração, não
se concretizem.

3

Global Biodiversity Outlook 5 (GBO), 2020. https://www.cbd.int/
gbo5

1.1 | Relevância da Conferência
das Nações Unidas sobre
Biodiversidade COP 15 para o
Brasil e para o mundo
Ao passo que a população mundial se aproxima
de 8 bilhões de pessoas4, como instrumento de
articulação da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB)5, a 15ª Conferência das Partes (COP
15)6, é um chamado emergente para colocar em
pauta as discussões e as decisões que garantam a
sustentabilidade dos sistemas naturais, da biodiversidade e dos ecossistemas, a partir de modelos
de negócios sustentáveis e socialmente justos.
Em consequência da pandemia da Covid-19 e
restrições para viagens e eventos presenciais, as
reuniões da COP 15 foram reprogramadas duas
vezes, sendo, por fim, definida a estrutura do
evento em duas partes. A Parte I planejada para
os dias 11 a 15 de outubro de 2021 será realizada majoritariamente em ambiente virtual, com a
participação dos representantes das Partes e observadores, além de Chefes de Estado e Governo,
para discutirem sobre suas ações e compromissos para as metas globais. Funcionários de governos, representantes das Nações Unidas, além de
organizações internacionais já alocadas na China
serão convidadas a comparecer presencialmente na cidade de Kunming, na China. Já a Parte II
das reuniões está prevista para ser realizada presencialmente, agendada para o período de 25 de
abril a 08 de maio de 2022, também em Kunming.
Na prática, espera-se para a COP 15 a conclusão
de um novo acordo dos 195 países signatários da
CDB, chamado novo Marco Global de Biodiversidade Pós-2020 (Global Biodiversity Framework – GBF)7
4

População Mundial, 2021. https://www.worldometers.info/br/
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Convention on Biological Diversity. https://www.cbd.int/

6

Fifteenth meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity. https://www.cbd.int/meetings/
COP-15
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First detailed draft of the New Post-2020 Global Biodiversity Framework. https://www.cbd.int/article/draft-1-global-biodiversity-framework

da Convenção sobre Diversidade Biológica da
ONU, um documento ambicioso que definirá as
diretrizes para transformar a relação da sociedade
com a biodiversidade. São esperados novos objetivos para longo prazo considerando um panorama até meados deste século, além de metas de
curto prazo para 2030. Mais do que nunca será
imprescindível que os novos acordos sejam traduzidos em políticas nacionais.
A Conferência também analisará a implementação dos protocolos da CDB, que tratam do compartilhamento justo e equitativo dos benefícios
oriundos da utilização da biodiversidade, seus
recursos genéticos e conhecimento tradicional
associado (Protocolo de Nagóia); e do transporte, manuseio e rotulagem seguros de Organismos Vivos Modificados (Protocolo de Cartagena). Dentre os maiores desafios para o novo
marco temos a desigualdade entre os países,
principalmente quanto ao atendimento aos interesses e estratégias das nações megadiversas
em desenvolvimento, tal como o Brasil. Será necessário o planejamento de uma estratégia comum entre os países que garanta a manutenção
da biodiversidade, ao passo que não inviabilize
o crescimento econômico sustentável, a melhoria da qualidade de vida e das questões sociais
dos países mais pobres. Assim, é esperado que
sejam pensados sistemas de compensação adequados e justos diante dos diferentes desafios
das nações participantes.
Quanto às perspectivas para o Brasil, há grande expectativa das nações participantes, por se
tratar de um país com dimensões continentais
que abriga a maior biodiversidade do mundo.
Apontado pela UNESCO como um dos 17 países megadiversos em biodiversidade8, o Brasil
se coloca numa posição de protagonista com
ampla responsabilidade diante da necessidade
de mudanças de conceitos e transformações sistêmicas. Como exemplo, é possível mencionar a
necessidade da mudança de paradigma quanto
8

Biodiversidade no Brasil, UNESCO. https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasilia/expertise/biodiversity-brazil
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ao desenvolvimento do país
em função da atual situação
de expansão ilegal da fronteira
agrícola, buscando a disseminação de boas práticas, novas
tecnologias e aplicação das
normativas existentes.
O final do prazo em 2020 para
o cumprimento das Metas de
Aichi9, das quais 193 países foram signatários, ressalta a relevância e urgência da COP 15,
pois agora não há mais tempo
de sobra e o futuro do planeta
encontra-se em jogo. Mais do
que nunca a humanidade precisa reconhecer que ao não
enfrentar as ameaças à biodiversidade e aos ecossistemas,
estão sob ameaça também
os serviços ecossistêmicos de
suporte básico dos quais somos dependentes para manutenção de nossos meios de
produção e consumo e para a
nossa sobrevivência. Na falha
de um, não há o suporte do
outro e as consequências serão catastróficas.

9

8

Aichi Biodiversity Targets. https://www.
cbd.int/sp/targets/

1.2 | Importância do
Compromisso na contribuição
das metas globais para
conservação da biodiversidade

de forma que o setor privado contribua como
potência para atingir bons resultados.

O Compromisso Empresarial Brasileiro para a
Biodiversidade, proposto pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS)10, tem a ambição de alinhar
as estratégias do setor empresarial aos planos
estratégicos nos âmbitos internacional e nacional, de maneira a contribuir com seus objetivos e metas. Define-se como um instrumento
de grande importância, uma vez que contribui
para ressaltar o papel das empresas no reconhecimento de seus impactos e dependências sobre a biodiversidade e serviços ecossistêmicos,
atuando de forma responsável na garantia da
conservação e do uso sustentável destes a partir
de modelos de negócios mais sustentáveis.
O Compromisso é formado por nove metas e
cada empresa deve se comprometer voluntariamente (por meio de um processo de autodeclaração) com, pelo menos, três delas. Tais metas
têm como finalidade demonstrar o alinhamento
estratégico das empresas com a conservação da
biodiversidade por meio da gestão dos impactos gerados pelas suas atividades e do relato das
ações que têm implementado para potencializar
efeitos positivos.
Ao passo que o atual cenário político, econômico
e social no Brasil afeta o entendimento coletivo
sobre a proteção e conservação da biodiversidade, dentre outros temas sensíveis, a estagnação
da economia dificulta os processos de tomada de
decisões e colocam em risco a adoção de ações
práticas. Assim, é de fundamental importância
alinhar e definir as vias possíveis para incorporar
as melhores práticas em prol da conservação da
biodiversidade como fator de desenvolvimento,
10

A adesão das empresas ao Compromisso reflete
o reconhecimento da dependência e impacto
dos negócios nos ecossistemas, nos respectivos
efeitos sobre a sociedade, principalmente os povos tradicionais e indígenas e os mais vulneráveis.
Ainda, o comprometimento do setor empresarial
indica o reconhecimento de seu papel de fundamental importância para direcionar as ações em
busca do atingimento das metas globais. As empresas signatárias se destacam por demonstrarem que reconhecem a importância da conservação da biodiversidade na garantia da capacidade
de suporte dos ecossistemas que fornecem serviços básicos para a manutenção da cadeia de
produção e, em última instância, da vida na Terra.
Ao definirem suas metas prioritárias, é possível
definir estratégias claras e objetivas, sendo que
a mensuração de seus impactos deve auxiliar na
busca de melhores práticas, de maneira responsável e transparente.
Assim, diante da relevância e proximidade da
COP 15 da CDB das Nações Unidas e da expectativa para o novo Marco Global de Biodiversidade
Pós-2020/GBF, o Conselho Empresarial Brasileiro
para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) objetiva, a partir do presente documento, destacar o
alinhamento das metas do Compromisso às metas globais de biodiversidade e mapear as contribuições do mesmo, frente às ações das empresas
brasileiras para a manutenção da conservação
dos ecossistemas, espécies e diversidade genética. Através deste exercício, buscou-se apresentar
o estado atual da gestão e do estabelecimento
de metas e compromissos assumidos pelas empresas, considerando que seus modelos de atuação, com enfoque na melhoria da conservação
da biodiversidade, contribuem para posicionar
de maneira propositiva o setor empresarial brasileiro no cenário internacional.

Compromisso Empresarial Brasileiro para a Biodiversidade,
2020. https://biblioteca.cebds.org/compromisso-empresarial-biodiversidade
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2. MÉTODO

2.1 | Amostra de Empresas

2.2 | Coleta e análise de dados

Para traçar o cenário atual de comprometimento do setor empresarial brasileiro frente às metas para a biodiversidade, foi considerado um
recorte das 12 empresas signatárias do Compromisso, que responderam o processo autodeclaratório do ciclo de 2021 até o início da elaboração do presente estudo, a mencionar:

Para o desenvolvimento do estudo, tomou-se
como base de dados as respostas das empresas
supracitadas ao Formulário de Autodeclaração
de adesão às metas do Compromisso Empresarial Brasileiro para a Biodiversidade.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Anglo American;
Bayer;
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras;
Furnas Centrais Elétricas S. A.;
Grupo Boticário;
Grupo Sabará;
Natura;
Neoenergia S.A.;
Philip Morris International;
Suzano S.A.;
Vale; e
Votorantim Cimentos.

