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Prefácio Dr. Tsunao WatanabePrefácio Dr. Tsunao Watanabe

Ao longo de mais de quatro bilhões de anos desde 

o aparecimento das primeiras formas de vida, a vida 

na Terra tem evoluído, adaptando-se às diversas 

condições ambientais. Consequentemente, o número 

de espécies que apareceram na Terra é estimado 

atualmente em cerca de 30 milhões, incluindo as ainda 

não catalogadas. Considera-se que, nos últimos 

séculos, a humanidade, por um lado sustentada por 

esta diversidade biológica, tem acelerado a velocidade 

da extinção de espécies em cerca de 1000 vezes. 

Para o bem das gerações futuras, é necessária a 

cooperação de todos os países na proteção da 

biodiversidade, e temos a responsabilidade, doravante, de utilizá-la de forma 

sustentável, sem causar grandes impactos à mesma.

Em outubro de 2010, foi realizada a 10ª Reunião da Conferência das Partes (COP-10) 

da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), em Nagoia, Província de Aichi, no 

Japão, que contou com a participação de mais de 13 mil pessoas de aproximadamente 

180 países e organizações, incluindo observadores de ONGs e outras instituições ao 

redor do mundo. 

A adoção das “Metas de Aichi de Biodiversidade”, para a conservação e o uso 

sustentável da biodiversidade, para o período pós-2011, e do “Protocolo de Nagoia”, 

sobre Acesso aos Recursos Genéticos e a Repartição Justa e Equitativa dos Benefícios 

Advindos da sua Utilização (ABS), foram os grandes resultados da COP-10. A Meta 4 

das “Metas de Aichi de Biodiversidade” estabelece que “todos os setores, inclusive o 

setor empresarial, devem adotar planos para a produção e o consumo sustentáveis”, 

ou seja, preconiza que, neste momento, todos os setores, englobando as empresas, 

façam esforços voltados à importância da preservação da biodiversidade nas atividades 

econômicas.     

Para apoiar tais esforços protagonizados pelo setor empresarial, foi lançado em 

agosto de 2009, previamente à COP-10, o presente manual “Diretrizes para o 

engajamento do setor empresarial com a biodiversidade”. Após tratar de tópicos como 

“O que é biodiversidade? Qual a sua importância?” e “Tendências nacionais e 
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internacionais”, as diretrizes mostram formas de tratar os pontos de intersecção entre 

a biodiversidade e o empreendedorismo, trazendo exemplos dos benefícios advindos 

da biodiversidade, como as matérias-primas e a energia necessárias para as atividades 

empresariais, bem como dos impactos causados pelo desenvolvimento e a introdução 

de espécies invasoras. Além disso, indicando os méritos dos esforços voltados à 

preservação da biodiversidade por parte dos empreendedores, bem como a garantia 

de longo prazo no provimento dos recursos biológicos e a valorização das marcas 

corporativas, as diretrizes fazem uma análise do significado desses esforços. Mais 

ainda, incluem exemplos específicos de esforços proativos por parte do setor 

empresarial, bem como as etapas dessas ações objetivas.

Estou muito feliz com a tradução do presente manual para o português e com a sua 

publicação no Brasil, onde representantes de diversos setores, além do setor 

empresarial, como é o caso de representantes de governos, tanto no nível nacional 

quanto local, especialistas, acadêmicos, ONGs e cidadãos comuns irão lê-lo e utilizá-

lo. Espero que a cooperação entre o Brasil e o Japão possa contribuir para o avanço 

dos esforços no sentido de colocar a biodiversidade no foco das atenções da 

sociedade, para a concretização de uma maior harmonia entre a sociedade e a natureza 

em ambos os países, bem como em âmbito mundial, agora e no futuro. 

Tsunao Watanabe

Diretor-Geral do Departamento de Conservação da Natureza

Ministério do Meio Ambiente do Japão
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Prefácio Dr. Roberto CavalcantiPrefácio Dr. Roberto Cavalcanti

No Brasil, o setor empresarial desempenha um 

papel fundamental na conservação e no uso 

sustentável da biodiversidade, haja vista a relação 

direta desse setor com a riqueza biológica existente no 

país e os serviços ambientais por ela prestados. Nesse 

contexto, parcerias com o setor empresarial são 

peças-chave para a mobilização e conscientização a 

respeito da importância da biodiversidade no país, 

uma vez que as empresas exercem uma expressiva 

infl uência em todos os segmentos da sociedade.

Com o advento da Convenção sobre Diversidade 

Biológica - CDB foram desencadeados signifi cativos 

avanços nos aspectos relativos à conservação da biodiversidade, ao uso sustentável 

dos seus componentes e à repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes do 

uso dos recursos genéticos. Com isso, o conhecimento e a conscientização sobre a 

importância e o valor da biodiversidade aumentaram de forma expressiva. 

A décima Conferência das Partes da CDB, realizada em outubro de 2010, em Nagoia, 

no Japão, aprovou o Plano Estratégico da CDB para o período 2011-2020, incluindo as 

“Metas de Aichi”, que servirão de base para a elaboração de ações concretas relativas 

à perda de biodiversidade no planeta. Ademais, a Organização das Nações Unidas - 

ONU declarou 2011-2020 como a Década da Biodiversidade. Nesse período, a ONU 

pretende realizar ações estratégicas de preservação da natureza, bem como encorajar 

os governos a estabelecer as metas nacionais com vistas à implementação do Plano 

Estratégico da CDB para a Biodiversidade.

O Plano defi ne uma estratégia para a CDB de modo a infl uenciar os diferentes 

setores da sociedade para que fortaleçam suas ações no que diz respeito à conservação 

e à utilização sustentável da biodiversidade. Nesse sentido, destaca-se a relevância da 

participação ativa do setor empresarial no alcance dessas metas, tendo em vista as 

relações de interdependência entre as empresas, a biodiversidade e os serviços 

ambientais.



10

Diretrizes para o engajamento do setor empresarial com a biodiversidade

O Ministério do Meio Ambiente do Brasil, por meio da Secretaria de Biodiversidade 

e Florestas, tem a satisfação de apresentar esta iniciativa desenvolvida pelo governo 

japonês como um importante marco para incentivar a cooperação entre o setor 

empresarial e o governo nacional. O objetivo é estimular as empresas a se 

comprometerem com a incorporação, em suas estratégias, de ações para a conservação 

da biodiversidade e o uso sustentável dos seus componentes, em consonância com as 

diretrizes do Plano Estratégico para a Biodiversidade 2011-2020. O livro “Diretrizes 

para o engajamento do setor empresarial com a biodiversidade” visa alertar as 

empresas a respeito dos riscos associados à perda da biodiversidade, bem como das 

oportunidades associadas à sua conservação.

A Secretaria de Biodiversidade e Florestas espera que o lançamento deste livro sirva 

como um modelo para futuras ações de mobilização do setor empresarial no Brasil. 

Além de um instrumento de fomento às ações relacionadas a esta temática, este 

documento objetiva estimular o setor empresarial - comprometido com o 

desenvolvimento sustentável e com as boas práticas de mercado - a promover os 

avanços necessários para a inserção da biodiversidade nos planos e estratégias 

nacionais de desenvolvimento do país. 

Roberto Cavalcanti

Secretário de Biodiversidade e Florestas

Ministério do Meio Ambiente do Brasil
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1. Introdução

À primeira vista, a “diversidade biológica (biodiversidade)” e o “engajamento do setor 

empresarial” podem parecer uma combinação estranha. Contudo, tem sido reconhecido que a 

conservação e o uso sustentável da biodiversidade não podem ser alcançados sem a participação 

do setor empresarial. Na oitava Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade 

Biológica (COP-8), realizada em 2006, foi adotada pela primeira vez uma Decisão que abordava a 

importância do engajamento do setor empresarial.

Um fator que contribuiu para uma maior atenção a esta questão foi a apresentação, em 2005, 

dos resultados da “Avaliação Ecossistêmica do Milênio”, no âmbito das Nações Unidas. Entre as 

principais conclusões, o relatório indicou que o bem-estar humano depende, em grande parte, dos 

serviços ecossistêmicos e da biodiversidade que forma a base de tais serviços. Concluiu, ainda, 

que a degradação da biodiversidade nos últimos 50 anos tem sido tal que ela é quase incapaz de 

prestar tais serviços, criando, com isso, a necessidade de uma mudança nas políticas para recuperar 

a biodiversidade. O conceito de “serviços ecossistêmicos”, introduzidos por esse relatório, tem 

estimulado vários esforços de diferentes atores que dependem destes tipos de serviços.

Em	 seu	 cerne,	 a	 “biodiversidade”	 reflete	 o	 fato	 que	 há	 uma	 interrelação	 entre	 a	 grande	

variedade de seres vivos. A riqueza e a garantia de nossas vidas não seriam possíveis sem os 

benefícios oferecidos pela natureza (serviços ecossistêmicos), incluindo água, oxigênio, alimento, 

fibra,	madeira,	combustível,	medicamentos,	um	clima	estável,	proteção	contra	desastres	naturais	

e, até mesmo, o cenário que acalma nossas almas, ou novas tecnologias inspiradas pelo 

funcionamento da natureza. 

No entanto, a situação da biodiversidade é extremamente grave: nos últimos anos, o mundo 

perde, por ano, uma área de tamanho equivalente a um quinto do território do Japão. Além disso, 

nos últimos séculos as atividades humanas levaram a um aumento de 1000 vezes na velocidade 

das extinções das espécies.

Nós, o povo japonês, dependemos em grande parte dos recursos de outros países, já 

que importamos cerca de 60% de nosso alimento e, aproximadamente, 80% da madeira que 

consumimos. Por esses motivos, se a perda de biodiversidade continuar de forma rápida e em 

larga escala, é provável que nossas vidas sofram grandes impactos.

2. Finalidade dessas diretrizes

Apesar de sua importância, o conceito de “biodiversidade” é abstrato. Assim, e considerando 

que a "conservação e o uso sustentável” da biodiversidade lidam com uma ampla gama de 

questões, as ações a serem adotadas pelos diferentes tipos de entidades empresariais, e 

suas relações com a biodiversidade, devem ser variadas, para atender às diversas atividades 

empresariais e suas escalas. Assim, essas diretrizes resumem as informações básicas e as 
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abordagens para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade aplicáveis à grande 

variedade de entidades empresariais* para lidar com essas questões.

* Aqui, “entidades empresariais” compreendem empresas, sindicatos e outras entidades legais, 

assim como empresas individuais, administradas por pessoas físicas.

3. Engajamento do setor empresarial com a biodiversidade

Os serviços ecossistêmicos e os recursos biológicos resultantes podem ser regenerados e 

utilizados de forma sustentável somente se forem usados de forma adequada. Para continuar a 

desfrutar desses benefícios de forma sustentável, devemos começar a mudar nossas ações, 

de modo a criar uma “sociedade em harmonia com a natureza”. A comunidade empresarial, 

as entidades públicas, as empresas públicas locais, assim como a nação e qualquer de seus 

cidadãos devem cooperar e trabalhar para evitar a perda da diversidade biológica.

As empresas têm o importante papel de fornecer à sociedade esses benefícios da natureza 

na forma de bens e serviços. Mesmo que não envolvam diretamente o manuseio de recursos 

biológicos,	 a	 maioria	 das	 atividades	 empresariais	 se	 beneficia	 indiretamente	 da	 biodiversidade,	

ou gera algum tipo de impacto sobre ela. Para as empresas (em cooperação com muitos 

outros atores, inclusive consumidores), trabalhar pela conservação e pelo uso sustentável da 

biodiversidade não apenas ajuda a fazer com que a sociedade alcance mais rapidamente uma 

“sociedade em harmonia com a natureza”, mas também contribui para que as entidades 

empresariais sejam capazes de sustentar suas próprias atividades no futuro.

Em 2006, na reunião da COP-8, realizada no Brasil, pela primeira vez foi adotada uma 

Decisão que tratava da importância do engajamento do setor empresarial com a biodiversidade. 

Essa Decisão, ao mesmo tempo em que reconhece que a participação das entidades do setor 

empresarial na biodiversidade tem sido deixada para trás, indica alguns tipos de contribuições que 

podemos esperar das empresas:

(1)		 Como	as	empresas	exercem	uma	influência	considerável	sobre	a	biodiversidade,	os	modelos	

de	esforços	que	elas	podem	adotar	e	promover	gerarão	significativas	contribuições	para	deter	

a perda de biodiversidade;

(2)		 Como	as	empresas	exercem	uma	influência	significativa	sobre	as	políticas	e	a	opinião	pública,	

elas têm a chave para divulgar a importância da conservação da biodiversidade, bem como 

seu uso sustentável;

(3)  As empresas têm uma riqueza de conhecimentos e tecnologias relevantes para a 

biodiversidade, assim como capacidades gerais de gestão, pesquisa e desenvolvimento, 

além de comunicações e, assim, podem contribuir para a implementação da conservação da 

biodiversidade e do seu uso sustentável.

A biodiversidade foi um tópico importante nas reuniões dos Ministros de Meio Ambiente do G8 

em 2007 e 2008, que apontaram a necessidade de avaliar os impactos econômicos resultantes 

da perda de biodiversidade, assim como a necessidade de fortalecer as políticas que envolvem o 

setor.
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O engajamento do setor empresarial com a biodiversidade também foi tópico da 9ª Conferência 

das Partes, realizada na Alemanha em 2008, e da 10ª Conferência das Partes realizada em Nagoia, 

no Japão, em 2010.

4. Quais ações o setor empresarial deveria adotar?

(1) Entender a relação entre as atividades empresariais e a biodiversidade

Para esclarecer o que deve ser feito, as empresas devem primeiro entender como suas 

atividades direta ou indiretamente: (i) dependem dos benefícios da biodiversidade; e, (ii) têm 

impactos sobre a biodiversidade.

(2) Analisar e realizar as medidas necessárias

Com base em um entendimento da relação entre negócios e biodiversidade, é importante 

analisar quais as medidas que devem ser adotadas para: (i) que a empresa possa ser sustentável e 

continue a receber os benefícios no futuro; e (ii) reduzir qualquer impacto negativo que a empresa 

tenha sobre a biodiversidade. Embora o ideal seja que as medidas sejam adotadas com base em 

sua prioridade relativa para alcançar resultados estáveis, pode-se adotar uma abordagem em 

fases, com base na análise da viabilidade das diferentes medidas. 