Para a análise e apresentação dos resultados,
priorizaram-se as metas do Compromisso com
maior potencial para atuação das empresas signatárias, frente às demandas para trilhar o caminho para a conservação da biodiversidade.
Assim, destacam-se as metas 1 e 4 no sentido
de incorporar a conservação da biodiversidade
como parte do modelo de negócio; as metas
5 e 6 com o objetivo de conhecer os locais de
atuação dos negócios e difundir o conhecimento gerado e; as metas 8 e 9 representando
o incentivo para contribuir na conservação e recuperação das áreas de atuação dos negócios,
além de promover o engajamento das comunidades de entorno.
A partir desta priorização, foi realizada a compilação das informações fornecidas pelas empresas signatárias, considerando aquelas de maior
impacto e relevância para alinhamento às metas priorizadas, sendo o resultado apresentado
de maneira integrada e consolidada.

3. REVISÃO SOBRE O COMPROMETIMENTO
DAS EMPRESAS BRASILEIRAS
3.1 | O novo Marco Global de
Biodiversidade Pós-2020 –
considerando correlações entre
as metas do compromisso e as
contidas no marco
Desde o ano de 2018, entidades, organizações
e empresas de todo o mundo têm contribuído
para a elaboração do novo Marco Global de Biodiversidade Pós-2020/GBF, que representa, conforme supracitado, o novo acordo internacional
com a definição das metas de ação para serem
cumpridas até 2030, visando a garantia da conservação da biodiversidade, além dos objetivos
para alcançar a Visão de Biodiversidade em 2050.

Até o momento, a estrutura do novo Marco Global é desenhada em torno da teoria da mudança,
reconhecendo a necessidade da criação de políticas de ação regional, nacional e global na busca
da transformação dos modelos econômicos, sociais e financeiros. O documento, ainda não conclusivo, traz quatro objetivos estratégicos para
estabilização e reversão das tendências de perda
de biodiversidade até 2030 possibilitando, assim,
a recuperação de ecossistemas naturais na janela
dos próximos 20 anos, a partir de melhorias líquidas até 2050 para alcançar a visão da CDB para
“viver em harmonia com a natureza até 2050”11.
11

First Draft of the Post-2020 Global Biodiversity Framework, Convention on Biological Diversity (CBD), July 2021. https://www.
cbd.int/doc/c/abb5/591f/2e46096d3f0330b08ce87a45/wg2020-03-03-en.pdf
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Em linhas gerais, os quatro objetivos estratégicos
que direcionarão as metas de ação do novo Marco Global de Biodiversidade Pós-2020 são:

1.

2.

3.

4.

Melhora na integridade de todos os ecossistemas naturais, prevendo um aumento
mínimo de 15% na área, conectividade e
integridade dos ecossistemas naturais, sustentando populações saudáveis e resilientes de todas as espécies; redução da taxa
de extinções em pelo menos 10 vezes, e redução pela metade do risco de extinção de
espécies de todos os grupos taxonômicos;
proteção da diversidade genética de espécies selvagens e domesticadas mantendo
um mínimo de 90% de diversidade genética entre todas as espécies;
Valorização, manutenção e aprimoramento
das contribuições da natureza para as pessoas através da conservação e uso sustentável de seus recursos, apoiando a agenda
global de desenvolvimento para o benefício de todos;
Compartilhamento de forma justa e equitativa dos benefícios oriundos do uso de recursos genéticos, com aumento significativo tanto dos benefícios monetários quanto
não-monetários compartilhados, incluindo
para a conservação e o uso sustentável da
biodiversidade; e
Fechamento da lacuna entre os meios de financiamento e outros meios de implementação disponíveis, e os meios necessários
para alcançar a Visão 2050.

Em paralelo ao cenário internacional, no seu
papel de apoiar as empresas a incorporarem os
temas relacionados à conservação da biodiversidade em seus modelos de negócios, além de promover o diálogo e alinhar aos objetivos da CDB,
a Câmara Temática de Biodiversidade e Biotecnologia (CTBio) do CEBDS, lançou o Compromisso
Empresarial Brasileiro para a Biodiversidade. Com
12

base nos pilares da Prevenção, Mitigação, Compensação e Geração e Compartilhamento de informações da biodiversidade no prazo até 2030,
foram propostas nove metas:

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Inserir o tema de biodiversidade na estratégia de negócios da empresa;
Aplicar a hierarquia da mitigação, prevenir,
mitigar, recuperar e compensar impactos à
biodiversidade, ao longo do ciclo de vida
dos empreendimentos;
Promover e fortalecer melhores práticas
que favoreçam o uso racional dos recursos
da biodiversidade;
Desenvolver e incentivar estudos, projetos
de pesquisa, tecnologia e inovação, que
contribuam para a conservação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos;
Conhecer a diversidade biológica das áreas de atuação da empresa e, sempre que
possível, monitorar e mensurar impactos e
dependências;
Disponibilizar publicamente as informações levantadas, de forma a colaborar com
a gestão da biodiversidade da região e dar
transparência a essas informações junto à
sociedade;
Disseminar conhecimentos relacionados à
biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos no âmbito de suas atividades e cadeia
de valor;
Potencializar ações de conservação e recuperação nas regiões onde a empresa está
inserida, buscando um impacto líquido positivo em biodiversidade; e
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.

A adesão das empresas foi representativa com
relação a todas as metas do Compromisso. Das
nove que compõem o Compromisso, as metas 1,
4 e 8 foram as que mais obtiveram adesão, refletindo um total de adesão maior que 66%. O percentual de cada uma delas pode ser visualizado
no Gráfico abaixo.
A relação entre as metas do Compromisso e os
objetivos e metas do novo Marco Global de Biodiversidade/GBF se dá de forma direta em alguns
casos, como na meta 5 do Compromisso e a meta
de ação 15 do GBF e, em outros casos, esta relação acontece de maneira indireta. A participação do setor empresarial será, como já debatido
em sessões anteriores da COP de Biodiversidade,
crucial para que todo o conjunto de objetivos de
longo prazo seja alcançado.
Ainda no contexto da relação entre o Compromisso e o último rascunho do novo Marco Global

de Biodiversidade/GBF, destacam-se também as
contribuições das metas 6, 7 e 8 do Compromisso
para o objetivo e metas do marco relacionados à
conservação (a saber, objetivo A e metas 1 a 8); e
a importância das metas 3 e 4 do Compromisso
no desenvolvimento de novas tecnologias e fortalecimento destas práticas nas cadeias de valor,
contribuindo de forma significativa para o objetivo da CDB quanto ao uso sustentável dos recursos naturais. Assim como destacado na meta 9 do
Compromisso, a participação das comunidades
locais no processo de implementação do novo
marco é premissa para a sua efetivação. A inserção do tema Biodiversidade na estratégia das
empresas e a aplicação da hierarquia de mitigação, presentes nas metas 1 e 2 do Compromisso,
atuam de forma transversal a todas as condições
necessárias para que alcancemos a Visão para
2050 da CDB e tenhamos, então, um mundo vivendo em harmonia com a natureza.

Meta 9

60%
Meta 8
ADERÊNCIA ÀS

67%

53%

Meta 3

40%

Meta 7

47%

Meta 4

Meta 6

53%

67%

Meta 2

METAS ESPECÍFICAS
DO COMPROMISSO

Meta 1

Meta 5

73%

60%
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As diferentes correlações entre as metas do novo Marco Global de Biodiversidade Pós-2020/GBF e as metas
do Compromisso Empresarial Brasileiro para a Biodiversidade são apresentadas em detalhe na Tabela abaixo.
TABELA

Meta 9

Meta 8

Meta 7

Meta 6

Meta 5

Meta 4

MARCO GLOBAL PARA BIODIVERSIDADE
PÓS-2020 (PRIMEIRO RASCUNHO)

Meta 3

COMPROMISSO EMPRESARIAL
Meta 2

DE / PARA

Meta 1

Relação entre as metas do Compromisso e os objetivos e metas do novo Marco Global de
Biodiversidade Pós-2020/GBF

A: The integrity of all ecosystems is enhanced, with an increase
of at least 15 per cent in the area, connectivity and integrity of
natural ecosystems, supporting healthy and resilient populations
of all species, the rate of extinctions has been reduced at least
tenfold, and the risk of species extinctions across all taxonomic
and functional groups, is halved, and genetic diversity of wild
and domesticated species is safeguarded, with at least 90 per
cent of genetic diversity within all species maintained.
A.1 Net gain in the area, connectivity and integrity of natural
systems of at least 5 per cent.