(3) Implantando sistemas para promover e sustentar medidas relacionadas

Recomendamos que sejam criados sistemas para promover e sustentar as medidas 

pertinentes, conforme o caso.

(4) Investigando como expandir o escopo das medidas, mediante a cooperação 

com os outros parceiros

As empresas devem considerar a expansão progressiva do escopo de suas medidas de 

conservação da biodiversidade, inclusive por meio de medidas adotadas em cooperação com 

fornecedores, entre outros. 

5. Abordagens para ação

(1) Evitando ou minimizando os impactos sobre a biodiversidade

Quando as atividades empresariais têm impactos sobre a biodiversidade, é necessário avaliar e 

adotar medidas que possam evitar ou minimizar esses impactos.

(2) Adotando medidas de precaução e adaptação

Os mecanismos que sustentam a biodiversidade continuam obscuros e pode ser difícil 

recuperar a perda de biodiversidade. Quando as atividades empresariais podem levar a impactos 
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graves	e	irreversíveis	sobre	a	biodiversidade,	mesmo	que	a	prova	científica	seja	incompleta,	não	se	

deve atrasar a adoção de medidas e de uma política de promoção de ações preventivas, segundo 

a abordagem mais cautelosa (conhecida como a “abordagem de precaução”).

Além disso, é importante realizar o monitoramento contínuo das atividades empresariais, além 

de	adotar	uma	abordagem	que	permita	 revisões	flexíveis	e	oportunas	dos	planos,	alinhadas	aos	

resultados do monitoramento (conhecidas como “abordagem adaptativa”).

(3) Mantendo uma perspectiva de longo prazo

A biodiversidade pode oferecer muitos benefícios sustentáveis e de longo prazo se seus 

componentes forem usados de forma também sustentável. Além disso, devido à ampla gama de 

fatores	e	à	complexa	relação	que	influencia	a	biodiversidade,	os	impactos	podem	se	tornar	visíveis	

de forma gradual, ou somente após um período de tempo relativamente longo. Por esses motivos, 

é necessário que as medidas se baseiem em uma perspectiva de longo prazo, e não de curto 

prazo. 

6. Pontos a serem considerados

Ao avaliar e adotar novas medidas, é bom levar os seguintes pontos em consideração:

•	 Como	o	valor	da	biodiversidade	tem	estreita	relação	com	locais	específicos,	deve-se	entender	

toda a situação que afeta os lugares envolvidos.

•	 Manter	uma	perspectiva	regional,	ou	até	mesmo	global.	

•	 Usar	 fontes	 de	 conhecimento	 e	 métodos	 abrangentes,	 em	 colaboração	 com	 outros	 atores	

relevantes,	inclusive	organizações	não	governamentais	e	sem	fins	lucrativos,	residentes	locais,	

pesquisadores e organizações nacionais e públicas.

•	 	Levar	em	consideração	a	cultura	tradicional	da	comunidade	local.	

•	 Buscar	 vínculos	 com	 outras	 medidas	 ambientais,	 inclusive	 aquelas	 relativas	 às	 mudanças	

climáticas. 

•	 Adotar	medidas	que	envolvam	a	cooperação	de	empresas	em	todos	os	pontos	da	cadeia	de	

suprimentos. 

•	 Antes	 de	 começar	 novas	 atividades	 empresariais	 específicas,	 avaliar	 seus	 impactos	 sobre	 a	

biodiversidade. 

•	 Adotar	 medidas	 consistentes	 com	 a	 escala	 e	 com	 outras	 características	 de	 cada	 entidade	

empresarial.

7. Estrutura das diretrizes

Seção 1: Um entendimento comum da situação

Seção 2: Políticas

Referências: Conselhos para implementação



17

sum
ário executivo

introdução
seção i: um

 entendim
ento com

um
 da situação

referências: Conselhos para im
plem

entação
seção ii: políticas

8. Como essas diretrizes foram desenvolvidas

Essas diretrizes foram produzidas por um comitê em consequência das discussões que 

envolveram peritos acadêmicos, representantes de empresas e ONGs, assim como de 

outras trocas de pontos de vista, além de um processo de consulta pública.

9. Conclusão

Hoje em dia, no Japão, as corporações e outras organizações do setor empresarial não 

se limitam às atividades lucrativas, mas também servem como fundação de apoio a uma 

economia social madura. Recentemente, tem aumentado o número de entidades privadas, 

inclusive corporações, que são ativas na adoção de medidas para alcançar a conservação e 

o uso sustentável da biodiversidade.

A conservação da biodiversidade e o uso sustentável dos serviços ecossistêmicos 

baseados na biodiversidade sempre trazem riscos e oportunidades. Por exemplo, a 

avaliação de várias fontes de matéria-prima em relação a seus efeitos sobre a biodiversidade 

gera	 custos	 adicionais,	 mas	 também	 reduz	 os	 riscos	 relacionados	 ao	 financiamento	

dos materiais que, por sua vez, pode contribuir com operações mais estáveis. Assim, as 

medidas relacionadas à biodiversidade podem ser consideradas cruciais para as estratégias 

de recurso.

Embora os números ainda não sejam muito altos, as empresas que adotam essas 

medidas têm aumentado, e a maioria delas já vê os resultados.

Por causa dos recursos limitados e da pequena área de terra, nós no Japão, 

particularmente, devemos considerar mais seriamente o uso sustentável dos "serviços 

ecossistêmicos". Podemos até dizer que estamos em uma encruzilhada, onde precisamos 

repensar como será nossa situação socioeconômica daqui a 100 ou 200 anos, e a 

questão da biodiversidade pode ser o impulso que nos leva a agir. É evidente que qualquer 

transformação de nossa estrutura socioeconômica requer ações não somente das entidades 

empresariais, mas também dos consumidores, do governo nacional, das empresas públicas 

locais,	das	ONGs	e	organizações	sem	fins	lucrativos,	assim	como	de	todos	os	outros	atores.

A biodiversidade e seus benefícios associados sustentam nossa sociedade. Daqui a cem 

anos, a maioria de nós que estamos lendo este documento não estará mais viva. Contudo, 

a riqueza e o bem-estar das futuras gerações – e se podemos garantir que haja operações 

comerciais sólidas e sustentadas – dependerão das decisões e ações que a nossa geração 

adotar.

Esperamos que essas diretrizes possam ser utilizadas para que as entidades empresariais 

possam continuar a prosperar no futuro e para que possam ajudar a garantir a conservação 

e o uso sustentável da biodiversidade, já que estão intrinsecamente vinculados.
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Biodiversidade – sustentando a vida e a sobrevivência.

Para que continuemos a nos beneficiar da biodiversidade, 
cada um de nós deve adotar medidas cooperativas juntos.

Desde o nascimento de nosso planeta, diversos seres vivos, inclusive os 
humanos, surgiram em um longo período de tempo, todos vivendo em estreita 
relação (isto é “biodiversidade”). 
Os benefícios associados à biodiversidade (“serviços ecossistêmicos”) 
sustentam nossas vidas e nossa sobrevivência.

Expectativas para as entidades empresariais

Argumentos
(1)  Conservação da biodiversidade

(2) Uso sustentável dos componentes da biodiversidade

Abordagens básicas para as empresas adotarem 
medidas voluntárias para a biodiversidade

As entidades empresariais, tendo conexões com diversos outros atores, inclusive 
consumidores, devem contribuir para o alcance de uma sociedade sustentável em 
harmonia com a natureza, mediante a adoção ativa de medidas para a 
conservação e o uso sustentável da biodiversidade, com mudança no estilo de vida 
dos consumidores, por meio da prestação de bens e serviços que levem em 
consideração a biodiversidade.

Para continuarmos a nos beneficiar da biodiversidade, todos nós - que somos 
parte da sociedade - precisamos conservar a biodiversidade e utilizá-la de 
forma sustentável, de modo a não esgotar seus benefícios. As empresas, como 
membros da sociedade, desempenham um papel importante nesse processo.

[Exemplos de benefícios da biodiversidade]

[Benefícios esperados das medidas relativas à biodiversidade]

Principais eventos nacionais e internacionais

Decisão sobre o engajamento do setor privado (COP-8 – março de 2006, Brasil) 

[Exemplos de situação da biodiversidade]

Abastecimento de arroz, vegetais, 
madeira, peixe, água doce, etc.

Devido aos impactos humanos, a 
taxa de extinção das espécies 
aumentou 1000 vezes nos últimos 
séculos.

No mundo todo, cerca de 73.000 
km2 (aproximadamente 1/5 da 
área territorial do Japão) dos 
ecossistemas florestais são 
perdidos anualmente. 

Criar paisagens locais com 
montanhas, rios e mares, e 
culturas locais únicas.

Derivar inovações tecnológicas 
inspiradas pelos mecanismos da 
natureza.

A compra de 
materiais com base 
em uma análise da 
biodiversidade pode 
sustentar 
operações estáveis

Decisão adotada em relação à importância e à promoção do engajamento do setor privado 
para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade.

Reunião dos Ministros de Meio Ambiente do G8 (maio de 2008, Cidade de Kobo, 
Prefeitura de Hyogo) 
Adoção do “Kobe Call for Action for Biodiversity".

Décima reunião da Conferência das Partes para a Convenção sobre Diversidade 
Biológica (COP-10) (Outubro de 2010, Cidade de Nagoia, Prefeitura de Aichi, Japão) 
Décima Conferência que reuniu 191 Partes da Convenção. O engajamento do setor 
empresarial foi um tema importante na COP-10.

Ato básico sobre Biodiversidade (junho de 2008) 
Lei básica que visa alcançar uma sociedade em harmonia com a natureza, inclusive a 
promoção de políticas para a biodiversidade.

O valor dos 
produtos e da marca 
de uma empresa 
pode aumentar

Novos mercados 
surgirão, como o 
de tecnologias de 
conservação da 
biodiversidade

Medidas relacionadas à 
biodiversidade ajudarão 
a solucionar outros 
problemas ambientais, 
tais como mitigação do 
aquecimento global.

(1)  Evitar ou minimizar os      
     impactos sobre a  
     biodiversidade

(2) Adotar abordagens de 
     precaução e adaptação*

(3) Adotar uma perspectiva 
     de longo prazo

Abordagens orientadoras

Princípios fundamentais

Perspectivas a serem consideradas

(1) Avaliar as relações entre as atividades empresariais e a biodiversidade 

      (em termos de benefícios e impactos).

(2) Reduzir os impactos sobre a biodiversidade e trabalhar para seu uso sustentável, por meio 

       de atividades empresariais que levem em consideração a biodiversidade.

(3) Implantar sistemas de apoio às ações.

Tomando ação
(1) Indicar uma política para a conservação da biodiversidade e seu uso sustentável.

(2) Tomar ação em ordem de prioridade, considerando também sua viabilidade.

(i) Concentrar em localidades, pensar regional e globalmente

(ii) Criar parceria com diversos stakeholders e considerar o ponto de vista deles

(iii) Contribuições sociais

(iv) Vínculos com as medidas contra o aquecimento global e outras medidas ambientais

(v) Considerar a cadeia de suprimentos

(vi) Verificar os impactos sobre a biodiversidade

(vii) Adotar ações adequadas ao porte e às características da entidade empresarial

Referência 1: Exemplos de procedimentos para implementação das ações
Referência 2: Exemplos de avaliação da relação entre entidades empresariais e biodiversidade
Referência 3: Ações das entidades empresariais nos contextos-chave
Referência 4: Esforços de contribuição social
Referência 5: Exemplos concretos
Referência 6: Documentos-chave recentes relativos à biodiversidade
Referência 7: Informações de referência para este documento
Referência 8: Resumo das leis japonesas relativas à biodiversidade

Notas: 
* Abordagens de precaução: medidas de prevenção adotadas sem demora, mesmo na ausência de 
    evidência científica completa em casos onde possa haver impactos de grande escala e irreversíveis 
    sobre a biodiversidade.
* Abordagens adaptativa: medidas com base no monitoramento contínuo das atividades empresariais 
    e de outros fatores, com flexibilidade ajustada aos resultados do monitoramento.

Panorama geral das diretrizes para o engajamento do setor 
empresarial com a biodiversidade
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Biodiversidade – sustentando a vida e a sobrevivência.

Para que continuemos a nos beneficiar da biodiversidade, 
cada um de nós deve adotar medidas cooperativas juntos.

Desde o nascimento de nosso planeta, diversos seres vivos, inclusive os 
humanos, surgiram em um longo período de tempo, todos vivendo em estreita 
relação (isto é “biodiversidade”). 
Os benefícios associados à biodiversidade (“serviços ecossistêmicos”) 
sustentam nossas vidas e nossa sobrevivência.

Expectativas para as entidades empresariais

Argumentos
(1)  Conservação da biodiversidade

(2) Uso sustentável dos componentes da biodiversidade

Abordagens básicas para as empresas adotarem 
medidas voluntárias para a biodiversidade

As entidades empresariais, tendo conexões com diversos outros atores, inclusive 
consumidores, devem contribuir para o alcance de uma sociedade sustentável em 
harmonia com a natureza, mediante a adoção ativa de medidas para a 
conservação e o uso sustentável da biodiversidade, com mudança no estilo de vida 
dos consumidores, por meio da prestação de bens e serviços que levem em 
consideração a biodiversidade.

Para continuarmos a nos beneficiar da biodiversidade, todos nós - que somos 
parte da sociedade - precisamos conservar a biodiversidade e utilizá-la de 
forma sustentável, de modo a não esgotar seus benefícios. As empresas, como 
membros da sociedade, desempenham um papel importante nesse processo.

[Exemplos de benefícios da biodiversidade]

[Benefícios esperados das medidas relativas à biodiversidade]

Principais eventos nacionais e internacionais

Decisão sobre o engajamento do setor privado (COP-8 – março de 2006, Brasil) 

[Exemplos de situação da biodiversidade]

Abastecimento de arroz, vegetais, 
madeira, peixe, água doce, etc.

Devido aos impactos humanos, a 
taxa de extinção das espécies 
aumentou 1000 vezes nos últimos 
séculos.

No mundo todo, cerca de 73.000 
km2 (aproximadamente 1/5 da 
área territorial do Japão) dos 
ecossistemas florestais são 
perdidos anualmente. 

Criar paisagens locais com 
montanhas, rios e mares, e 
culturas locais únicas.

Derivar inovações tecnológicas 
inspiradas pelos mecanismos da 
natureza.

A compra de 
materiais com base 
em uma análise da 
biodiversidade pode 
sustentar 
operações estáveis

Decisão adotada em relação à importância e à promoção do engajamento do setor privado 
para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade.

Reunião dos Ministros de Meio Ambiente do G8 (maio de 2008, Cidade de Kobo, 
Prefeitura de Hyogo) 
Adoção do “Kobe Call for Action for Biodiversity".

Décima reunião da Conferência das Partes para a Convenção sobre Diversidade 
Biológica (COP-10) (Outubro de 2010, Cidade de Nagoia, Prefeitura de Aichi, Japão) 
Décima Conferência que reuniu 191 Partes da Convenção. O engajamento do setor 
empresarial foi um tema importante na COP-10.

Ato básico sobre Biodiversidade (junho de 2008) 
Lei básica que visa alcançar uma sociedade em harmonia com a natureza, inclusive a 
promoção de políticas para a biodiversidade.

O valor dos 
produtos e da marca 
de uma empresa 
pode aumentar

Novos mercados 
surgirão, como o 
de tecnologias de 
conservação da 
biodiversidade

Medidas relacionadas à 
biodiversidade ajudarão 
a solucionar outros 
problemas ambientais, 
tais como mitigação do 
aquecimento global.

(1)  Evitar ou minimizar os      
     impactos sobre a  
     biodiversidade

(2) Adotar abordagens de 
     precaução e adaptação*

(3) Adotar uma perspectiva 
     de longo prazo

Abordagens orientadoras

Princípios fundamentais

Perspectivas a serem consideradas

(1) Avaliar as relações entre as atividades empresariais e a biodiversidade 

      (em termos de benefícios e impactos).

(2) Reduzir os impactos sobre a biodiversidade e trabalhar para seu uso sustentável, por meio 

       de atividades empresariais que levem em consideração a biodiversidade.

(3) Implantar sistemas de apoio às ações.

Tomando ação
(1) Indicar uma política para a conservação da biodiversidade e seu uso sustentável.

(2) Tomar ação em ordem de prioridade, considerando também sua viabilidade.

(i) Concentrar em localidades, pensar regional e globalmente

(ii) Criar parceria com diversos stakeholders e considerar o ponto de vista deles

(iii) Contribuições sociais

(iv) Vínculos com as medidas contra o aquecimento global e outras medidas ambientais

(v) Considerar a cadeia de suprimentos

(vi) Verificar os impactos sobre a biodiversidade

(vii) Adotar ações adequadas ao porte e às características da entidade empresarial

Referência 1: Exemplos de procedimentos para implementação das ações
Referência 2: Exemplos de avaliação da relação entre entidades empresariais e biodiversidade
Referência 3: Ações das entidades empresariais nos contextos-chave
Referência 4: Esforços de contribuição social
Referência 5: Exemplos concretos
Referência 6: Documentos-chave recentes relativos à biodiversidade
Referência 7: Informações de referência para este documento
Referência 8: Resumo das leis japonesas relativas à biodiversidade

Notas: 
* Abordagens de precaução: medidas de prevenção adotadas sem demora, mesmo na ausência de 
    evidência científica completa em casos onde possa haver impactos de grande escala e irreversíveis 
    sobre a biodiversidade.
* Abordagens adaptativa: medidas com base no monitoramento contínuo das atividades empresariais 
    e de outros fatores, com flexibilidade ajustada aos resultados do monitoramento.
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Naoki ADACHI CEO da Response Ability, Inc.
Yasushi HIBI  Diretor, Conservation International – Japão
Arata IZAWA  Gerente Geral do Escritório de Kyoto, AMITA Institute for 

Sustainable Economies Co., Ltd. 
Naoki KACHI*  Professor, Escola de Graduação de Ciência e Engenharia, 

Universidade Metropolitana de Tóquio
Kazuhiko MAKINO  Gerente do Departamento de Promoção CSR, Daiwa 

Securities Group Inc. 
Kanna MITSUTA  Ex-Diretor Adjunto, Fórum de Meio Ambiente Global 
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Grupo de Gestão Ambiental, Departamento de CSR, Sekisui 
Chemical Co., Ltd. 
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2. Atividades do Comitê sobre as Diretrizes de Atividades em Biodiversidade 

do Setor Empresarial

Data Cargo Agenda

10 de novembro de 2008 1a Sessão Revisão da versão preliminar das diretrizes

08 de dezembro de 2008 2a Sessão Discussão da versão preliminar das diretrizes

03 de fevereiro de 2009 3ª sessão 
Discussão das diretrizes preliminares (preparadas 

pela secretaria)

24 de março de 2009 4ª Sessão Discussão das diretrizes preliminares

13 de maio a 12 de 
junho de 2009

Comentários 
Públicos

Período de comentário público para a versão 
preliminar das diretrizes

24 de julho de 2009 5a Sessão Finalização das diretrizes

Comitê sobre as Diretrizes das Atividades de Biodiversidade do 
Setor Empresarial – Panorama geral 
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     Antecedentes: desenvolvimento destas diretrizes

A longa história de nosso planeta trouxe uma grande variedade de seres vivos, únicos, 

embora intimamente vinculados. Os benefícios (serviços) que surgem da diversidade 

biológica da Terra (agora conhecida como “biodiversidade”) nos foram passados 

pelas gerações anteriores e nós devemos garantir que também sejam passados para 

as gerações futuras. Como o Japão depende muito dos recursos globais, devemos 

considerar não somente a biodiversidade em nosso próprio país, mas também em outras 

nações.

Para conservar a biodiversidade e construir uma “sociedade em harmonia com a 

natureza” que passe as bênçãos da natureza às gerações futuras, será necessário 

que uma ampla gama de atores – inclusive cidadãos, empresas e outras organizações 

privadas, os governos locais e o governo nacional – realize ações para a conservação 

e o uso sustentável da biodiversidade. A criação de “uma sociedade em harmonia 

com a natureza” - como a criação de uma “sociedade de baixo carbono”, que lide 

com o aquecimento global, e de uma sociedade que reduza a sobrecarga sobre o 

meio ambiente resultantes do lixo e do uso de recursos – tem estreita relação com a 

construção de uma “sociedade sustentável”. Particularmente, as empresas têm papéis 

importantes a desempenhar como membros da sociedade, devido aos vínculos que 

as empresas e suas atividades têm com a biodiversidade, tanto no Japão quanto no 

exterior,	assim	como	devido	à	infl	uência	que	têm	sobre	a	relação	entre	biodiversidade	e	

cidadãos, por meio dos bens e serviços que oferecem aos consumidores.

Estas diretrizes estão entre as medidas desenvolvidas pelo Ministério do 

Meio Ambiente do Japão para aprofundar o entendimento dos cidadãos sobre a 

biodiversidade, além de promover o envolvimento e a cooperação entre vários atores 

- inclusive agências do governo nacional e local, empresas, cidadãos e organizações 

privadas – em atividades relacionadas à biodiversidade. Estas políticas se baseiam na 

Decisão VIII/17 da Convenção sobre Diversidade Biológica relativa ao engajamento do 

setor	 empresarial,	 na	 Lei	 Básica	 de	 Biodiversidade	 do	 Japão	 e	 na	 Terceira	 Estratégia	

Nacional de Biodiversidade do Japão. Exemplos de outras medidas planejadas incluem 

a produção de um manual a ser utilizado pelas agências locais para desenvolver as 

estratégias regionais de biodiversidade, além da compilação de uma lista de ações que 

os cidadãos podem adotar.

Introdução
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Em nível internacional, as expectativas são crescentes em relação ao envolvimento 

das entidades empresariais privadas nas atividades relacionadas à biodiversidade, como 

reflete	 a	 adoção,	 pela	 primeira	 vez,	 de	 uma	 Decisão	 sobre	 o	 envolvimento	 do	 setor	

empresarial, durante a oitava Conferência das Partes (COP-8), da Convenção sobre 

Diversidade Biológica.

     Meta destas diretrizes

A meta destas diretrizes é contribuir para a conservação e o uso sustentável da 

biodiversidade, promovendo o envolvimento das entidades empresariais nas atividades 

relativas à biodiversidade. Espera-se que estas atividades também contribuam com a 

criação de uma sociedade em harmonia com a natureza, e que permita que as gerações 

futuras desfrutem dos benefícios (serviços) da biodiversidade.

Especificamente,	 diante	 do	 fato	 que	 a	 conscientização	 sobre	 a	 biodiversidade	 e	 as	

ações por parte das entidades empresariais ainda são limitadas, a primeira edição das 

diretrizes pretende contribuir para sensibilizar a comunidade para a conservação e o 

uso sustentável da biodiversidade; contribuir para que as empresas adotem uma atitude 

com visão de futuro, além de uma posição positiva em relação às atividades ligadas à 

biodiversidade; e, contribuir para o desenvolvimento de atividades cooperativas entre 

uma grande variedade de atores, inclusive entidades empresariais.

Estas diretrizes não são um documento de regulamentação com provisões 

obrigatórias de natureza legal. Pelo contrário, elas pretendem dar orientações 

relevantes para atividades voluntárias por parte das entidades empresariais, segundo as 

responsabilidades	prescritas	na	Lei	Básica	de	Biodiversidade	e	outras	responsabilidades.

A Convenção sobre Diversidade Biológica tem três objetivos, a saber: (1) a conservação 

da biodiversidade, (2) o uso sustentável de seus componentes; e (3) a repartição justa e 

equitativa dos benefícios resultantes da utilização dos recursos genéticos. Em relação às 

discussões internas à Convenção sobre Diversidade Biológica relacionadas ao “Acesso 

e Repartição de Benefícios (ABS, em inglês) de Recursos Genéticos” relativos ao terceiro 

objetivo da Convenção, consulte as “Diretrizes sobre Acesso a Recursos Genéticos 

para Usuários no Japão”, publicadas pela Associação de Bioindústrias do Japão e pelo 

Ministério da Economia, Comércio e Indústria (MECI).

     O conteúdo e a natureza destas diretrizes

Este documento apresenta diretrizes gerais, aplicáveis a muitos tipos de entidades 

empresariais, e são compostas pela “Seção I: Um entendimento comum da situação”; 

“Seção II: Políticas”; e “Referências: Conselhos para implementação”. A “Seção I: Um 
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entendimento comum da situação” explica a importância da biodiversidade e os vínculos 

entre as entidades empresariais e a biodiversidade. A “Seção II: Políticas” oferece 

orientações para as atividades, além de informações relativas às formas de pensar as 

atividades. A Seção “Referências: Conselhos para implementação” é uma compilação 

de informações sobre ações das entidades empresariais, incluindo exemplos concretos 

organizados por contextos-chave, que fornecem referências úteis para a implementação 

de ações.

     Revisão das diretrizes

Esta	 primeira	 edição	 representa	 um	 “passo	 inicial”	 que	 reflete	 o	 conhecimento	

atual e deve ser mais desenvolvida (revista) no futuro, em resposta às mudanças na 

situação da biodiversidade e no progresso nos esforços internacionais, crescimento 

no conhecimento e no entendimento da sociedade em relação à biodiversidade, além 

do aumento dos níveis de progresso nas ações e na conscientização por parte das 

empresas.

     Público-alvo destas diretrizes

Entre as várias diretrizes relevantes para a conservação da biodiversidade (entidades 

empresariais, o público em geral, organizações privadas, órgãos do governo local e o 

governo	 nacional),	 estas	 diretrizes	 visam	 especificamente	 as	 entidades	 empresariais.	

Estas diretrizes contêm informações particularmente úteis para os responsáveis pelas 

operações comerciais, que estão começando a contemplar as ações iniciais relativas 

à biodiversidade. Um sumário executivo, apresentado no início deste documento, traz 

informações-chave para o nível gerencial. O conteúdo também é útil para reavaliar 

as ações no caso das entidades empresariais que já realizam ações voltadas à 

biodiversidade.

Para	 fins	 destas	 diretrizes,	 os	 termos	 “empresas”	 ou	 “entidades	 empresariais”	

podem ser usados alternadamente para se referir a uma ampla gama de atores, 

inclusive grandes empresas, pequenas e médias empresas, todos os tipos de entidades 

corporativas,	 inclusive	 sindicatos,	 associações	 e	 firmas	 individuais.	 Da	 mesma	 forma,	

termos como “medidas”, “ações” e “esforços” são usados alternadamente para se referir 

à atividades relacionadas à biodiversidade que as entidades empresariais podem realizar.
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Configurando 
o sistema

Sistema de gestão 
ambiental da empresa

* Documento de referência: Diretrizes de Elaboração de Relatórios Ambientais (versão para o Ano 
   Fiscal de 2007) (Ministério do Meio Ambiente, Governo do Japão, 2007).

Complemento e apoio às atividades 
relacionadas à biodiversidade

“Diretrizes para o engajamento do setor empresarial com a biodiversidade”

Entendendo Relatando

Exemplos
Relatórios ambientais, etc. *

     Uso efetivo

Esperamos que estas diretrizes ofereçam conhecimentos básicos e informações às 

entidades empresariais para que iniciem ações relacionadas à biodiversidade, bem como 

sirvam	de	 referência	 para	 ajudar	 na	 implementação	 eficiente	 e	 eficaz	 desses	 esforços.		

Além disso, esperamos que as perspectivas apresentadas nestas diretrizes sejam  

catalisadores para as empresas que já realizam ações relacionadas à biodiversidade, 

para que revejam e reavaliem suas atividades, buscando ações ainda mais apropriadas.

Essas diretrizes são direcionadas a entidades empresariais que têm uma grande 

variedade de características em termos de porte, tipo de indústria, base de operações, 

natureza	 das	 atividades,	 estrutura	 organizacional,	 especificidades	 das	 operações,	

localização das atividades (no país ou fora), etc. Como as circunstâncias de cada 

entidade empresarial podem variar muito, esperamos que estas diretrizes sejam usadas 

de	 forma	 a	 tirar	 o	 maior	 proveito	 possível	 das	 circunstâncias	 específicas	 de	 cada	

negócio. Notadamente, algumas empresas só poderão aplicar partes deste documento.