1

1

A.2 The increase in the extinction rate is halted or reversed,
and the extinction risk is reduced by at least 10 per cent, with a
decrease in the proportion of species that are threatened, and
the abundance and distribution of populations of species is
enhanced or at least maintained.
A.3 Genetic diversity of wild and domesticated species is
safeguarded, with an increase in the proportion of species that
have at least 90 per cent of their genetic diversity maintained.
B: Nature’s contributions to people are valued, maintained or
enhanced through conservation and sustainable use supporting
the global development agenda for the benefit of all; 2030:
B.1 Nature and its contributions to people are fully accounted
and inform all relevant public and private decisions.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

B.2 The long-term sustainability of all categories of nature’s
contributions to people is ensured, with those currently in
decline restored, contributing to each of the relevant Sustainable
Development Goals.
C: The benefits from the utilization of genetic resources are
shared fairly and equitably, with a substantial increase in both
monetary and non-monetary benefits shared, including for the
conservation and sustainable use of biodiversity. 2030:
C.1 The share of monetary benefits received by providers,
including holders of traditional knowledge, has increased.
C.2 Non-monetary benefits, such as the participation of
providers, including holders of traditional knowledge, in research
and development, has increased.
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Meta 8

1

1

1

Meta 9

Meta 7

1

Meta 6

1

Meta 5

Meta 1

Meta 4

MARCO GLOBAL PARA BIODIVERSIDADE
PÓS-2020 (PRIMEIRO RASCUNHO)

Meta 3

COMPROMISSO EMPRESARIAL
Meta 2

DE / PARA

D: The gap between available financial and other means of
implementation, and those necessary to achieve the 2050 Vision,
is closed. 2030:
D.1 Adequate financial resources to implement the framework
are available and deployed, progressively closing the financing
gap up to at least US$ 700 billion per year by 2030.
D.2 Adequate other means, including capacity-building
and development, technical and scientific cooperation and
technology transfer to implement the framework to 2030 are
available and deployed.

1

D.3 Adequate financial and other resources for the period 2030 to
2040 are planned or committed by 2030.
Target 1. Ensure that all land and sea areas globally are under
integrated biodiversity-inclusive spatial planning addressing landand sea-use change, retaining existing intact and wilderness areas.

1

Target 2. Ensure that at least 20 per cent of degraded freshwater,
marine and terrestrial ecosystems are under restoration, ensuring
connectivity among them and focusing on priority ecosystems.
Target 3. Ensure that at least 30 per cent globally of land areas
and of sea areas, especially areas of particular importance
for biodiversity and its contributions to people, are conserved
through effectively and equitably managed, ecologically
representative and well-connected systems of protected areas
and other effective area-based conservation measures, and
integrated into the wider landscapes and seascapes.

1

Target 4.Ensure active management actions to enable the
recovery and conservation of species and the
genetic diversity of wild and domesticated species, including
through ex situ conservation, and effectively manage humanwildlife interactions to avoid or reduce human-wildlife conflict.

1

1

1

1

1

1

Target 5. Ensure that the harvesting, trade and use of wild species
is sustainable, legal, and safe for human Health.

1

1

Target 6. Manage pathways for the introduction of invasive alien
species, preventing, or reducing their rate of introduction and
establishment by at least 50 per cent, and control or eradicate
invasive alien species to eliminate or reduce their impacts,
focusing on priority species and priority sites.

1

1

1

1

Target 7. Reduce pollution from all sources to levels that are not
harmful to biodiversity and ecosystem functions and human
health, including by reducing nutrients lost to the environment
by at least half, and pesticides by at least two thirds and
eliminating the discharge of plastic waste.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1

Target 9. Ensure benefits, including nutrition, food security,
medicines, and livelihoods for people especially for the most
vulnerable through sustainable management of wild terrestrial,
freshwater and marine species and protecting customary
sustainable use by indigenous peoples and local communities.

1

Target 10. Ensure all areas under agriculture, aquaculture and
forestry are managed sustainably, in particular through the
conservation and sustainable use of biodiversity, increasing the
productivity and resilience of these production systems.

1

Target 11. Maintain and enhance nature’s contributions to
regulation of air quality, quality and quantity of water, and
protection from hazards and extreme events for all people.

1

1

Target 15. All businesses (public and private, large, medium and
small) assess and report on their dependencies and impacts
on biodiversity, from local to global, and progressively reduce
negative impacts, by at least half and increase positive impacts,
reducing biodiversity-related risks to businesses and moving
towards the full sustainability of extraction and production
practices, sourcing and supply chains, and use and disposal.

1
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Meta 9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Meta 8

1

Target 13. Implement measures at global level and in all countries
to facilitate access to genetic resources and to ensure the fair and
equitable sharing of benefits arising from the use of genetic resources,
and as relevant, of associated traditional knowledge, including
through mutually agreed terms and prior and informed consent.
Target 14. Fully integrate biodiversity values into policies, regulations,
planning, development processes, poverty reduction strategies,
accounts, and assessments of environmental impacts at all levels of
government and across all sectors of the economy, ensuring that all
activities and financial flows are aligned with biodiversity values.

Meta 7

1

1

Target 12. Increase the area of, access to, and benefits from green
and blue spaces, for human health and well-being in urban
areas and other densely populated areas.

Target 16. Ensure that people are encouraged and enabled
to make responsible choices and have access to relevant
information and alternatives, taking into account cultural
preferences, to reduce by at least half the waste and, where
relevant the overconsumption, of food and other materials.

Meta 6

Meta 5

Meta 1

Target 8. Minimize the impact of climate change on biodiversity,
contribute to mitigation and adaptation through ecosystembased approaches, contributing at least 10 GtCO2e per year to
global mitigation efforts, and ensure that all mitigation and
adaptation efforts avoid negative impacts on biodiversity.

Meta 4

MARCO GLOBAL PARA BIODIVERSIDADE
PÓS-2020 (PRIMEIRO RASCUNHO)

Meta 3

COMPROMISSO EMPRESARIAL
Meta 2

DE / PARA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Meta 7

1

1

1

1

Meta 9

Meta 6

1

Meta 8

Meta 5

Meta 1

Target 17. Establish, strengthen capacity for, and implement
measures in all countries to prevent, manage or control potential
adverse impacts of biotechnology on biodiversity and human
health, reducing the risk of these impacts.

Meta 4

MARCO GLOBAL PARA BIODIVERSIDADE
PÓS-2020 (PRIMEIRO RASCUNHO)

Meta 3

COMPROMISSO EMPRESARIAL
Meta 2

DE / PARA

Target 18. Redirect, repurpose, reform or eliminate incentives
harmful for biodiversity, in a just and equitable way, reducing
them by at least US$ 500 billion per year, including all of the
most harmful subsidies, and ensure that incentives, including
public and private economic and regulatory incentives, are either
positive or neutral for biodiversity.
Target 19. Increase financial resources from all sources to at least US$
200 billion per year, including new, additional and effective financial
resources, increasing by at least US$ 10 billion per year international
financial flows to developing countries, leveraging private finance,
and increasing domestic resource mobilization, taking into account
national biodiversity finance planning, and strengthen capacitybuilding and technology transfer and scientific cooperation, to meet
the needs for implementation, commensurate with the ambition of
the goals and targets of the framework.

1

1

1

Target 20. Ensure that relevant knowledge, including the
traditional knowledge, innovations and practices of indigenous
peoples and local communities with their free, prior, and
informed consent, guides decision-making for the effective
management of biodiversity, enabling monitoring, and by
promoting awareness, education and research

1

Target 21. Ensure equitable and effective participation in decisionmaking related to biodiversity by indigenous peoples and local
communities, and respect their rights over lands, territories and
resources, as well as by women and girls, and youth.