Esperamos que estas diretrizes sejam também úteis para entidades não empresariais 

(como organizações governamentais locais, pesquisadores, organizações não 

governamentais,	 com	 ou	 sem	 fins	 lucrativos)	 que	 trabalham	 em	 cooperação	 com	

entidades empresariais, inclusive ajudando a aumentar a consciência sobre as ações que 

estão sendo realizadas pelas empresas.

Relacionamento com os sistemas de gestão ambiental 
das empresas

Como mostra o diagrama abaixo, essas diretrizes para ações em biodiversidade 

pretendem complementar e apoiar os sistemas de gestão ambiental das empresas.

26

Diretrizes para o engajamento do setor empresarial com a biodiversidade



Seção I





Seção 
I

Um entendimento comum 
da situação

A biodiversidade é fonte de muitas coisas valiosas, até mesmo para 

as necessidades da vida humana. Contudo, as atividades humanas têm 

impactos signifi cativos sobre ela. Para que as gerações futuras possam 

continuar a receber os benefícios (serviços) ecossistêmicos, será 

necessário que os diferentes atores trabalhem para a conservação da 

biodiversidade e para o seu uso sustentável. As entidades empresariais 

são atores que têm importante envolvimento com a biodiversidade e, 

portanto, devem adotar medidas para sua conservação e uso sustentável.
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Capítulo 1: O que é biodiversidade?

Origem da Terra e nascimento da vida

A Terra foi formada há mais ou menos 4,6 bilhões de anos e acredita-se 

que a primeira forma primitiva de vida surgiu da matéria orgânica em um mar 

primordial, há cerca de quatro bilhões de anos. Acredita-se que não havia 

oxigênio na atmosfera primitiva da Terra e, com o surgimento de organismos 

fotossintetizantes, tais como as algas azuis esverdeadas, o nível de oxigênio 

na atmosfera começou a aumentar.

Graças a este oxigênio foi formada uma camada de ozônio ao redor 

da	 Terra,	 que	 filtra	 a	 perigosa	 e	 intensa	 radiação	 ultravioleta	 do	 Sol.	 Esta	

composição da atmosfera levou à manutenção de um clima estável, criando 

um ambiente favorável ao surgimento da vida na Terra. A partir de então, as 

plantas	 se	 dispersaram,	 criando	 florestas	 primárias.	 Da	 mesma	 forma,	 os	

animais preencheram o ambiente, resultando na formação de ecossistemas 

terrestres. Desta forma, a atmosfera e os solos da Terra foram formados por 

inúmeras vidas e seus vínculos. Cada geração de seres vivos se desenvolveu 

nos ambientes criados pela geração anterior de seres vivos, um após o outro. 

Neste meio tempo, o ambiente sofreu diversas mudanças. As espécies 

que não conseguiram se adaptar a essas mudanças foram extintas e, ao 

mesmo tempo, surgiram muitas outras espécies que resultaram nas atuais 

espécies de organismos - estimadas em 30 milhões - e sua rede de vida 

interconectada.

A biodiversidade ao nosso redor, criada e alimentada ao longo da história 

da Terra, é insubstituível, e podemos dizer que a existência dos diversos 

seres vivos tem seu valor.

Extinções em massa e alteração dos ecossistemas em larga escala

Atualmente vivemos no que chamados de “a era da Sexta Extinção em 

Massa”. Desde que surgiu vida na Terra, houve cinco episódios anteriores, 

onde grandes números de organismos foram extintos. Contudo, o ritmo da 

extinção no atual evento de extinção em massa é ainda maior e as atividades 

humanas são consideradas a principal causa.

Segundo a “Avaliação Ecossistêmica do Milênio ”, os humanos aceleraram 

a taxa de extinção das espécies em 1.000 vezes nos últimos séculos. 

Segundo as estimativas, de 10 a 30% das espécies de mamíferos, aves e 

anfíbios estão em risco de extinção atualmente.

Nos últimos 50 anos, os seres humanos têm alterado os ecossistemas 

com mais rapidez e de forma mais drástica do que qualquer outro período 

da história humana. Segundo a Avaliação Ecossistêmica do Milênio1, estima-
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se	que	cerca	de	40%	da	área	total	de	florestas	tenha	sido	perdida	nos	três	

últimos séculos.

Os homens modernos, a espécie Homo sapiens, só surgiram há 300.000 

anos, ou seja, muito recentemente em comparação à longa história da vida 

de quatro bilhões de anos. Os humanos, que nada mais são do que mais 

uma espécie, desconhecem o grande poder que exercem, mesmo que 

tenham	 impactos	 significativos	 sobre	 o	 complexo	 mundo	 dos	 organismos	

vivos.

O que é biodiversidade?

A	Convenção	 sobre	 Diversidade	 Biológica	 define	 biodiversidade	 como	 a	

variabilidade entre todos os organismos vivos. Há três níveis de diversidade: 

diversidade nas espécies (diversidade genética), diversidade entre as 

espécies (diversidade de espécies), e diversidade de ecossistemas. De forma 

simplificada,	 a	 natureza	 é	 única	 em	cada	 local,	 cada	uma	com	seres	 vivos	

característicos que, juntos, formam a rede da vida.

Três crises da biodiversidade no Japão

A biodiversidade no Japão tem enfrentado as três crises abaixo:

•	 A	 primeira	 crise:	 redução	 e	 extinção	 das	 espécies	 diretamente	

decorrentes das atividades humanas ou do desenvolvimento, ou 

da redução e perda de habitats devido à destruição, fragmentação e 

deterioração dos ecossistemas.

•	 A	 segunda	 crise:	 as	 mudanças	 na	 qualidade	 ambiental	 na	 paisagem	

Satoyama, a diminuição nas espécies e as mudanças nos habitats 

devidas ao menor ou intermitente envolvimento humano com a 

natureza, são acompanhadas por mudanças na sociedade e na 

economia, inclusive mudanças nos estilos de vida e na estrutura 

industrial, assim como reduções nas populações. 

•	 A	 terceira	 crise:	 distúrbios	 nos	 ecossistemas	 causados	 por	 fatores	

introduzidos	artificialmente,	como	espécies	invasoras.

Além dessas três crises, os impactos resultantes do maior aquecimento 

global têm afetado gravemente a biodiversidade global. Segundo as 

previsões, o aquecimento global causará vários problemas, inclusive a 

extinção de muitas espécies e perturbação de ecossistemas frágeis. O 

aquecimento global é uma grave ameaça à biodiversidade, do qual não 

podemos fugir.

1 A Avaliação Ecossistêmica do Milênio (MA, em inglês) é uma avaliação abrangente e em larga escala 
dos ecossistemas, que foi encomendada pelas Nações Unidas e realizada entre 2001 e 2005, com 
a participação de 1.360 peritos de 95 países. Ela avalia os tipos de impactos que as mudanças nos 
ecossistemas têm sobre o bem-estar de vida humana, além de apoiarem esforços para evitar a 
degradação das funções ecossistêmicas. Mais detalhes na página 142.

O material de referência 
sobre a atual situação 
da biodiversidade no 
Japão é apresentado na 
Referência 7: “Informações 
de referência para este 
documento” 1. (1) A 
estrutura da crise de 
biodiversidade no Japão 
(página 145).
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O que é biodiversidade?

Diversidade de 
ecossistemas 

Há diferentes tipos de áreas naturais no mundo e em locais 
específicos (florestas, pântanos, recifes de coral, rios e córregos, 
etc.).

As áreas florestais (cerca de quatro bilhões de hectares), hoje em dia, respondem por 
praticamente 10% da área de superfície da Terra (cerca de 51 milhões de hectares) e praticamente 
30% da área total de terra (cerca de 15 bilhões de hectares).1 As áreas de floresta, um dos maiores 
tipos de ecossistema, diminuíram em cerca de 40% nos últimos 300 anos2, e cerca de 1,90 
milhões de hectares de florestas (principalmente as florestas tropicais) são destruídas por ano1. 
Quando as áreas de florestas que estão aumentando (devido à plantação, restauração da 
vegetação e recuperação natural das florestas) são subtraídas, a redução geral na área de floresta 
gira ao redor de 7,30 milhões de hectares ao ano (aproximadamente um quinto da área total de 
terras do Japão).1 (1: Avaliação dos Recursos Florestais Mundiais, da Organização das Nações 
Unidas para Alimento e Agricultura (FAO), 2: Avaliação Ecossistêmica do Milênio).
Os motivos observados são: a conversão em terra de plantação; aumento da agricultura não 
tradicional de derrubada e queima, exploração excessiva da madeira para combustível, 
queimadas e cortes ilegais.
Nos ecossistemas oceânicos, cerca de metade dos estoques pesqueiros marinhos para os quais 
temos informações disponíveis são totalmente explorados. A captura de peixes não deve 
aumentar mais. Segundo as informações disponíveis, os recursos pesqueiros que somam um 
quarto do estoque marinho total são explorados em excesso ou estão bastante esgotados. 
(Fonte: Avaliação Ecossistêmica do Milênio). 
No Japão, a área de pântanos diminuiu em mais de 60% (cerca de 80.000 hectares) desde os 
períodos Meiji e Taisho (1868 - 1926) até os dias de hoje. A área de zona entremaré diminuiu em 
cerca de 40% entre 1945 e 1994.

Exemplos de circunstâncias atuais

Em menos de 100 anos, os 60 milhões de bisões que existiam no início do Séc. XIX diminuíram 
drasticamente para pouco mais de um mil (1/60.000 do total no início do Séc. XIX).
No início do século XIX, o número estimado de pombos passageiros era de cinco milhões. 
Devido à caça excessiva, eles foram extintos no início do Século XX, quando a última dessas 
espécies morreu. 
As populações de bacalhau na costa leste da Ilha de Newfoundland, no Canadá, sucumbiram e 
diminuíram de volume rapidamente em 1992. Acredita-se que esta redução se deva às 
atividades humanas de pesca. (Fonte: Avaliação Ecossistêmica do Milênio).
Em relação aos vertebrados, o Japão já perdeu pelo menos 21 espécies selvagens, inclusive o 
lobo japonês, a íbis de crista (Nipponia nippon) e o pombo  das Ilhas Ogasawara (Columba 
versicolar). A Lista Vermelha lançada pelo Ministério do Meio Ambiente do Japão, que 
apresenta as espécies de vida selvagem ameaçadas, classifica mais de 30% dos répteis, 
anfíbios e peixes de águas salobras e doces, mais de 20% dos mamíferos e plantas vasculares, 
além de mais de 10% dos pássaros que vivem no Japão como espécies ameaçadas.

Exemplos da escala dos impactos humanos

A diferença no ciclo luminoso do Genji-botaru (vaga-lumes naturais do Japão) entre o lado leste 
e oeste da Área de Montanha Central. 
O Medaka (killifish japonês)  é geneticamente dividido em grupos ao norte e ao sul do Japão. 
Este último tem nove tipos regionais. Esta variação genética foi formada durante um período de 
dezenas de milhares ou milhões de anos, mas existe uma preocupação com a descontinuidade 
genética devida ao recente aumento no estoque de espécies em alguns lugares do Japão.

Acredita-se que quanto mais diverso é um conjunto de espécies, maior será a possibilidade de 
sobrevivência caso haja mudanças no meio ambiente. Por outro lado, uma redução na 
diversidade genética do grupo de espécies pode diminuir sua capacidade de se adaptar às 
mudanças ambientais, tais como nos casos de surto de doença.

Exemplos de diversidade genética

Diversidade 
de espécies 

Vários tipos de seres vivos vivem e crescem no mundo todo e em 
locais específicos.

Diversidade 
genética Há diferenças genéticas mesmo dentro de uma dada espécie.
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Nossa subsistência e a biodiversidade

A extinção em massa e a alteração em larga escala dos ecossistemas não 

estão acontecendo em um lugar tão distante, que não tenha nada a ver com 

nossas vidas. As coisas indispensáveis para nossa vida cotidiana - tais como 

o pão, a fruta, o peixe e a carne que comemos todos os dias, as casas onde 

moramos e a madeira para fazer papel – são fornecidas pela natureza. Como 

nós, o povo do Japão, importamos do exterior cerca de 60% de nossos 

alimentos e cerca de 80% da madeira que usamos, nossas vidas dependem 

de recursos externos.

A atmosfera, que é indispensável para nossas vidas, também é produzida 

pelas plantas da Terra e, naturalmente, desconhece qualquer fronteira. 

A	 água	 que	 utilizamos	 não	 se	 limita	 àquela	 fornecida	 pelas	 florestas	 e	 rios	

do Japão. Os produtos agrícolas que importamos são cultivados usando 

recursos hídricos no exterior.

Além disso, a biodiversidade também nutre as culturas, as cozinhas, os 

artesanatos tradicionais e o comportamento cultural de diferentes lugares. 

Nossa subsistência também é protegida por ecossistemas saudáveis, 

inclusive	 as	 florestas	 que	 prestam	 serviços	 para	 evitar	 deslizamentos	 e	

erosão do solo.

Independentemente	de	nossos	progressos	tecnológicos	e	científicos,	não	

podemos viver sem os benefícios da natureza, inclusive das montanhas, 

florestas	e	oceanos.

Apesar de não conseguirmos ver diretamente a biodiversidade de lugares 

distantes, a perda da biodiversidade da qual dependemos, quer seja perto ou 

longe, ameaça nossa subsistência.

A biodiversidade como uma questão ambiental global

A biodiversidade é uma questão ambiental global, causada por atividades 

de produção que exploram recursos, tais como cultivo e pastagem 

excessivos para a subsistência dos moradores locais, e por atividades 

socioeconômicas baseadas em produção em massa, consumo em massa e 

eliminação de resíduos em massa em locais distantes.

Tendo como pano de fundo o futuro aumento populacional e o 

crescimento econômico no mundo, a biodiversidade pode ser ainda mais 

degradada em nível global.  

Se não forem adotadas medidas para lidar com a questão da 

biodiversidade, diversas questões como falta de água, crise de alimentos e 

pobreza podem piorar e enfraquecer as bases da sobrevivência humana.