1
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3.2 | Revisão sobre como
as empresas brasileiras vêm
contribuindo para as metas
globais de biodiversidade por
meio do Compromisso
Tal qual uma corrida contra o tempo, os objetivos
esboçados para 2030 e 2050 pela CDB demandam extrema urgência, e é notável que as empresas brasileiras tragam ainda em 2021 a mobilização necessária para garantir o cumprimento de
suas metas para a biodiversidade. Desta forma, o
presente tópico sumariza a atualização das ações
empresariais brasileiras previstas para cada meta
do Compromisso Empresarial Brasileiro para a
Biodiversidade, trazendo também estudos de
caso e resultados.
Considerando a Meta 1 – Inserir o tema de
biodiversidade na estratégia de negócios da
empresa, é possível apontar uma gama considerável de ações e projetos implementados por
parte das empresas signatárias. Integrar as ações
direcionadas para a conservação da biodiversidade, valoração dos serviços ecossistêmicos e restauração de ecossistemas degradados a partir de
suas políticas e programas internos, foram algumas das maneiras de promover e monitorar suas
ações alinhadas à esta meta.
A Anglo American propõe como adesão à Meta
1 o seu Plano de Mineração Sustentável12, que
define como metas até 2030: proporcionar impacto positivo sobre a biodiversidade (Net Positive Impact – NPI) nas regiões de atuação de
suas unidades e; formalizar parcerias que sejam
alinhadas com a biodiversidade regional e nacional existente, para apoiar a obtenção de NPI.
Para garantir o atingimento dessas metas, são
realizados self-assessments anualmente em todas as unidades de negócio, cujos resultados e
os planos de ação desenvolvidos são acompa12

Plano de Mineração Sustentável Anglo American. https://drive.
google.com/file/d/1hLnjFEiwqXLmbOyWPFWaoTFVR4DsjeEs/
view
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nhados por especialistas em biodiversidade da
Corporativo Global da Anglo American e pela
ONG Fauna and Flora International13.
No caso da Bayer, a estratégia para alcançar a Meta
1 inclui o investimento para o desenvolvimento de
ferramentas e serviços inovadores que melhorem
as práticas agrícolas e de gestão da terra, buscando o equilíbrio entre os objetivos de produção e
conservação. Nesse caminho, a empresa apresenta o programa ForwardFarming14 o qual tem como
objetivo testar e demonstrar soluções inovadoras
na área de sementes e proteção de culturas, combinando-as com boas práticas agrícolas e medidas
de melhoria da biodiversidade, para alcançar tanto
alta produtividade quanto alto valor para a biodiversidade. A empresa também demonstra sua
responsabilidade ambiental a partir do comprometimento para redução, até 2030, em 30% das
emissões de gases de efeito estufa nos sistemas de
cultivo mais emissores que atende. Além disso, a
estratégia também prevê a redução da pegada de
carbono das próprias operações da Bayer, com o
resultado esperado de alcance da neutralidade de
carbono também em 2030.
Já a Eletrobras priorizou em 2020 o ODS 15 – Vida
Terrestre para definição de seus indicadores e
metas para a biodiversidade no Plano Diretor de
Negócios e Gestão. Dentre as metas, estão previstos alcançar a perda zero de áreas vegetadas e/ou
florestadas pela empresa; inclusão de novas espécies ameaçadas nos projetos de conservação
executados; aumento de investimento em projetos que contribuam para a gestão da biodiversidade e aumento da fixação de carbono na biomassa. As metas, com duração de 5 anos, serão
acompanhadas trimestralmente pelo Conselho
de Administração, Comitê de Sustentabilidade e
Governança Estratégica e pela Diretoria Executiva
e pelo Comitê de Meio Ambiente das empresas
Eletrobras, e deverão gerar resultados anuais com
divulgação no Relatório Anual e no site até 2025.
13

Fauna and Flora International. https://www.fauna-flora.org/

14

Bayer ForwardFarming. https://www.cropscience.bayer.com/
people-planet/global-impact/forwardfarming

desmatamento zero da Amazônia, aumento
de ativos da biodiversidade amazônica
no portfólio da empresa, investimentos
e desenvolvimento de novos projetos de
economia circular e regenerativa.
Também alinhada aos objetivos da Meta 1 do
Compromisso, Furnas busca inserir o tema de
conservação da biodiversidade integrando as atividades decorrentes do licenciamento ambiental,
inerente aos negócios da empresa, a um planejamento estratégico nacional de conservação
desenhado a partir dos Planos de Ação Nacional
(PANs) para a Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção, que são baseados em dados
científicos e construídos coletivamente. Desta
forma, destacam-se dois projetos, o primeiro relacionado ao PAN das Aves da Mata Atlântica, o
Projeto de Monitoramento do mutum-de-penacho (Crax fasciolata) e do aracuã-paulista (Ortalis
remota) da Usina Hidrelétrica (UHE) Marimbondo;
e o segundo ligado ao PAN Pequenos Felinos, o
Projeto de Conservação de Pequenos Felinos da
UHE Batalha. Ainda, outros projetos demandados
do licenciamento ambiental relacionam-se com
os Planos de Ação Nacional para a Conservação
das Espécies Ameaçadas de Extinção ou do Patrimônio Espeleológico.
No caso do Grupo Boticário, a organização atua
há mais de 30 anos em conservação da biodiversidade brasileira por meio da Fundação Grupo
Boticário, e pretende trazer o tema ainda mais
para o negócio. Para tanto, em abril de 2021 a
empresa lançou os Compromissos para o Futuro
203015, uma visão que tem como pilar Potencializar a Conservação da Biodiversidade através de
15

Compromissos para o Futuro 2030. https://umabelezadefuturo.
com.br/

dois compromissos estratégicos bem determinados: investir cerca de R$ 6 milhões na conversação do capital natural crítico para perenidade do
negócio; e promover a conservação da biodiversidade, direta ou indiretamente, em 3,5 milhões
de hectares.
Por sua vez, a Natura lançou em 2014 o compromisso mundial pelo impacto positivo com a Visão 2050 da Natura, propondo a construção de
um modelo econômico com soluções regenerativas ambientais e sociais, capaz de influenciar
uma cultura de consumo consciente. Tal modelo foi ampliado com o crescimento e a expansão
do grupo Natura & Co (Avon, Natura, The Body
Shop e Aesop), e em junho de 2020 foi lançado
o Compromisso com a Vida 203016, buscando
atender os desafios mais urgentes da humanidade, com metas até 2030. Com um programa
de investimentos de cerca de US$ 100 milhões,
o Projeto determina entre as metas: Net Zero
de carbono, desmatamento zero da Amazônia,
aumento de ativos da biodiversidade amazônica no portfólio da empresa, investimentos e desenvolvimento de novos projetos de economia
circular e regenerativa.
Em adesão à Meta 1, o Grupo Neoenergia publicou em 2019 a sua Política de Biodiversidade17,
16

Compromisso com a Vida 2030. https://natura.co/pt/group/vision/

17

Política de Biodiversidade Grupo Neoenergia. https://www.neoenergia.com/pt-br/governanca-corporativa/sistema-de-governanca-corporativa/Paginas/politicas-meio-ambiente-mudanca-climatica.aspx
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estruturando um conjunto de princípios de atuação em matéria de gestão ambiental que é aplicável em todas as empresas do Grupo e integra os
ODS em suas diretrizes ambientais. Estas incluem:
proteger o meio ambiente e frear a perda de Biodiversidade (ODS 6, 14 e 15); combater as mudanças climáticas (ODS 13); assegurar modalidades
de produção e consumo sustentáveis (ODS 7 e
12); e revitalizar as parcerias (ODS 17). Assim, focado no cumprimento desta Política e nas diretrizes
do sistema de gestão ambiental, o Grupo Neoenergia elabora e executa os seguintes planos de
ação: Conhecimento e Conservação do Ambiente; Colaboração com as Partes Interessadas para
Promoção da Biodiversidade; Conscientização e
Comunicação; e Planos de Redução e Compensação de Impactos. Como instrumento de comunicação e transparência de desempenho em termos de biodiversidade, todas as informações são
públicas e disponibilizadas no site da empresa18.
No caminho para alcançar a proposta da Meta
1, a Suzano desenvolveu ao longo de 2020 seu
Compromisso de Biodiversidade, tendo como
princípio a construção colaborativa. Para isso,
foi consultada uma ampla rede de stakeholders
(organizações não governamentais, academia,
setor público e privado), totalizando mais de 60
entrevistados e 41 instituições, com o objetivo
de viabilizar sua fundamentação. A fim de gerar
impacto positivo na natureza, a Suzano se comprometeu a: “Conectar meio milhão de hectares
de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade no Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia
até 2030”. Para execução deste Compromisso, a
empresa irá trabalhar por meio dos eixos conectar, engajar e proteger e a partir deles, atuará estrategicamente nas seguintes linhas de atuação:
implementação de corredores de biodiversidade,
promoção da criação de uma rede de Unidades
de Conservação, conservação de populações de
primatas e palmeiras, implantação de modelos
de negócio que gerem valor compartilhado e de
18