Diz-se que na Ilha de Páscoa as plantações diminuíram parcialmente por 

causa do estresse na biodiversidade e, consequentemente, a ilha entrou 
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em uma guerra permanente, esgotando os recursos e, assim, causando o 

colapso da civilização (ver página 151). Isso pode ter acontecido em razão 

do pequeno tamanho da ilha. Como o mundo está se tornando cada vez 

mais integrado, não havendo outro lugar além da Terra onde os humanos 

possam viver, nós, os humanos modernos, que estamos presenciando a 

degradação global da biodiversidade e a limitação de recursos, podemos ser 

parecidos com aqueles que vivem em uma pequena ilha.

Os	 seres	 humanos	 têm	 acumulado	 conhecimento	 científico	 sobre	 a	

biodiversidade. O mundo natural e o mundo da biodiversidade, contudo, 

dependem de um complexo equilíbrio de fatores. Além disso, ainda há 

muitas coisas que os humanos desconhecem.

A biodiversidade costuma ser comparada a um avião em voo. Se alguns 

rebites que seguram suas partes caírem, isso não causará um acidente. Mas 

se o avião continuar a perder partes, algum dia ele cairá aos pedaços no 

ar e terá um acidente. Se a perda da biodiversidade continuar e ultrapassar 

um determinado limite, a circulação material da riqueza da Terra, baseada na 

biodiversidade, pode entrar em um colapso irreversível. O problema é que 

ninguém sabe qual é esse limite.

A perda de biodiversidade naturalmente resultará no colapso da civilização 

e	 em	 significativos	 impactos	 sobre	 nós,	 os	 seres	 humanos.	 Os	 humanos	

sempre serão apenas uma das espécies que compõem a biodiversidade. 

Nós temos de evitar o declínio dos humanos, que pode ser causado pela 

degradação ambiental causada por nós mesmos.

A questão da biodiversidade é algo que os seres humanos terão que 

enfrentar pelas próximas décadas ou séculos. Para resolver o problema, nós 

podemos ser forçados a rever o modo como a sociedade econômica atual 

funciona. Mas nós já estamos cientes do problema da biodiversidade. Nós 

queremos	 enfrentar	 este	 desafio,	 independentemente	 de	 quão	 difícil	 seja.	

Não é impossível superar esse problema tomando ação por ação, mesmo 

que sejam pequenos passos.

A Avaliação Ecossistêmica do Milênio apresentou vários cenários da 

situação em 2050, com base em diferentes abordagens da gestão do 

ecossistema	e	o	progresso	da	globalização.	A	avaliação	também	afirmou	que	

é possível recuperar a degradação dos ecossistemas do globo através da 

implementação de abordagens de precaução e adaptação, e cuidando das 

disparidades socioeconômicas.

Nós devemos e podemos seguir um caminho para uma sociedade 

sustentável, de modo a podermos passar para as gerações futuras os 

benefícios da biodiversidade dos quais a humanidade depende, ao invés de 

esgotá-los em nossa geração. 
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Proteger a biodiversidade

Para construir uma sociedade onde a geração presente e a futura 

possam continuar a desfrutar os benefícios da biodiversidade, é importante 

termos em mente duas questões: a conservação e o uso sustentável da 

biodiversidade.

A	conservação	da	biodiversidade	 significa	manter	 as	diferenças	entre	os	

vários ecossistemas ou espécies e dentro das espécies (genes).

O	 uso	 sustentável	 da	 biodiversidade	 significa	 usar	 os	 seus	 benefícios	

gerados pelas diferenças entre os vários ecossistemas e espécies, assim 

como dentro das espécies, de tal forma que esses benefícios não sejam 

reduzidos no futuro.

A forma de conservar a biodiversidade muda, dependendo de cada local e 

das práticas das pessoas que vivem ali.

Preservar	um	ambiente	primitivo	que	seja	livre	da	influência	das	atividades	

humanas pode ser difícil em uma tentativa de apoiar a subsistência dos 

povos locais e diante da globalização, mas priorizar a proteção pode levar à 

conservação da biodiversidade.

Por	outro	lado,	para	áreas	como	florestas,	onde	as	pessoas	têm	utilizado	

e manejado o meio ambiente por um longo período, o uso sustentável será 

possível através da gestão adequada, tal como volumes adequados de 

plantação e redução dos empreendimentos. Sem uma gestão adequada, a 

biodiversidade pode ser reduzida a níveis insustentáveis.

Além disso, a forma de conservar a biodiversidade depende das 

práticas dos stakeholders2 que usam a biodiversidade. Particularmente, no 

caso dos países em desenvolvimento, em reconhecimento do fato que a 

biodiversidade ajuda a formar a cultura de uma área, é importante considerar 

os estilos de vida e culturas tradicionais, inclusive seus conhecimentos e 

práticas.

Também é essencial uma perspectiva ampla e global para analisar os 

ecossistemas e as espécies que vivem perto e longe, mesmo aquelas que 

não conseguimos ver diretamente.

2 Stakeholders são as partes que têm interesse nas atividades das entidades empresariais. Aí se 
incluem	 consumidores,	 parceiros	 comerciais,	 acionistas,	 instituições	 financeiras,	 funcionários,	
organizações	administrativas,	moradores	 legais,	ONGs	e	organizações	sem	fins	 lucrativos,	além	de	
pesquisadores cujas atividades estejam ligadas às da entidade empresarial.

35

sum
ário executivo

introdução
seção i: um

 entendim
ento com

um
 da situação

referências: Conselhos para im
plem

entação
seção ii: políticas



Capítulo 2: Construindo uma sociedade que 
promoverá a conservação da biodiversidade – ações 
das empresas e cooperação com outros setores

Para conservar a biodiversidade e criar uma sociedade sustentável, em 

harmonia com a natureza, onde os seres humanos possam desfrutar os 

benefícios da biodiversidade no futuro, vários atores, inclusive entidades 

empresariais, cidadãos, organizações privadas, entidades públicas locais e 

governos nacionais precisam dedicar-se à conservação e ao uso sustentável 

da biodiversidade.

As entidades empresariais desempenham um importante papel aqui. 

Para criar uma sociedade sustentável, em harmonia com a natureza, os 

consumidores precisam fazer mudanças em seus estilos de vida, como, 

por exemplo, aumentado a sua consciência sobre a biodiversidade; 

reavaliando o estilo de vida da produção em massa, do consumo em massa 

e do eliminação de resíduos em massa; e selecionando alimentos e produtos 

madeireiros favoráveis à manutenção da biodiversidade. As ações das 

entidades empresariais têm o apoio da consciência dos consumidores: elas 

devem mudar segundo o comportamento consumidor de cada cidadão. Ao 

mesmo tempo, as entidades empresariais devem promover uma transição 

no estilo de vida dos consumidores, tornando-os mais conscientes sobre 

a biodiversidade, além de oferecer bens e serviços não prejudiciais à sua 

conservação.

As entidades empresariais também devem cooperar com o governo local, 

ONGs	e	organizações	sem	fins	 lucrativos,	além	dos	moradores	 locais,	para	

lidarem com a conservação da biodiversidade local para, assim, chegarmos 

a uma sociedade sustentável e em harmonia com a natureza. 

Para chegarmos a uma sociedade em harmonia com a natureza, vários 

atores (entidades empresariais, cidadãos, organizações privadas, entidades 

públicas locais e o governo nacional) devem desempenhar os seguintes 

papéis para ajudar as ações desenvolvidas por entidades empresariais, que 

considerem a biodiversidade, para que cumpram suas responsabilidades e 

sigam	os	princípios	especificados	na	Lei	Básica	de	Biodiversidade	do	Japão.3 

3	 A	Lei	Básica	de	Biodiversidade	do	Japão	especifica	cinco	princípios	fundamentais:	 (1)	conservação	
da biodiversidade (além de garantir a conservação das espécies selvagens ameaçadas, o ambiente 
natural	 diversificado	 é	 conservado	 segundo	 as	 condições	 naturais	 e	 sociais	 da	 região);	 (2)	 uso	 da	
biodiversidade (usando a terra nacional e os recursos naturais segundo métodos sustentáveis para 
evitar ou minimizar os impactos sobre a biodiversidade); (3) abordagens de precaução e adaptação; 
(4) uma perspectiva de longo prazo; e, (5) vínculo com medidas em relação ao aquecimento global.
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• Entidades empresariais: as entidades empresariais devem, ao realizar 

suas atividades empresariais, se esforçar para reduzir os impactos 

sobre a biodiversidade e alcançar o uso sustentável, entendendo os 

impactos de suas atividades sobre a biodiversidade, realizando-as 

de forma compatível com a proteção da biodiversidade e, ao mesmo 

tempo, buscando coordenação com outras entidades empresariais 

e outros atores envolvidos. As entidades empresariais também 

devem promover a cooperação entre si para a conservação e o uso 

sustentável da biodiversidade. Particularmente a mídia de massa 

deve fornecer informações para promover a conservação e o uso 

sustentável da biodiversidade por vários atores. 

• Cidadãos: os cidadãos devem reconhecer a importância da 

biodiversidade e se esforçar para reduzir os impactos sobre ela, 

buscar o uso sustentável, inclusive manejando as espécies invasoras 

de forma adequada, além de escolher – em sua vida cotidiana - bens 

e serviços que não sejam prejudiciais à biodiversidade. 

• Cidadãos e organizações privadas: os cidadãos e as organizações 

privadas devem fazer esforços voluntários para a conservação e o 

uso sustentável da biodiversidade, e tentar cooperar com os esforços 

de outros atores no mesmo sentido. As ONGs e as organizações 

sem	fins	 lucrativos,	particularmente,	devem	 levantar	preocupações	e	

realizar o monitoramento e ações comunitárias para conservação da 

biodiversidade, desempenhando um papel de parceiras das entidades 

empresariais e dos governos para manter suas características e 

perícia. 

• Entidades públicas locais: as entidades públicas locais devem ser 

responsáveis por formular e implementar políticas para a conservação 

e o uso sustentável da biodiversidade, com base em políticas 

governamentais apropriadas às condições naturais e sociais de suas 

respectivas localidades. Cada entidade pública local deve formular 

uma estratégia local para biodiversidade, prestando informações 

pertinentes às entidades empresariais, colaborando com estas 

entidades,	com	os	cidadãos,	com	as	ONGs	e	organizações	sem	fins	

lucrativos, além de promover a coordenação entre órgãos. 

• Governo nacional: o governo nacional deve ser responsável pela 

formulação e implementação de políticas básicas e abrangentes para 

a conservação e o uso sustentável da biodiversidade.
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Parceria com stakeholders

Para	 a	 implementação	 destas	 ações,	 é	 importante	 e	 eficaz	 estabelecer	

parcerias entre a indústria, o governo e a academia (inclusive instituições 

de ensino e de pesquisa, entidades públicas locais e o governo nacional), 

assim como parcerias com stakeholders, como moradores locais, ONGs e 

organizações	sem	fins	lucrativos.	Os	funcionários	das	entidades	empresariais	

e suas famílias também são considerados stakeholders no sentido amplo.

Apresentamos abaixo alguns exemplos de parcerias com stakeholders.

•	 As entidades empresariais coordenam com pesquisadores, grupos 

de moradores locais e entidades públicas locais para compartilhar 

conhecimento	científico	e	conhecimento	sobre	a	comunidade.	

•	 As entidades empresariais buscam cooperar com as ONGs, com 

as	 organizações	 sem	 fins	 lucrativos	 e	 com	 pesquisadores	 quando	

analisam os fornecedores de insumos materiais e a biodiversidade 

encontrada em sua propriedade. 

•	 As entidades empresariais abordam a conservação da biodiversidade 

com a participação de seus funcionários e familiares, em coordenação 

com	as	entidades	públicas	e	as	organizações	sem	fins	lucrativos	locais.

Sociedade/Economia

Biodiversidade

Entidades 
empresariais

Cidadãos, 
entidades 

privadas, ONGs 
e organizações 

sem fins 
lucrativos.

Entidades 
públicas locais 

e governo 
nacional

Coordenação entre indústria, 
governo e academia.

Parceria com 
stakeholders, 

etc.

inclusive sindicatos 
e proprietários 

individuais.

Veja a Seção II, 
“5. Perspectivas a 
serem consideradas”, 
“Perspectiva 2: Criar 
parceria com diversos 
interessados e considerar 
o ponto de vista deles” 
(p. 58-).

Para saber mais sobre 
as parcerias com outros 
setores
Veja a Referência 
1: “Exemplos de 
procedimentos para 
implementação 
das ações” (p. 64-, 
especialmente p. 66-) e 
outros.
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Capítulo 3: Relação entre a biodiversidade e as 
empresas – por que as empresas se importam com 
a biodiversidade

3.1. Benefícios que as empresas recebem da biodiversidade e os 

impactos dos negócios sobre a biodiversidade

Nós recebemos benefícios da biodiversidade e, ao mesmo tempo, 

causamos impacto sobre ela. Os esquemas nas páginas 18 e 19 dão um 

panorama geral dessas relações, especialmente sob o ponto de vista das 

atividades empresariais.

Os benefícios da biodiversidade – inclusive alimentos, matéria-prima para 

vestuário, madeira para construir casas e para fazer papel, água potável, 

etc. – que são essenciais para nossa sobrevivência, vêm originalmente 

das montanhas, dos oceanos e de terras cultiváveis. Os recursos minerais 

(a exemplo do ferro) e os recursos de energia (a exemplo do petróleo) que 

sustentam nossa vida são extraídos, causando impactos na biodiversidade. 

Estes são usados como matéria-prima e processados para distribuição por 

várias atividades empresariais até chegar a nós. Posteriormente, os recursos 

são reutilizados, por exemplo, através da reciclagem, ou eliminação como 

resíduos. As ações das entidades empresariais dependem e impactam a 

biodiversidade, através do suprimento de materiais.

A biodiversidade não tem a ver somente com a oferta de material. Ela 

também protege os locais de trabalho - atividades de produção e escritórios 

- contra desastres naturais, tais como deslizamento de terra e enchentes. A 

biodiversidade também ajuda a estabilizar a temperatura e a regular o clima 

local. No processo de construção de prédios e uso da terra, a biodiversidade 

às vezes sofre impactos e esses impactos podem resultar em impactos 

sobre as comunidades. 