Relatório de Biodiversidade Grupo Neoenergia. https://www.
neoenergia.com/pt-br/sustentabilidade/biodiversidade/Paginas/relatorio-de-biodiversidade.aspx
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produção biodiversa, além de ações para a redução das pressões à biodiversidade em decorrência da ação humana.
Ainda no caminho para incorporar a Meta 1,
a Vale ressalta seu compromisso de integrar a
sustentabilidade em seus negócios, buscando
a construção de um legado econômico, social
e ambiental forte e positivo, e mitigando os impactos de suas operações através de sua Política
de Sustentabilidade. Tal compromisso também é
refletido na Agenda 2030 da empresa. Alinhada
aos ODS das Nações Unidas, a Agenda traz especificamente o tema biodiversidade refletido na
Meta Florestal que objetiva recuperar e proteger
500 mil hectares além das fronteiras da Vale. Esta
meta traz duas vertentes, uma de recuperar 100
mil hectares por meio de negócios de impacto
socioambientais, com especial destaque para
Sistemas Agroflorestais (SAFs), alinhando-se ao
cenário internacional de uma economia de baixo
carbono; e outra de proteger 400 mil hectares a
partir do estabelecimento de parcerias com áreas
protegidas para suporte a ações de conservação.
No que se refere à Meta 2 – Aplicar a hierarquia
da mitigação, prevenir, mitigar, recuperar e
compensar impactos à biodiversidade, ao
longo do ciclo de vida dos empreendimentos, as estratégias de ação das empresas buscam
soluções práticas para o desafio de quantificar
seus impactos potenciais sobre a biodiversidade,
de forma que o planejamento prévio, parcerias e
a integração de boas práticas internacionais em
seus negócios possam ser apontadas como algumas das ações divulgadas.
Seguindo este caminho, a Anglo American traz
a publicação do novo Procedimento de Biodiversidade através de seu Plano de Mineração
Sustentável, no qual cada unidade de negócio
da empresa desenvolverá seu Programa de Gerenciamento da Biodiversidade. Este, por sua
vez, norteará todas as ações que as unidades de
negócio deverão desenvolver em sua região de
atuação contando, inclusive, com as diretrizes
para a aplicação da hierarquia de mitigação em

todo o ciclo de vida do empreendimento. Para
a construção desse documento, todas as unidades de negócio do Brasil passaram em 2019 por
uma Avaliação do Valor da Biodiversidade específica, cuja avaliação foi conduzida pela Fauna
and Flora International.
Também na busca de se tornar uma empresa promotora de impactos ambientais líquidos
positivos, a Suzano promove a conservação da
biodiversidade e a ecoeficiência de suas operações, otimizando o uso de seus recursos e aplicando as melhores práticas de gestão ambiental,
tendo a hierarquia da mitigação como princípio
norteador de sua Política Corporativa de Gestão
Ambiental. Os processos que possuem potencial
impacto à biodiversidade são geridos por meio
de sistemas de gestão ambiental e de manejo florestal, implementados e certificados voluntariamente de acordo com normas de organizações
internacionalmente reconhecidas, submetidas a
auditorias de terceira parte anualmente. Estes resultados podem ser acompanhados no Relatório
Anual19 e na Central de Indicadores da Suzano20.
19

Relatório Anual 2020, Suzano. https://r2020.suzano.com.br/wp-content/uploads/2021/05/RelatorioSuzano2020.pdf

20

Central de Indicadores da Suzano. https://centraldeindicadores.
suzano.com.br/

Quanto aos avanços do setor empresarial brasileiro relacionados à Meta 3 – Promover e fortalecer melhores práticas que favoreçam o uso
racional dos recursos da biodiversidade, foi
possível identificar ações da Suzano no manejo
de áreas protegidas para promover a conservação, melhoria e uso sustentável da biodiversidade, protegendo ecossistemas, espécies e diversidade genética, além do atendimento à legislação
vigente. A Suzano atua em estados de rica biodiversidade, como Maranhão e Tocantins. Neles,
se encontram faixas de transição entre os biomas
Cerrado e Floresta Amazônica, onde há Áreas de
Alto Valor de Conservação (AAVC). O Programa
Extrativismo Sustentável é desenvolvido nessas
AAVC, atendendo comunidades que utilizam
práticas tradicionais relacionadas à extração de
produtos florestais não-madeireiros. Por meio do
Programa, as famílias cadastradas acessam estas
AAVC de aspecto social dentro das fazendas da
empresa, de modo controlado, para a coleta de
dois frutos em especial: o babaçu e o açaí, além
de buriti, bacaba e cajá em menor grau.
Também, neste contexto, a Eletrobras desenvolve
ações para fortalecer o uso racional dos recursos
naturais e o desenvolvimento sustentável das comunidades no entorno das suas áreas de opera-
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já atingiu 32 aldeias
e cerca de 6 mil
indígenas e, apenas
em 2020, foram
coletados 345.800
kg de castanha-daAmazônia de forma
sustentável

ção. São desenvolvidos diversos projetos com
comunidades tradicionais, com destaque para o
Projeto de Cooperação Técnica com os indígenas
Kayapó, que tem como objetivos o fortalecimento
institucional das entidades que as representam, a
fiscalização e a proteção das terras indígenas, o fomento a atividades econômicas sustentáveis (cadeia agroflorestal de manejo do babaçu, da castanha-da-Amazônia e do cumaru, além da produção
de artesanato) e a valorização cultural da etnia. O
Projeto, desde a sua criação, já atingiu 32 aldeias e
cerca de 6 mil indígenas e, apenas em 2020, foram
coletados 345.800 kg de castanha-da-Amazônia
de forma sustentável, um aumento de cerca de
2.500% em relação ao ano anterior.
Para a Meta 4 – Desenvolver e incentivar
estudos, projetos de pesquisa, tecnologia
e inovação, que contribuam para a conservação da biodiversidade e dos serviços
ecossistêmicos, é válido mencionar que as
ações desenvolvidas pela Bayer abrangem nesse
sentido, por meio da meta de reduzir em 30% a
emissão de gases de efeito estufa na agricultura
nos cultivos e países que atua até 2030. Além
disso, tem como ambição de se tornar carbono
22

neutro em todas as suas operações até 2030,
com destaque para o Projeto PróCarbono, que
promove o envolvimento de produtores, fornecedores e empresas rumo à agricultura sustentável. Para tal, é utilizada uma abordagem centrada
no agricultor para ajudar a aumentar a adoção
de práticas agrícolas inteligentes para o clima.
Ao adotar práticas conservacionistas como plantio direto, rotação de culturas, manejo de fertilizantes e agroquímicos, a Bayer propicia que haja
uma maior produtividade na mesma área, preservando assim a biodiversidade de solos e florestas.
A Natura também se insere na Meta 4 do Compromisso por meio de seu Centro de Inovação da
Natura, em Cajamar (SP), o qual foi revitalizado
entre 2019 e 2020. O parque tecnológico é a materialização do know-how que a empresa já possuía e possibilita a expansão de sua capacidade
científica nos próximos anos. A Natura também
conta com o Núcleo de Inovação Natura Amazônia (NINA), instalado no Ecoparque em Benevides no estado do Pará. No NINA é mantida uma
biorrefinaria para avaliar os potenciais resultados,
para a pele e para os cabelos, de extratos e óleos
essenciais da biodiversidade amazônica, que poderão ser inseridos futuramente no portfólio da
empresa. Inaugurado em 2012, o centro de estudos na região faz parte do Programa Amazônia e
está associado à estratégia de agregar valor aos
produtos e serviços locais, fortalecendo a bioeconomia, além de somar forças com outras organizações para promover a ciência e a tecnologia
que valorizem a floresta em pé e gerem renda.
No início de 2021, a Natura também deu início
a um projeto para implementar unidades de extração de óleos essenciais em três comunidades
fornecedoras – duas da região amazônica e uma
do Rio Grande do Sul – agregando valor ao trabalho realizado pelos agroextrativistas. O Projeto
inclui a instalação dos equipamentos e a capacitação das famílias. Também é válido destacar a
nova parceria com a Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ, na sigla em alemão) para
transferir tecnologia às comunidades parceiras, o
que aumentará a produtividade e melhorará as

condições de trabalho dos envolvidos. O Projeto
terá duração até 2024.
Ainda no âmbito da Meta 4, a Philip Morris International trabalha de forma direta ou indireta com
aproximadamente 350 mil produtores de tabaco
em 27 países. No Brasil, mais de 5.000 produtores estão atualmente integrados à companhia.
O programa de Boas Práticas Agrícolas (GAP, na
sigla em inglês), implementado desde 2002, traz
uma série de diretrizes para a proteção da biodiversidade que devem ser seguidas pelos produtores que fornecem tabaco à empresa. Como
parte desta abordagem, a Philip Morris Brasil e a
Embrapa Clima Temperado iniciaram em 2019 o
desenvolvimento do Projeto Auéra, uma iniciativa pioneira em biodiversidade, que tem por objetivo, através da criação de modelos e estratégias,
promover a produção sustentável do tabaco na
região sul do Brasil. A publicidade das ações é realizada pela Embrapa em suas redes sociais e pela
Philip Morris em sua rede social interna. Além disso, matérias em jornais também fazem parte da
estratégia de comunicação do Projeto.
A Vale, por meio de seus investimentos voluntários, reafirma seu compromisso com a sociedade,
também no âmbito da Meta 4, realizando ações
nas áreas social, cultural, ambiental e de pesquisa
científica. Com esta finalidade, o Instituto Tecnológico Vale (ITV), criado em 201021 é o principal
veículo de investimento voluntário em pesquisa
científica. O ITV é uma instituição sem fins lucrativos que tem como objetivo desenvolver soluções tecnológicas e científicas para os desafios
da cadeia de mineração e sustentabilidade nos
territórios em que a Vale está presente. A partir
do seu braço de desenvolvimento sustentável,
localizado em Belém, no Pará, o ITV gera e divulga conhecimento sobre a biodiversidade embasando diversas ações de conservação, além de
formar profissionais. Nesse mesmo sentido, a Reserva Natural Vale (RNV), área protegida mantida
pela Vale com 23 mil hectares de formações da
Mata Atlântica, tem como um de seus pilares a
21