Os sistemas de conhecimento e as inspirações derivadas da 

biodiversidade são úteis no desenvolvimento de produtos médicos e na 

melhoria das criações. Imitar e se inspirar na morfologia e nas funções 

do mundo natural podem estimular as inovações tecnológicas. A isso 

chamamos de biomímica ou desenho biologicamente inspirado. Um exemplo 

é o desenho de um veículo movido à baixa resistência do ar para o trem bala 

do Japão, Shinkansen, inspirado pela forma do bico do martim-pescador. 

Além disso, as entidades empresariais podem se envolver em projetos 

que incluam o ecoturismo, utilizando a natureza local que é sustentada pela 

biodiversidade e a cultura local baseada na biodiversidade.

As entidades empresariais podem também se envolver com a 

biodiversidade através de investimento e empréstimo, ou por meio de 

atividades de contribuição social.

Com relação aos 
vínculos entre 
biodiversidade e 
empresas
Veja a Seção II, 
“2. Abordagens 
orientadoras” (p. 53).

Para saber mais sobre 
como as entidades 
empresariais têm 
relação com a 
biodiversidade
Veja a Referência 
1: “Exemplos de 
procedimentos para 
implementação 
das ações” (p. 64-, 
especialmente p. 
65-) e Referência 2: 
“Exemplos de avaliação 
da relação entre 
entidades empresariais e 
biodiversidade” (p. 70).
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Benefícios da natureza 
da terra e entorno

Sabedoria da natureza 
(Sistemas de conhecimento, valores educacionais, inspiração, etc.).

Uso da 
paisagem natural

Ameaças de desastres 
naturais e proteção 

contra desastres, etc.

Saúde humana e 
capacidade de auto-cura 

através dos benefícios naturais

Purificação do 
ar e da água, 

regulação climática, 
etc.

Ecossistemas 
nacionais e 
internacionais

Reciclagem e lixo
fabricantes, etc.

Consumidores e 
comércio diversoVarejistas

Atacadistas

Mercados, etc.

Empreendimentos 
imobiliários

Construção Negócios 
financeiros

Fabricantes

Agricultura

Produtos 
agrícolas

Madeira

Água

Organizações sem 
fins lucrativos / ONGs Hospitais

Alimento (processado)
Bebidas
Vestuário
Madeira (produtos)
Polpa e papel
Impressão

Ferro e aço
alumínio, etc.

Cerâmica, vidro, 
cimento, etc.

Plásticos, borracha, 
fibras químicas, etc.

Remédios, 
cosméticos, gasolina, 
etc.

Automóveis
Aparelhos elétricos
Equipamentos de 
precisão, etc.

Arroz, vegetais, 
animais de criação, 
algodão, etc.

Peixes, mariscos, 
algas marinhas, etc, 
inclusive piscicultura.

Minério de ferro, metais 
preciosos, rochas, 
cascalho, argila, sílica, 
cimento, etc.

Parceria 
levantamento de 
preocupações

Informações e infraestrutura 
de informação sobre a 
biodiversidade

Financiamento, infraestrutura de levantamento de fundos 
e garantias de risco relacionadas à biodiversidade.

Recursos humanos e 
conhecimento científico 
relativos à biodiversidade

Carvão, petróleo cru, 
gás natural, etc.

Produtos 
marinhos

Materiais

Transporte

Navios e automóveis, etc.Recursos 
Minerais

Recursos 
energéticos

Mercearias
Açougues
Lojas de bebidas
Peixarias
Lojas de comidas
(restaurantes, cafés, 
bares).
Lojas de roupas
Livrarias
Papelarias

Lojas de eletrônicos
Comerciantes

Supermercados
Lojas de 
departamento
Lojas de 
conveniência, etc.

Terras cultiváveis e 
terras de pastagem

Lagos, rios, 
oceanos e litorais.

Florestas

Produtos 
florestais

Pescados

Pousadas e hotéis, etc.
setor de viagens, etc.

Mídia de massa e 
telecomunicações

Escolas, universidades, 
instituições de pesquisa.

Migração de 
espécies invasoras

Crise da biodiversidade 
resultante do aquecimento global

Impactos na terra, ecossistemas circundantes e comunidades devido ao uso e 
alteração da terra, inclusive construção, poluição da água, eliminação de resíduos, etc.

Construção, etc.

Gases de Efeito Estufa (GEEs) como o CO2
GEEs inclusive o  CO2

Fluxos de material

Legenda

Tipos de 
negócios 

Benefícios 
da natureza

Impactos

Fluxos de serviço
(benefícios da natureza)

Outros fluxos de serviço

Empresas de energia elétrica, empresas de gás, indústrias de água, etc.
Impactos na terra, 
ecossistemas 
circundantes e 
comunidades 
devido ao uso e 
alteração da terra, 
etc.

Panorama geral das atividades empresariais e da biodiversidade

Este diagrama mostra sucintamente as atividades empresariais do ponto de vista da 

biodiversidade. Não se trata de uma ilustração abrangente de todos os atores, atividades, 

fluxos	de	materiais,	etc.
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Parceria 
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preocupações

Informações e infraestrutura 
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Recursos humanos e 
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relativos à biodiversidade

Carvão, petróleo cru, 
gás natural, etc.

Produtos 
marinhos
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Transporte
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Construção, etc.
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Fluxos de material
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alteração da terra, 
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Vista	 desta	 forma,	 fica	 claro	 que	 não	 são	 apenas	 algumas	 poucas	

entidades	 empresariais	 que	 se	 beneficiam	 da	 biodiversidade	 e	 causam	

impacto sobre ela.

Setores	 como	 agricultura,	 florestal	 e	 pesqueiro,	 construção,	manufatura,	

revenda,	 finanças,	 a	 mídia	 de	 massa,	 etc.,	 todos	 têm	 impactos	 sobre	 as	

atividades de outras entidades que estão diretamente envolvidas com a 

biodiversidade, além de dependerem dos benefícios da biodiversidade pelo 

uso do meio ambiente natural e de recursos bióticos que incluem produtos 

agrícolas,	madeireiros	e	marinhos,	além	dos	fluxos	de	materiais	das	cadeias	

de fornecimento4, investimentos e empréstimos.

Esses benefícios e impactos são globais. As entidades de negócios 

dependem	 dos	 benefícios	 da	 biodiversidade	 e	 influenciam-na	 tanto	 dentro	

como fora do Japão, por meio da criação e operação de locais de trabalho 

e fábricas, cadeias de fornecimento, investimentos e empréstimos. Devido a 

seus recursos naturais limitados, o Japão depende dos serviços prestados 

pelos ecossistemas estrangeiros para a maioria de seus recursos naturais. 

Precisamos reconhecer que os atuais padrões e estilos de vida não seriam 

possíveis sem os recursos naturais de outros países.

A Avaliação Ecossistêmica do Milênio categoriza os benefícios dos 

ecossistemas que servem de base para a biodiversidade em quatro serviços 

ecossistêmicos.	 O	 relatório	 também	 identifica	 cinco	 grandes	 ameaças	 à	

biodiversidade: mudanças nos habitats, sobreexplotação dos recursos 

bióticos, mudanças climáticas, espécies invasoras e o acúmulo de excesso 

de nutrientes (tais como nitrogênio e fósforo) e poluição. Se organizarmos 

a	 figura	 da	 página	 anterior	 na	 perspectiva	 de	 “serviços	 ecossistêmicos	

recebidos pelas entidades empresariais” e “impactos causados pelas 

entidades empresariais”, o resultado seria o seguinte:

4 Uma cadeia de suprimentos é toda a cadeia de processos envolvidos no fornecimento de um bem 
ou serviço (incluindo compra, desenvolvimento, produção, transporte, armazenagem e venda), desde 
a	 compra	 inicial	 de	 materiais	 até	 a	 entrega	 final	 aos	 consumidores	 pelas	 entidades	 empresariais.	
Uma abordagem de gestão comercial, que avalia toda a cadeia de suprimentos como um processo, 
visando a otimização, inclusive a melhoria do valor agregado dos produtos e serviços, geralmente 
é conhecida como gestão da cadeia de suprimentos. Essas diretrizes discutem a cadeia de 
suprimentos sob o ponto de vista de sua utilidade para a conservação da biodiversidade.
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3.2. Benefícios adicionais das ações para a biodiversidade

As entidades empresariais podem ter várias oportunidades de fazer suas 

atividades progredirem por meio de uma abordagem proativa à conservação 

e ao uso sustentável da biodiversidade. As ações para a biodiversidade são 

essenciais para as estratégias de recurso das entidades empresariais.

Entre os exemplos, podemos citar:

•	 Abordar	o	uso	sustentável	dos	recursos	bióticos	pode	 levar	à	garantia	

de aquisição de recursos em longo prazo e de forma estável. 

Exemplos de serviços ecossistêmicos e principais ameaças

Benefícios / 
Impactos

Categorias Exemplos

Serviços  
ecossistêmicos

Serviços de 
provisão

Serviços que fornecem recursos essenciais à vida humana, 
tais como alimento, combustível, madeira, fibra, remédios, 
água, etc.
Nós mantemos nossas vidas comendo animais e plantas, 
fazendo roupas com peles e fibras de animais, e constru-
indo com madeira.

Serviços de 
regulação

Serviços que controlam o meio ambiente como, por exem-
plo, o papel das florestas na mitigação climática, prevenção 
de enchentes e purificação da água.
Os custos para a prestação artificial desses serviços seriam 
enormes.

Serviços 
culturais

Serviços que oferecem satisfação mental, prazer estético, a 
infraestrutura dos sistemas religiosos e sociais, oportunida-
des de recreação, etc.
Esses serviços permitem a apreciação de várias flores da 
estação, o ecoturismo, roupas características com dese-
nhos que derivam de espécies nativas, e a culinária incenti-
vada pela natureza local única.

Serviços de 
suporte

Serviços que apóiam o fornecimento dos três serviços 
acima.
Por exemplo, a geração de oxigênio pela fotossíntese, for-
mação do solo, circulação de nutriente, circulação da água, 
etc.

Principais  
ameaças

Mudança de 
habitat

A mudança no uso da terra, por exemplo, através do des-
matamento de florestas virgens, que reduz a área de habitat 
para os organismos. 
Também influencia as comunidades locais que utilizam 
recursos bióticos (veja exemplos na página 32).

Exploração 
excessiva 
dos recursos 
bióticos

A caça e captura excessiva, coleta ilegal, sobreexplotação 
de populações para fins ornamentais e comerciais (veja 
exemplos na página 32).

Mudança 
climática

As emissões de gáses de efeito estufa causam mudanças 
no clima, que influenciam a biodiversidade.

Espécies 
invasoras

As espécies invasoras influenciam a biota nativa, que é 
única para uma área e seus ecossistemas (veja p. 146).

Acúmulo de 
nutrientes e 
poluição

Os nutrientes e outros produtos químicos influenciam o 
habitat dos organismos.

Para saber mais sobre 
as oportunidades e os 
riscos veja a Referência 
2: “Exemplos de 
avaliação de vínculos 
entre as entidades 
empresariais e a 
biodiversidade”, (3) 
Analisando os riscos 
e as oportunidades 
(p.78-) e Referência 
7: “Informações de 
Referência para este 
documento”, 1. (3) 
“Um exemplo de 
oportunidade” (p. 146).
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•	 A aquisição e produção de insumos 

materiais favoráveis à preservação da 

biodiversidade podem melhorar o valor da 

marca do produto. Além disso, mostrar 

envolvimento pode ajudar a melhorar 

a marca corporativa de uma entidade 

empresarial e ajudar a atrair novos clientes. 

•	 Ser	 benéfico	 à	 biodiversidade	 e,	

consequentemente,	 benéfico	 à	

comunidade, pode atrair investidores que 

valorizem o investimento socialmente 

responsável.

•	 Pode ser criado um mercado para novas 

tecnologias, permitindo a promoção da 

conservação e do uso sustentável, tal 

como tecnologia para a conservação da 

biodiversidade. 

•	 A satisfação do colaborador da empresa 

pode ser aprimorada, assegurando a 

manutenção de pessoal.

Se as entidades não trabalharem ativamente 

na conservação e no uso sustentável da 

biodiversidade, vários riscos podem surgir ao 

invés das oportunidades supracitadas.

Por exemplo:

•	 Riscos de compra incontrolada de recursos 

bióticos. 

•	 Riscos de dano à imagem de um produto, 

marca ou empresa. 

•	 Rscos de menor competitividade de 

mercado para os produtos e serviços, 

devido à deterioração na qualidade 

ambiental.

Assim, as ações das entidades empresariais 

para a conservação e o uso sustentável 

da biodiversidade podem evitar riscos no 

curto e longo prazo, além de promover boas 

oportunidades.
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Capítulo 4: Ações desenvolvidas pelas empresas 
em relação à biodiversidade - tendências 
nacionais e internacionais

Aqui resumimos as tendências nacionais e internacionais em relação às 

ações para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade realizadas 

por empresas.

Tendências nacionais

No	 Japão,	 a	 responsabilidade	 das	 empresas	 foi	 especificada	 na	 Lei	

Básica de Biodiversidade, enquanto as relações entre ações comerciais 

e	 biodiversidade	 foram	 especificadas	 na	 Terceira	 Estratégia	 Nacional	 de	

Biodiversidade do Japão. Em seus relatórios ambientais, as empresas devem 

abordar as questões relacionadas à biodiversidade.

•	 A Lei Básica de Biodiversidade do Japão: A	 Lei	 Básica	 de	

Biodiversidade	 entrou	 em	vigor	 em	 junho	de	2008.	A	 Lei	 especifica	 a	

responsabilidade das empresas na condução de suas atividades, 

inclusive buscar reduzir os impactos sobre a biodiversidade e alcançar 

o uso sustentável, através do entendimento dos impactos de suas 

atividades sobre a biodiversidade, assim como pela realização de 

atividades empresariais compatíveis com a proteção da biodiversidade, 

ao mesmo tempo em que buscam se coordenar com outras 

empresas e outros atores envolvidos, para atender a certos princípios 

fundamentais (ver nota de rodapé na página 36). 