Instituto Tecnológico Vale. http://www.itv.org/

pesquisa e a divulgação de conhecimento. Tanto o ITV quanto a RNV contam com uma rede de
parceiros nacionais e internacionais atuando em
diferentes linhas de pesquisa.
Também nesse sentido, a Votorantim celebrou em
2020, os 10 anos de parceria com a organização
da sociedade civil Amigos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA)22 e com a Sociedade
Brasileira de Espeleologia (SBE)23, que auxiliam a
companhia nas tomadas de decisões de forma a
garantir a preservação do meio ambiente e a implantação de práticas de gestão sustentável nas
unidades. No âmbito desta parceria, já foram desenvolvidos inúmeros projetos para fins de identificação, conservação e gestão do patrimônio
natural, arqueológico e espeleológico, bem como
foram publicados materiais técnicos sobre o tema.
Dentro dos projetos executados, um dos principais
produtos da cooperação foi o desenvolvimento da
metodologia para os Planos de Gestão Territorial
Sustentáveis (PGTS), que visam integrar a conservação da biodiversidade e serviços ecossistêmicos no planejamento estratégico da organização
focando, também, em aspectos sociais. Assim, há
apoio à integração das comunidades próximas
às operações com o patrimônio natural das regiões, potencializando atividades de geração de
renda, como o turismo. A consolidação do PGTS
se dá com a criação e articulação de um Modelo
Diagnóstico de Ativos Ambientais Territoriais e um
Plano de Gestão Estratégica de Ativos Ambientais.
Sua abordagem considera outros projetos, como:
Millenium Ecosystem Assessment24, IBAT database25,
Global Report Initiative26, The Natural Value Initiative27 e World Resources Institute28. O PGTS já foi ela22

Instituto Amigos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (IA-RBMA). http://www.rbma.org.br/rbma/rbma_2_iarbma.asp
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Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE). https://www.cavernas.org.br/

24

Millennium Ecosystem Assessment. https://www.millenniumassessment.org/en/index.html

25

Integrated Biodiversity Assessment Tool (IBAT). https://www.
ibat-alliance.org/

26

Global Report Initiative (GRI). https://www.globalreporting.org/

27

The Natural Value Initiative (NVI). https://oppla.eu/product/150

28

World Resources Institute (WRI). https://www.wri.org/
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borado para quatro unidades: Ribeirão Grande em
São Paulo, Laranjeiras em Sergipe, Sobradinho no
Distrito Federal e na fábrica Oural, na região da Galícia, na Espanha.
No âmbito da Meta 5 – Conhecer a diversidade
biológica das áreas de atuação da empresa
e, sempre que possível, monitorar e mensurar impactos e dependências, dentre as ações
das empresas signatárias mapeadas, tal como
observado para a Meta 1, é possível apontar uma
tendência de incorporar os estudos demandados
pelo licenciamento ambiental como meios de
ação – por exemplo, os levantamentos primários
para os grupos da fauna e da flora, avaliação de
impactos ambientais e programas de monitoramento. Destacam-se as ações realizadas pelas
empresas Eletrobras, Furnas e Anglo American,
cabendo pontuar o desenvolvimento de estudos
de E-DNA e a parceria com o protocolo desenvolvido pela União Internacional para a Conservação
da Natureza (IUCN, na sigla em inglês) por parte
desta última.
Já o Grupo Sabará, incentivado pelo atingimento
da Meta 5 do Compromisso para a Biodiversidade, traz o Projeto Arboreto, com planejamento
iniciado em 2021 e atividades de campo previstas
para 2022. Este Projeto visa identificar e reconhecer espécies endêmicas da biodiversidade dos
locais onde o Grupo Sabará possui unidades de
produção, e a utilização de espaços verdes das
unidades para o plantio e cultivo destas espécies.
Uma vez identificadas as espécies, deverá haver a
identificação de áreas nas unidades para que haja
a criação de um espaço para plantio e cultivo. No
Projeto está previsto desde o reaproveitamento
do material orgânico das áreas verdes até a doação de mudas para os colaboradores e sociedade,
e há ainda a previsão de criação de material para
distribuição via redes sociais com o intuito de
promover a conscientização coletiva sobre a vegetação local e, desse modo, contribuir indiretamente para a conservação da biodiversidade nativa por meio da disseminação de conhecimento.
Pretende-se atingir o público nacional e interna-
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cional com este material de forma estruturada
até 2025, entretanto, este deve se caracterizar
como um projeto contínuo. Serão estabelecidas
metas de engajamento, bem como monitoramento de eventos com potenciais parceiros do
Projeto, incluindo o número de participantes e
sua divulgação, de modo a identificar o alcance
das ações. Além disso, a divulgação deste Projeto
será realizada através das redes sociais do Grupo
Sabará, bem como seus resultados consolidados
no Relatório Bianual do Grupo.
No sentido de aumentar o conhecimento da
diversidade biológica, o Grupo Neoenergia desenvolve uma série de estudos ambientais e
programas de monitoramento em todos os biomas onde atua. Só no ano de 2020 mais de R$
500 milhões foram direcionados a investimentos
ambientais distribuídos por todas as empresas
do Grupo. Em decorrência dos estudos de fauna,
equipes de biólogos a serviços da UHE Teles Pires
descobriram três novas espécies no bioma amazônico: uma nova espécie de orquídea Catasetum
telespirense; uma nova espécie de macaco zogue-zogue Plecturocebus grovesi; e mais recentemente uma nova descoberta de espécie de mico, descrito e nomeado de Mico schneideri.
Por fim, ainda em decorrência da Meta 5, a Votorantim definiu a relevância em biodiversidade
para suas unidades de mineração levando em
conta três fatores: i) a ocorrência e importância
de áreas com status de preservação ambiental ou
relevância para a biodiversidade, próximas ou sobrepostas às áreas de mineração; ii) o percentual
de sobreposição entre as áreas de alta relevância
para a biodiversidade e as áreas de mineração; iii)
a distância das áreas de alta relevância para a biodiversidade dos centros de mineração.
Com base nesses critérios, foram definidas sete
unidades consideradas como sendo de alta relevância e prioritárias para implantação dos Planos de Gestão de Biodiversidade, que propõem
ações como produção de inventários de biodiversidade, identificação de pontos de fragilidade
e eventuais ações mitigadoras, realização de cam-

panhas de sensibilização e identificação de ativos
ambientais de relevância. Será avaliado o atendimento aos indicadores 304-3 (Habitats protegidos ou restaurados) e 304-4 (Espécies incluídas
na lista vermelha da IUCN e em listas nacionais
de conservação com habitats situados em áreas
afetadas por operações) do Global Reporting Initiative (GRI), de forma a manter um controle sob
a sensibilidade de suas áreas de atuação. Para as
unidades localizadas em áreas sensíveis à biodiversidade, será analisada a aderência das ações
aos planos existentes, bem como a elaboração de
novos planos para áreas de relevância identificadas futuramente. O resultado consolidado dessa
avaliação será publicado anualmente no Relatório Integrado da Votorantim Cimentos.
Quanto à aplicação da Meta 6 – Disponibilizar
publicamente as informações levantadas, de
forma a colaborar com a gestão da biodiversidade da região e dar transparência a essas informações junto à sociedade, é possível elencar
as ações das empresas signatárias para divulgação
de informações decorrentes de estudos através da
publicação de artigos, livros ou sites.
A empresa Furnas promove a realização de eventos de divulgação e elaboração de publicações
didáticas e científicas oriundas dos dados gerados pelos Programas Ambientais. Já foram publicados o Guia de Fauna da UHE Batalha e artigos
científicos. Ainda como estratégia, a empresa pretende disponibilizar em formato digital na página
de Furnas o Livro “Usina Hidrelétrica de Serra da
Mesa – 15 anos de Estudos da Ictiofauna do Alto
Tocantins” com a divulgação dos dados gerados
pelo monitoramento da ictiofauna da UHE Serra
da Mesa no período de 15 anos de estudo, além
do Livro das Aves da Linha de Transmissão (LT)
750 kV Itaberá – Tijuco Preto III. A empresa também pretende realizar eventos bianuais, aproximando a sociedade da empresa, com a realização
de palestras sobre o tema biodiversidade, através
do Simpósio da Biodiversidade de Furnas.
Para o Grupo Boticário, transparência sobre suas
ações é um compromisso. Por isso, é disponibi-
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lizado anualmente o seu Relatório de Impacto,
apresentando as ações realizadas pela empresa
ao longo do ano. Além disso, em 2021 foi lançado
um hub para os Compromissos para o Futuro29 e
também para os ingredientes e sustentabilidade,
o Beleza Transparente30. O Grupo também se preocupa em fornecer informações sobre os produtos no rótulo, com a indicação visual através de
selos e e-commerce. Os resultados alcançados
pela Fundação Boticário são anualmente publicados em seu relatório de atividades31.