•	 Com	 base	 nesta	 Lei,	 o	 governo	 nacional	 pode	 adotar	 as	 medidas	

necessárias para promover o uso de matérias-primas de forma a 

evitar o dano à biodiversidade, impulsionar o ecoturismo, a agricultura 

orgânica e outros esforços para reduzir o impacto das atividades 

empresariais sobre a biodiversidade. O governo também deve 

prestar informações sobre a biodiversidade pertinentes às atividades 

empresariais, melhorar o entendimento da importância de estilos de 

vida sustentáveis, e adotar outras medidas para garantir a promoção 

de atividades empresariais compatíveis com a preservação da 

biodiversidade, uma vez que os cidadãos podem desempenhar um 

papel de escolher bens e serviços que sejam também sustentáveis. 

•	 A Terceira Estratégia Nacional de Biodiversidade do Japão: A Terceira 

Estratégia Nacional de Biodiversidade do Japão, adotada pelo governo 

em	novembro	de	 2007,	 afirma	que	 as	 empresas	 têm	 impactos	 sobre	

a	 biodiversidade,	 além	 de	 se	 beneficiarem	 delas	 através	 dos	 muitos	

aspectos de suas atividades empresariais, inclusive a compra de 

Para informações de 
referência a respeito 
das principais 
atividades dos 
governos, entidades 
de negócio, ONGs, e 
outros
Veja Referência 7: 
“Informações de 
referência para este 
documento” (4) 
Principais atividades 
dos governos, várias 
entidades de negócios, 
ONGs e outros (p. 147)
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insumos materiais e a utilização de informação genética. Além disso, 

como as empresas têm um papel importante na incorporação das 

perspectivas de conservação e uso sustentável da biodiversidade 

em seus sistemas socioeconômicos relacionados às suas atividades 

empresariais no geral, a Terceira Estratégia Nacional de Biodiversidade 

do Japão as convoca a elaborar diretrizes para promover estes 

esforços. 

•	 Diretrizes para o Relatório Ambiental5: O documento Diretrizes para 

o Relatório Ambiental (Versão do Ano Fiscal de 2007), publicada em 

junho pelo Ministério do Meio Ambiente do Japão, apresenta uma 

nova linguagem em relação à biodiversidade. As diretrizes demandam 

relatórios ambientais para descrever a situação das atividades para 

conservação da biodiversidade e o uso sustentável de recursos 

bióticos.

Tendências internacionais

Em nível internacional, a Conferência das Partes da Convenção sobre 

Diversidade Biológica adotou uma Decisão sobre o engajamento do setor 

empresarial. Além disso, a Cúpula do G8 discutiu o engajamento do setor 

empresarial nas atividades de biodiversidade. 

•	 Reunião dos Ministros do Meio Ambiente do G8: A biodiversidade 

se tornou um tema importante pela primeira vez na história do G8, 

durante a Reunião dos Ministros do Meio Ambiente do G8, em 

2007. Esta reunião enfatizou a necessidade de melhorar as medidas 

políticas que envolvem as empresas, além de analisar os impactos 

econômicos associados à perda da biodiversidade. A Reunião dos 

Ministros do Meio Ambiente do G8 em 2008 adotou o “Kobe Call for 

Action for Biodiversity” , onde solicita a organização de um Diálogo da 

Biodiversidade de Kobe – um diálogo entre os stakeholders, inclusive o 

setor	empresarial,	ONGs	e	organizações	sem	fins	lucrativos.	

•	 Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB): a Convenção sobre 

Diversidade Biológica (CDB) foi adotada durante a Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (A Cúpula da 

Terra) realizada no Rio de Janeiro, Brasil, em 1992, juntamente com a 

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática 

(CQNUMC). A CDB tem três metas, a saber: (1) a conservação da 

biodiversidade; (2) o uso sustentável de seus componentes; e, (3) a 

repartição justa e equitativa dos benefícios resultantes dos recursos 

genéticos. 

5 A Iniciativa Global de Relatórios (GRI, em inglês) publicou o documento “Biodiversity – a GRI 
Reporting Resource” em 2007.
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•	 A Decisão da CDB sobre o engajamento do setor empresarial: 

a Oitava Conferência das Partes (COP-8) da Convenção sobre 

Diversidade Biológica, realizada em 2006, adotou uma Decisão sobre 

o engajamento do setor privado6 pela primeira vez. A decisão observou 

que as atividades do setor empresarial têm sérios impactos sobre a 

biodiversidade, apesar de o setor privado ser o grupo interessado 

que menos contribui com a implementação da Convenção. A Decisão 

observou ainda que o setor privado poderia dar grandes contribuições 

à implementação da Convenção, promovendo boas práticas naquele 

setor. 

•	 A Meta de Biodiversidade de 2010: a Meta de Biodiversidade de 2010 

de	“alcançar	até	2010	uma	significativa	redução	da	taxa	atual	de	perda	

de biodiversidade” foi adotada mundialmente na Sexta Conferência das 

Partes (COP-6) da Convenção sobre Diversidade Biológica. A Sétima 

Conferência das Partes (COP-7) adotou uma Decisão de desenvolver 

um marco para avaliar o progresso em relação à Meta de 2010, 

identificando	 problemas	 que	 têm	 profunda	 relação	 com	 as	 atividades	

empresariais – inclusive produtos baseados em biodiversidade, 

oriundos de fontes sustentavelmente manejadas e áreas de produção 

manejadas de forma consistente com a conservação de biodiversidade; 

reduzir o consumo insustentável dos recursos biológicos e o consumo 

que tenha impacto sobre a biodiversidade; proteger o conhecimento e 

as práticas tradicionais; e, transferência de tecnologia para os países 

em desenvolvimento. A Décima Conferência das Partes (COP-10) da 

Convenção sobre Diversidade Biológica foi realizada na Cidade de 

Nagoia, Prefeitura de Aichi, em 2010, onde foram discutidas ações 

posteriores à Meta de 2010.

Repartição justa e equitativa dos benefícios resultantes do uso de 

recursos genéticos

O terceiro objetivo da Convenção sobre Diversidade Biológica – a 

repartição justa e equitativa dos benefícios resultantes da utilização 

de recursos genéticos – indica que cada país tem direitos soberanos 

relacionados a seus recursos naturais nacionais.

A Sexta Conferência das Partes (COP-6) da Convenção sobre Diversidade 

Biológica, realizada em abril de 2002, adotou as Diretrizes voluntárias 

de Bonn sobre o Acesso a Recursos Genéticos e Repartição Justa e 

Equitativa dos Benefícios Resultantes de sua Utilização como referência 

6 Decisão VIII/1 da COP-8 da CDB sobre o engajamento do setor privado (http://www.cbd.int/
decision/cop/?id=11031) (Referência: Decisão IX/26 da COP-9 da CDB: promover o envolvimento 
das empresas (http://www.cbd.int/decision/cop/?id=11669) Veja referência 6 (p.136-) para mais 
informações.
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para desenvolver medidas e contratos legislativos e administrativos, 

para assegurar o “Acesso e Repartição de Benefícios (ABS, em inglês) 

dos Recursos Genéticos”, com estreita ligação ao terceiro objetivo da 

Convenção.

As empresas usam diversos recursos genéticos, tais como criação 

de variedades melhoradas de produtos agrícolas e desenvolvimento de 

novos medicamentos que utilizam rica informação genética de uma série 

de organismos. É importante garantir que tanto os fornecedores quanto os 

usuários de recursos genéticos possam desfrutar dos benefícios melhorando 

o entendimento sobre o princípio da repartição justa e equitativa dos 

benefícios, como estabelece a Convenção sobre Diversidade Biológica, 

e	 o	 acesso	 aos	 recursos	 genéticos	 de	 forma	 a	 ganhar	 a	 confi	ança	 dos	

fornecedores.

Para mais detalhes sobre o acesso a recursos genéticos, consulte as 

“Diretrizes sobre Acesso aos Recursos Genéticos para Usuários no Japão”, 

publicado pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria (MECI) e pela 

Associação de Bioindústria do Japão.

(http://www.mabs.jp/archives/pdf/iden_tebiki_e.pdf)
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Seção
II Políticas

As entidades empresariais, como importantes atores que têm relações 

com a biodiversidade, devem adotar ações para sua conservação e o uso 

sustentável, tanto nacional quanto internacionalmente, que naturalmente 

incluem seguir as leis nacionais e as regras internacionais sobre a 

biodiversidade.

Esta seção, a “Seção II: Políticas”, descreve as políticas relevantes 

para as atividades voluntárias desenvolvidas pelas atividades 

empresariais para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade. 

Seguindo o ponto fundamental que as empresas devem entender 

as relações com a biodiversidade (como discutido na "Seção I: Um 

entendimento comum sobre a situação"), e diante do fato que as 

empresas, como membros da sociedade, devem lutar pela criação de 

uma sociedade sustentável em harmonia com a natureza, apresentamos 

abaixo algumas orientações em relação às principais questões que as 

empresas devem considerar ao adotar ações para lidar com o problema 

ambiental global da biodiversidade, em uma perspectiva de longo prazo:

1. Argumentos: descreve os objetivos mais básicos das ações 

desenvolvidas pelas entidades empresariais.

2. Abordagens orientadoras: descrevem as abordagens básicas úteis 

para orientar os esforços quando as entidades empresariais iniciam as 

ações.

3. Tomando ação: descreve os métodos para tomar ação para os 

esforços iniciais das entidades empresariais, assim como para 

esforços de acompanhamento. 

4. Princípios fundamentais: descreve os princípios fundamentais que 

devem ser entendidos em relação às ações para a conservação e o 

uso sustentável da biodiversidade.

5. Perspectivas a serem consideradas: descreve as principais 

perspectivas que as empresas devem considerar quando analisam e 

implementam ações concretas.
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1. Argumentos

Essas diretrizes se baseiam nos seguintes argumentos:

Argumento 1: Conservação da biodiversidade

A biodiversidade – inclusive a diversidade de ecossistemas, 

espécies de vida selvagem e suas populações locais e genes – deve 

ser conservada, segundo as circunstâncias ambientais e sociais de 

cada local.

Argumento 2: Uso sustentável dos componentes da 

biodiversidade

Os componentes da biodiversidade devem ser utilizados de modo 

a não levar a uma redução em longo prazo dos componentes da 

biodiversidade ou dos benefícios (serviços) deles derivados.

Como as circunstâncias de cada entidade empresarial são diferentes – 

dependendo de seu porte, tipo, base de operações, estrutura organizacional, 

especificações	 das	 operações,	 natureza	 das	 atividades,	 localização	 das	

atividades (nacional ou estrangeira) e outras características (resumidas abaixo 

pela frase "porte e características"), cada entidade empresarial deve utilizar 

a orientação prestada neste documento de forma adequada à sua situação 

específica.

A Convenção sobre Diversidade Biológica tem três objetivos, a saber: (1) a 

conservação da biodiversidade, (2) o uso sustentável de seus componentes; 

e, (3) a repartição justa e equitativa dos benefícios resultantes da utilização 

dos recursos genéticos. Em relação às discussões internas à Convenção 

sobre Diversidade Biológica relacionadas ao “Acesso e Repartição de 

Benefícios”, que tem claras ligações com o terceiro objetivo da Convenção, 

consulte as “Diretrizes sobre Acesso a Recursos Genéticos para Usuários 

no Japão", publicadas pela Associação de Bioindústrias do Japão e pelo 

Ministério da Economia, Comércio e Indústria (MECI).
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2. Abordagens orientadoras

É recomendável que as entidades empresariais realizem as seguintes 

ações para garantir a conservação e o uso sustentável da biodiversidade:

(1) Avaliar as relações entre atividades empresariais e a 

biodiversidade (tanto os benefícios/serviços recebidos da 

biodiversidade quanto os impactos causados nela).

Quando realizam ações para a conservação e o uso sustentável da 

biodiversidade, as entidades empresariais devem avaliar as relações entre 

suas atividades e a biodiversidade. Ao entender essas relações, as entidades 

podem avaliar sua dependência dos benefícios da biodiversidade e entender 

como suas atividades promovem impactos sobre ela, assim conhecendo 

melhor as ações necessárias. Esta informação deve estar vinculada a 

considerações sobre quais ações merecem maior prioridade.

Entre os exemplos de tipos de relações entre biodiversidade e atividades 

empresariais, podemos citar a utilização de recursos naturais como 

alimentos, madeira e água, que são benefícios da biodiversidade, atividades 

que mudam a terra, e o investimento em empresas cujas atividades têm 

impacto na biodiversidade.

(2) Reduzir os impactos sobre a biodiversidade e trabalhar para seu 

uso sustentável, por meio de atividades empresariais que levem a 

biodiversidade em consideração.

Em linha com o entendimento acima, as entidades empresariais devem 

reduzir seus impactos gerais sobre a biodiversidade, considerando as 

relações entre os diversos contextos de suas atividades econômicas e a 

biodiversidade, envolvendo-se no uso sustentável, de modo que no futuro 

não haja redução nos benefícios resultantes da biodiversidade.

Assim, as entidades empresariais devem buscar ações na ordem de 

prioridade estabelecida, segundo o porte e as características de cada 

entidade empresarial.

(3)  Implantar sistemas de apoio às ações.

Quando necessário, as entidades empresariais devem utilizar sistemas 

que apóiem as ações relacionadas à biodiversidade, além de sistemas de 

gestão ambiental. 

Para as relações 
entre biodiversidade e 
entidades empresariais
Veja a Seção I, Capítulo 
3: “Relação entre a 
biodiversidade e as 
empresas” (p. 39-).
(Inclusive o “Panorama 
geral das atividades 
empresariais e da 
biodiversidade”, p. 40 
– 41).

Para recomendações 
sobre a avaliação de 
relações
Veja a Referência 
1: “Exemplos de 
procedimentos para 
implementação das 
ações” (p. 64- em diante, 
especialmente p. 65-).
Consulte a Referência 2: 
“Exemplos de avaliação 
da relação entre 
entidades empresariais e 
biodiversidade” (p. 70).

Para recomendações 
sobre atividades 
empresariais 
compatíveis com 
a preservação da 
biodiversidade
Consulte a Referência 
3: “Ações das entidades 
empresariais nos 
contextos-chave” (p. 
81-).
Consulte a Referência 5: 
“Exemplos concretos” 
(p. 99-).