Na busca pela adesão à Meta 7 – Disseminar
conhecimentos relacionados à biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos no âmbito
de suas atividades e cadeia de valor, as empresas analisadas apresentaram ações focadas
na publicação de materiais provenientes de seus
estudos, desenvolvimento de projetos de educação ambiental e engajamento das comunidades
afetadas por seus negócios. Vale destacar que tais
empresas buscam atuar nas regiões onde desenvolvem seus empreendimentos.

O Grupo Sabará, incentivado pelo atingimento
da Meta 6 do Compromisso para a Biodiversidade, pretende a criação de uma plataforma dentro
do site da B.U. Concepta Ingredients que ajude na
divulgação sobre produtos da biodiversidade brasileira, estando ou não no catálogo da Concepta
Ingredients. Deverão ser levantadas informações
de ao menos 10 espécies de cada bioma onde o
Grupo Sabará está inserido, divulgando sua origem, história, uso, benefícios e possíveis receitas.
Este Projeto terá duas grandes etapas, a primeira
envolverá a identificação dos biomas onde o Grupo Sabará está inserido e suas principais espécies
vegetais de interesse econômico, onde serão levantadas informações sobre suas características
ecológicas e sociais, histórias envolvidas, seu uso
etc., pretendendo-se iniciar esta fase no segundo
semestre de 2022 e ter sua finalização em 2024.
Já a segunda etapa ocorrerá através da criação e
lançamento de uma plataforma on-line de divulgação dessas informações até o final de 2025. O
principal indicador deste Projeto será o número de
espécies listadas por bioma, bem como a quantidade e qualidade das informações coletadas de
cada uma. A publicidade será realizada através do
site do Grupo Sabará e possíveis parceiros ainda a
serem definidos. Os dados do monitoramento e
seus resultados consolidados deverão ser divulgados também no Relatório Bianual do Grupo.

As empresas Eletrobras desenvolvem ações de
educação ambiental, comunicação social e capacitação em todas as regiões onde seus empreendimentos estão inseridos. São elaborados materiais informativos sobre o tema biodiversidade
para colaboradores e fornecedores. De maneira
a pontuar, as empresas atuam através de seus
programas de Educação Ambiental e Comunicação Social das UHEs Tucuruí e Curuá-Una da Eletronorte, da publicação do Guia Pedagógico do
Refúgio Bela Vista, promovendo visitas à sede do
Projeto Tartaruga Viva, a partir da manutenção do
Viveiro Florestal de Xingó da Chesf e também da
publicação das atividades da Itaipu relacionadas
aos 17 ODS da Agenda 2030.

29

Compromissos para o Futuro. https://umabelezadefuturo.com.br

30

Beleza Transparente. https://belezatransparente.com.br

31

Relatório Anual de Atividades 2020. Fundação Grupo Boticário.
http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/pt/Biblioteca/
AF%20Relatorio%20de%20Atividades%202020.pdf
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A Philip Morris International, através do pilar de
capacitação do Projeto Auéra, prevê em seu escopo um amplo plano de qualificação. O plano,
iniciado já em 2019, terá sequência nos anos de
2020, 2021 e 2022 e envolve o desenvolvimento,
em parceria com a Embrapa, de conteúdo específico em relação à sustentabilidade e proteção
da biodiversidade no âmbito da produção de
tabaco. Ainda serão desenvolvidos treinamentos, tanto para os colaboradores da Philip Morris
Brasil envolvidos na iniciativa, como também dos
produtores parceiros, combinando elementos de
conscientização e orientação técnica para o desenvolvimento e implementação das intervenções a serem executadas nas propriedades rurais
participantes do programa. Com a conclusão do
diagnóstico detalhado, a Embrapa irá elaborar
uma série de materiais a serem entregues para

os produtores abordando os temas água, fauna,
flora e, manejo e conservação dos solos. Todos os
materiais serão entregues a 100% dos produtores
contratados pela empresa de maneira permanente a cada safra.
Caminhando para a Meta 8 – Potencializar
ações de conservação e recuperação nas
regiões onde a empresa está inserida, buscando um impacto líquido positivo em biodiversidade, o alinhamento da Anglo American
se dá através da mensuração da biodiversidade
local e das ações mitigatórias e compensatórias,
além do acompanhamento técnico de Universidades. Entre ações que merecem destaque é
possível citar a Estação Ciência Anglo American,
mantida pela empresa desde 2014 em Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, um espaço dedicado ao desenvolvimento de ações integradas de educação ambiental e patrimonial
voltadas a todos os públicos de interface com o
mineroduto do Minas-Rio.
O Grupo Boticário promove o Movimento Viva
Água na ambição de alcançar a Meta 8, reunindo atores de diferentes setores para promover
segurança hídrica e adaptação às mudanças
climáticas a partir de ações de conservação da
natureza e fomento ao empreendedorismo de
impacto social. Lançado em 2019, o Movimento
atua em uma região estratégica no município de

São José dos Pinhais (2º maior PIB do estado do
Paraná). Em 10 anos, a iniciativa visa: recuperar
650 hectares de áreas estratégicas para melhorar
a disponibilidade hídrica; conservar 1.5 mil hectares de áreas naturais por meio de mecanismos
financeiros; converter 500 hectares para agricultura sustentável e apoiar 30 negócios de impacto
socioambiental.
Já o Grupo Neoenergia assumiu publicamente o
compromisso de alcançar a “perda líquida nula”
de biodiversidade até 2030, apostando, sempre
que for possível, em um impacto líquido positivo
nos novos projetos de infraestrutura. Este objetivo se fundamenta na aplicação do princípio de
hierarquia de mitigação, em paralelo à Meta 2 do
Compromisso, em todas as suas atividades e na
melhoria contínua de seus padrões de proteção
da biodiversidade, integrando metodologias para
monitorar o cumprimento do mesmo. A Neoenergia evita a localização de novos projetos de infraestrutura em espaços protegidos (por seu valor
ecológico, biológico, cultural e/ou paisagístico), a
menos que não existam alternativas viáveis. Também são evitadas as áreas de alto valor para a biodiversidade sem a tipologia de proteção, sempre
que possível. As áreas protegidas incluem aquelas
do Patrimônio da Humanidade, proteções nacionais e as respectivas categorias de áreas protegidas
da IUCN. Em adição, em 2020 o Grupo Neoenergia
aportou mais de R$ 500 milhões em investimentos

compromisso de alcançar a “perda
líquida nula” de biodiversidade até 2030,
apostando, sempre que for possível, em
um impacto líquido positivo
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ambientais em projetos localizados em diferentes
estados e biomas do país.
Com o anseio da Meta 8, a Philip Morris International prevê, para o final de 2021, o início da execução de um plano de intervenções em conjunto
com os produtores parceiros nos três estados do
sul do país. A proposta visa a recuperação de áreas degradadas e proteção da biodiversidade com
base no diagnóstico previamente realizado e no
monitoramento dos indicadores definidos em
parceria com a Embrapa. Para apoiar estas ações,
será oferecido suporte para o desenvolvimento
dos respectivos planos, orientação para sua execução, ações de transferência de tecnologia e a
comunicação destas ações junto aos públicos de
interesse. Como iniciativa própria, são realizadas
coletas de dados pela equipe de assistência técnica da empresa a cada nova safra. Os dados coletados formam uma base de monitoramento de
presença de Áreas de Preservação Permanente
(APPs) e Reserva Legal (RLs) nas propriedades fornecedoras de tabaco, além de monitoramento de
espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção,
de polinizadores, espécies exóticas invasoras, manejo e conservação de solos e recursos hídricos. A
equipe de assistência técnica recebe treinamento interno sobre os tópicos de interesse que são
pertinentes às propriedades monitoradas.
As ações da Suzano voltadas para o cumprimento da Meta 8 incluem o plantio, ao longo de quase uma década, de aproximadamente 10 milhões
de mudas nativas, iniciando o processo de restauração em mais de 30 mil hectares nas áreas
de conservação da companhia. Junto com uma
rede de parceiros estratégicos, a empresa inovou
em tecnologia e metodologias de restauração,
buscando melhorar a eficiência, reduzir impactos
ambientais, gerar oportunidades de trabalho e
compartilhar conhecimentos para criar metodologias específicas de restauração de habitat para
os biomas Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia.
Adicionalmente, o Projeto Nascentes do Mucuri,
idealizado e mantido pela Suzano desde 2017, é
uma das iniciativas do Programa de Restauração
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Ecológica da Suzano, o qual incentiva a proteção das nascentes do rio Mucuri e seu entorno,
promovendo a perpetuidade deste recurso hídrico tão valioso para a manutenção dos serviços
ecossistêmicos da região. O Projeto promove a
educação socioambiental e a capacitação dos
produtores locais para consolidar uma cultura de
preservação na região. Até o momento, mais de
400 nascentes encontram-se em processo de restauração já iniciado, com mais de 30 mil mudas
de espécies nativas plantadas e mais de 15 mil
pessoas engajadas.
Entre as ações da Vale no âmbito da Meta 8, destaca-se a atualização, em 2019, de suas metas de
sustentabilidade para os próximos anos buscando alinhamento aos ODS da Agenda 2030 das
Nações Unidas, com o propósito de liderar a transição para uma mineração neutra em carbono
até 2050. Entre as metas para 2030 está a Meta
Florestas, cujo objetivo é recuperar e proteger
500 mil hectares para além das fronteiras de atuação da empresa.
Entre suas ações para a recuperação ambiental,
a Votorantim tem como prática realizar o provisionamento de recursos e antecipar, quando possível, a recuperação de áreas já com exploração
encerrada, processo denominado ARO (Asset Retirement Obligation), que resulta em ganho ambiental já no presente para uma obrigação que
seria necessária apenas no futuro. As ações de recuperação e encerramento de minas são sempre
pautadas pelos Planos de Fechamento de Mina,
documentos individuais de cada mina que consideram as melhores práticas ambientais, sociais e
referências técnicas da área. A avaliação do ganho
ambiental líquido pode ser executada pela metodologia NIA (Net Impact Assessment), a qual tem
como objetivo comparar ações de recuperação
em diferentes momentos temporais, de modo a
evidenciar a eficácia de ações de recuperação. Já
foi executado um projeto piloto utilizando o NIA
na unidade de Sobradinho no Distrito Federal.
Quanto à Meta 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, considerando
as ações descritas pelas empresas signatárias, podemos apontar o alinhamento à meta por parte da
Anglo American através do módulo de capacitação em Recursos Hídricos na região da unidade de
negócio de Minério de Ferro em Minas Gerais. Esta
iniciativa, busca contribuir para a criação de uma
consciência coletiva acerca dos problemas ambientais locais relacionados aos recursos hídricos,
por meio do intercâmbio de experiências, ideias
e atividades práticas. A ação consiste em não somente levar informações ao público-alvo, como
também sensibilizar, estimular e ensinar através de
ações práticas – como por exemplo, a recuperação
de nascentes e a adoção de atitudes sustentáveis
em casa e na comunidade.

Já a Bayer busca, através de suas ações, difundir dentro e fora da empresa a ideia que a agricultura depende da biodiversidade, gerando
engajamento das comunidades e fortalecendo
seu envolvimento com a conservação da biodiversidade. Nesse sentido, é possível elencar
os seguintes projetos: (i) Projeto Revita Bayer,
com o duplo propósito de captura de carbono
e promoção da biodiversidade visando reduzir
o impacto ambiental decorrente das operações
logísticas de transportes e armazenagem da
Bayer no Brasil; (ii) Certificação Wildlife Habitat
Council32 de projetos de biodiversidade, acreditação externa que beneficia as organizações ao
outorgar transparência e garantia, assim como
permite demonstrar às partes interessadas uma
gestão sustentável através de indicadores não
32

Wildlife Habitat Council (WHC). https://www.wildlifehc.org/
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financeiros; (iii) Programa de Saúde dos Polinizadores, com ações voltadas para distribuição de
hotéis de abelhas, monitoramento da Saúde dos
Polinizadores e para facilitar a difusão de conhecimento e o engajamento dos agricultores.
Por sua vez, Furnas integra seus programas ambientais relacionados ao licenciamento ambiental e às comunidades no entorno do empreendimento como forma de ação para alinhamento à
Meta 9 do Compromisso. Com isso, visa o envolvimento das comunidades para contribuir para
a conservação da biodiversidade e manutenção
dos serviços ecossistêmicos.
O Grupo Sabará, com o Projeto Social Caminho
pelas Plantas, busca o engajamento da comunidade no entorno de uma das unidades produtivas da empresa por meio do plantio de espécies
nativas e da disseminação do conhecimento
tradicional local sobre elas. O Grupo irá produzir
uma cartilha para replicação deste Projeto que
será distribuída localmente, auxiliando na conscientização ambiental local e criando uma maior
valorização da biodiversidade tanto como recurso alimentar quanto como parte de atividades
sociais. Trata-se de um projeto piloto iniciado em
uma casa de recuperação de dependentes químicos, que nasceu de uma pesquisa com os colaboradores do Grupo para engajar seu público
interno no trabalho social e na disseminação da
educação ambiental já enraizada em atividades e
nos colaboradores. Atualmente, o Projeto encontra-se em fase de mobilização das partes envolvidas, identificação de parceiros e definição das atividades e cronograma. O cronograma do Projeto
pode ser dividido em duas grandes etapas, sendo a primeira a etapa de estudos, levantamento
e mobilização e a segunda de implementação,
acompanhamento e desmobilização. Os dados
do monitoramento e seus resultados consolidados deverão ser divulgados também no Relatório
Bianual do Grupo.
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A Natura, ao capacitar as comunidades fornecedoras, beneficia seu próprio negócio e, ao mesmo tempo, estimula a autonomia dessas famílias
e a conservação ambiental, alinhando suas ações
com o propósito da Meta 9. A partir do modelo
de Gestão por Causas, dentre elas a Causa Amazônia Viva, são definidas as escolhas de temas
prioritários em que a empresa deseja gerar uma
mudança na sociedade a partir de seu modelo
de negócios, mobilizando a sua rede, governos e
cidadãos para soluções de problemas socioambientais. Para gerar essa transformação, a Natura
atua a partir da frente de mobilização com engajamento e capacitação dos públicos, para influenciar movimentos mais amplos da sociedade.
Além da frente de Advocacy, promovendo pautas
associadas às ações estruturantes que sustentam
os compromissos para além do negócio com organizações da sociedade civil e o poder público.
Além destas duas frentes, a Natura continua trabalhando nas ações estruturantes do negócio,
com projetos e programas ligados que podem
gerar inovação e diferenciação em produtos e
serviços. Mobilizar aliados e a opinião pública
em prol dos povos indígenas e das comunidades
agroextrativistas foi o principal objetivo da campanha Guardiões da Floresta de 2019. A ação foi
encabeçada por representantes da Articulação
dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), da Coordenadoria das Organizações Indígenas da Bacia
Amazônica (COICA, na sigla em espanhol), da
Aliansi Masyarakat Adat Nusantar (organização de
direitos humanos e defesa dos direitos dos povos
indígenas indonésios) e da Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (entidade da Nicarágua).

4. CONCLUSÕES DO ESTUDO

A relevância do Brasil nas discussões previstas
para a 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica é inegável.
Abrigando a maior diversidade biológica em
seu território de escala continental, o que reflete também em sua diversidade cultural, o país
deve permear o tema de conservação da biodiversidade em todos os setores da sociedade.
Os estudos globais mais recentes sobre a biodiversidade e mudanças climáticas alertam que
alcançamos um momento crítico para garantir
não só um futuro mais sustentável para as próximas gerações, mas sim um futuro viável para
todas as espécies, incluindo a nossa.
O Compromisso Empresarial Brasileiro para a
Biodiversidade, publicado pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento
Sustentável (CEBDS) tem a ambição de apoiar
as empresas a planejarem suas metas de ação
para potencializar a conservação da biodiversidade e do uso sustentável dos recursos naturais, por meio de seus modelos de negócios
sustentáveis. A alta adesão das empresas signatárias para a maioria das metas, conforme
representado no Gráfico do item 3.1, além dos
resultados positivos ainda em 2021, indicam
que o Compromisso vai muito além de uma
carta de intenções, mas que reflete uma nova
realidade do setor empresarial brasileiro, pautada em ações práticas para reverter a perda
de biodiversidade e assim alcançar o caminho
almejado para 2030.

potencializar a
conservação da
biodiversidade e
do uso sustentável
dos recursos
naturais, por meio
de seus modelos
de negócios

A partir do exercício realizado no presente
estudo, é possível observar que as empresas
brasileiras se encontram engajadas em desempenhar um papel de liderança pela e para
a conservação da biodiversidade por meio de
ações, projetos e iniciativas que visam alcançar
as metas do Compromisso Empresarial Brasileiro para a Biodiversidade e, consequentemente,
reforçam a construção de uma agenda nacional
de conservação da biodiversidade, contribuindo assim para a implementação e alcance das
metas globais pós-2020.
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