Recomendações gerais 
para ação
Consulte a Referência 
1: “Exemplos de 
procedimentos para 
implementação das 
ações” (p. 64-)
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3. Tomando ação

Há diversos tipos de ações relacionadas à biodiversidade que podem 

ser desenvolvidas pelas entidades empresariais, com base em seu porte e 

características. 

As entidades empresariais que ainda não desenvolvem ações podem começar 

com as atividades abaixo.

(1)  Indicação de uma política para a conservação da biodiversidade e seu 

uso sustentável.

(2)	 Identifi	cação	 de	 ações	 que	 sejam	 de	 elevada	 importância,	 com	 base	 no	

entendimento das relações da entidade empresarial com a biodiversidade 

e, então, determinar as prioridades relativas entre essas ações, tomando 

ação em relação àquelas atividades de maior prioridade. Para obter 

estudos estáveis, as ações devem ser adotadas por meio de uma 

abordagem passo-a-passo, considerando sua viabilidade.

As entidades empresariais que já começaram a realizar ações devem rever as 

ações anteriores e podem adotar mais ações futuras.

Por	 exemplo,	 como	mostra	 a	 fi	gura	 na	 página	 ao	 lado,	 há	muitos	 padrões	

potenciais do que pode ser feito, inclusive um padrão para adotar uma política de 

ações	relacionadas	à	biodiversidade	e	realizar	ações	específi	cas,	tais	como	para	

conservação da biodiversidade, ou o padrão de expandir a cooperação para 

envolver fornecedores e outras entidades empresariais.

Além disso, as entidades empresariais com maior impacto sobre a 

biodiversidade devem ser mais proativas em suas ações. 
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Modelos de Ações - Exemplos

Modelo de Ação 1

Modelo de Ação 2

Modelo de Ação 3

Implementar ações com base 
em sua prioridade, além de 
considerar sua viabilidade.

Além das atividades no Modelo 1, 
incorporar considerações sobre 
biodiversidade aos sistemas de 
gestão ambiental.

Além das atividades nos Modelos 1 e 2, 
adotar ações em colaboração com 
fornecedores e outras entidades empresariais 
(como para compra ambientalmente correta 
de insumos materiais).

Elucidar uma política de ação 
em biodiversidade.
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4. Princípios fundamentais 

Estes são os três princípios fundamentais:

Princípio 1. Evitar ou minimizar os impactos sobre a biodiversidade

Diante do fato que as mudanças nas atividades socioeconômicas levaram 

à perda de biodiversidade, e que o uso de recursos naturais provavelmente 

terá impactos sobre a biodiversidade no Japão e no exterior, o uso da 

biodiversidade requer métodos sustentáveis de utilização da terra e dos 

recursos naturais, para evitar ou minimizar os impactos que as empresas 

causam sobre ela.

Princípio 2. Adotar abordagens de precaução7 e adaptação8   

A biodiversidade depende de um delicado equilíbrio que deve ser mantido. 

Além	 disso,	 envolve	 muitos	 fenômenos	 que	 não	 foram	 cientificamente	

explicados. É difícil, ou praticamente impossível, restaurar completamente 

a	 biodiversidade	 após	 ela	 ser	 danificada.	 Assim,	 a	 conservação	 e	 o	 uso	

sustentável da biodiversidade demandam esforços para: melhorar o 

conhecimento	científico;	adotar	métodos	de	precaução	para	a	conservação	

da biodiversidade; monitorar continuamente a situação da biodiversidade 

depois do início de um projeto; avaliar o monitoramento dos resultados 

cientificamente;	e,	realizar	medidas	adaptativas	que	reflitam	esses	resultados	

no projeto e em outras ações.

Princípio 3. Adotar uma perspectiva de longo prazo

A biodiversidade oferece muitos benefícios a longo prazo. Os impactos 

sobre a biodiversidade envolvem muitos fatores que têm relações complexas, 

e os impactos podem se tornar visíveis somente após um período de tempo 

relativamente longo. Assim, a conservação da biodiversidade e seu uso 

sustentável necessitam de uma perspectiva de longo prazo para os esforços 

de conservação e restauração dos ecossistemas.

7 As abordagens de precaução são medidas adotadas quando há incerteza e para as quais faltam 
provas	cientificas;	a	ausência	de	 total	certeza	científica	não	deve	ser	usada	como	argumento	para	
adiar as medidas, e a ação deve ser adotada ao mesmo tempo em que busca total conhecimento 
científico.

8 As abordagens adaptativas são medidas adotadas sobre questões para as quais há incerteza, 
tais como quando não há informação básica disponível ou quando está em constante mudança. 
Sabendo de antemão que os resultados nesses casos podem ser diferentes das previsões originais, 
é realizado o monitoramento que utiliza os resultados para alterar as atividades, assim adaptando-as 
à informação atualizada. Esta é uma abordagem geralmente realizada na conservação e restauração 
dos ecossistemas. Por causa da complexidade e da natureza mutável da biodiversidade, não é 
possível conhecer todos os fatores relevantes. Assim, é importante agir com cuidado e humildade.
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5. Perspectivas a serem consideradas

Quando as entidades empresariais tomam ações relacionadas à 

conservação da biodiversidade e seu uso sustentável, as seguintes 

perspectivas devem ser consideradas.

Perspectiva 1: Concentrar em localidades, pensar regional e 

globalmente

Os componentes da biodiversidade podem ser únicos para determinados 

locais, ou ter fortes vínculos com determinados lugares. Se os ecossistemas, 

as espécies e seus genes únicos de uma dada região se perderem, eles se 

perdem da Terra como um todo. A conservação destes componentes de 

biodiversidade é possibilitada por ações em áreas naturais únicas, o que 

aumenta a importância de uma perspectiva com base local. Além disso, 

ao considerar os arranjos para as atividades de conservação, é importante 

entender as circunstâncias dos locais onde as atividades efetivamente serão 

realizadas.

Além disso, diante do fato que a biodiversidade tem profunda relação com 

a sociedade e a cultura de uma região, é importante também considerar 

os fatores sociais e culturais, tais como estilos de vida tradicionais, 

conhecimento, ideias e práticas.

Por outro lado, os componentes da biodiversidade têm amplas conexões 

através	 de	 fluxos	 de	 materiais,	 como	 água	 e	 sedimentos,	 além	 dos	

movimentos de animais, e a própria diversidade, que depende de conexões 

únicas entre os organismos que existem em vários lugares.

Além disso, através de atividades socioeconômicas e devido à expansão 

das atividades empresariais, as entidades empresariais no Japão têm estreita 

relação com países do mundo todo (principalmente na região da Ásia). Essas 

relações são vinculadas aos movimentos de matérias-primas e produtos, 

assim	como	de	fluxos	financeiros,	como	investimentos	e	empréstimos.

Assim, é importante que as empresas realizem ações nacionais e 

internacionais com uma perspectiva abrangente e global, cientes das 

conexões entre biodiversidade nos corpos d’água e as escalas globais, 

assim como sobre os vínculos que envolvem os serviços ecossistêmicos. 

Especialmente porque o Japão depende muito de recursos estrangeiros, 

também é importante ter uma perspectiva que considere os impactos sobre 

os ecossistemas, através da importação e exportação de organismos do 

exterior, e a cadeia de suprimentos, como abordaremos mais à frente.
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Perspectiva 2: Criar parceria com diversos stakeholders e considerar 

o ponto de vista deles

Para promover a conservação da biodiversidade e seu uso sustentável, 

tanto interna quanto externamente, é importante promover a divulgação de 

informações, trabalhando não somente como uma entidade empresarial 

única,	 mas	 também	 de	 forma	 orgânica	 e	 flexível,	 através	 de	 parcerias	

com uma ampla gama de stakeholders (inclusive atores relevantes para 

um	 determinado	 lugar	 –	 governos	 locais,	 ONGs	 e	 organizações	 sem	 fins	

lucrativos, moradores da comunidade, povos e comunidades indígenas, 

instituições de ensino e de pesquisa, agências governamentais, organismos 

internacionais). As parcerias entre entidades empresariais e entre diferentes 

setores	também	podem	ser	eficientes.

Também é importante considerar as perspectivas dos stakeholders que 

usam a biodiversidade, inclusive as comunidades locais onde as operações 

são realizadas e de onde os insumos materiais são fornecidos. Quando se 

trata de um local em um país em desenvolvimento, considerando o fato que 

a biodiversidade molda a sociedade e a cultura locais, é particularmente 

importante agir com respeito às questões sociais e culturais, inclusive estilos 

de vida tradicionais, conhecimentos, ideias e práticas, e não somente em 

termos de preocupações econômicas.

Perspectiva 3: Contribuições sociais

As entidades empresariais só podem existir se houver uma sociedade 

sustentável que permita que os benefícios da biodiversidade continuem no 

futuro. É importante ter em mente que as empresas não são somente atores 

econômicos buscando lucros, mas também são membros da sociedade e, 

assim, devem contribuir com a biodiversidade.

Quando realizamos atividades de contribuição social relacionadas à 

biodiversidade, é importante termos em mente que devemos buscar ações 

com metas claras, com base em uma perspectiva de longo prazo, voltadas a 

contribuir com sua conservação e seu uso sustentável, enquanto buscamos 

um entendimento mais profundo da biodiversidade.

Perspectiva 4: Vínculos com as medidas contra o aquecimento global 

e outras medidas ambientais

À medida que o aquecimento global avança, aumentam as preocupações 

com os severos impactos na biodiversidade, inclusive com o rompimento 

dos ecossistemas e a extinção de espécies. Este é só um exemplo de como 

a biodiversidade tem estreita relação com outras questões.

Veja a Seção I, Capítulo 
2: “Construindo 
uma sociedade 
que promoverá a 
a conservação da 
biodiversidade” (p. 36-)

Para recomendações 
sobre as parcerias com 
diversos stakeholders
Veja a Referência 
1: “Exemplos de 
procedimentos para 
implementação 
das ações” (p. 64-, 
especialmente p. 66-) e 
outras referências.

Para recomendações 
sobre as atividades de 
contribuição social
Veja a Referência 4: 
“Esforços de contribuição 
social" (p. 97-).

Para recomendações 
sobre os vínculos 
com o aquecimento 
global e outras 
medidas ambientais 
Consulte a Referência 
7: “Informações 
de referência para 
este documento”, 2 
“Biodiversidade e outras 
medidas ambientais 
tais como lidar com 
aquecimento global”  
(p. 152).
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Assim,	 há	 muitos	 casos	 onde	 as	 medidas	 adotadas	 para	 outros	 fins	 –	

tais como medidas contra o aquecimento global, inclusive a redução das 

emissões de gases de efeito estufa e o gerenciamento dessas reduções; 

redução e disposição adequada de lixo; reutilização de recursos recicláveis; 

prevenção da poluição; compra verde e outros - serão úteis para a 

conservação da biodiversidade. Também há várias formas nas quais as 

ações	 relacionadas	à	biodiversidade	podem	ser	eficientes	em	outras	áreas,	

tais como em relação ao aquecimento global. Os esforços para contribuir 

com as comunidades locais também estão relacionados com a conservação 

de sua biodiversidade. Por outro lado, também há casos onde algumas 

ações podem minar os esforços em outras áreas ambientais. 

Por esses motivos, é importante ter em mente que certas ações 

relacionadas	à	biodiversidade	podem	ter	efeitos	benéficos	sobre	as	questões	

ambientais, assim como em termos de contribuições para as comunidades 

locais	 e,	 portanto,	 são	 necessárias	 ações	 que	 sejam	 eficientes	 em	 várias	

áreas no geral.

Perspectiva 5: Considerar a cadeia de suprimentos

As entidades empresariais têm relações com a conservação da 

biodiversidade e seu uso sustentável em áreas além daquelas sob seu 

controle direto, tais como compra de insumos materiais por terceiros. 

Embora haja casos onde seja extremamente difícil para as entidades 

empresariais licitarem e usarem matérias-primas que oferecem maior 

entendimento sobre os locais de produção e ciclos de vida da produção 

(devido à extensão e à complexidade da cadeia de suprimentos), uma 

contabilidade dos locais de produção locais e estrangeiros e do ciclo de 

vida	dos	produtos	e	serviços	podem	mostrar	significativos	impactos	sobre	a	

biodiversidade. 

Para garantir a conservação e o uso sustentável da biodiversidade, é 

importante realizar ações de modo que os negócios em cada estágio da 

cadeia de suprimentos que possam cooperar, a partir de suas respectivas 

posições, assim garantindo atividades por toda a cadeia de suprimentos, 

inclusive a compra de recursos naturais e insumos materiais que não 

contribuam para a perda de biodiversidade.

Perspectiva 6: Verificar os impactos sobre a biodiversidade

Para incorporar as devidas considerações sobre a conservação da 

biodiversidade ao executar projetos concretos, é importante ter em mente 

se, e até que ponto, um projeto terá impactos sobre a biodiversidade, o 

Para recomendações 
sobre a consideração da 
cadeia de suprimentos 
Veja a Referência 2: 
“Exemplos de avaliação 
da relação entre 
entidades empresariais 
e biodiversidade” (p. 
70) e a Referência 3: 
“Ações das entidades 
empresariais nos 
contextos-chave” (1) 
Aquisição de insumos 
materiais (p. 82-).
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que pode ser avaliado pela coleta da informação necessária utilizando 

a cooperação, quando necessário, com os governos locais, ONGs e 

organizações	 sem	 fi	ns	 lucrativos,	 moradores	 e	 comunidades	 locais,	 além	

de outros atores. As considerações sobre os impactos devem, inclusive, 

confi	rmar	 se	 o	 local	 do	 projeto	 é	 de	 alto	 valor	 para	 a	 conservação	 da	

biodiversidade.

Perspectiva 7: Adotar ações adequadas ao porte e às características 

da entidade empresarial

Apesar das relações com a biodiversidade obviamente variarem 

grandemente dependendo do tamanho e das características de cada 

entidade empresarial, todas essas entidades têm algum tipo de relação com 

a biodiversidade. Portanto, devem ser realizadas ações que tirem o máximo 

de proveito de seu porte e suas características, cada uma adotando medidas 

proativas	proporcionais	a	seu	grau	de	infl	uência	sobre	a	biodiversidade.
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Referências





referências Conselhos para implementação

Exemplos de procedimentos 
para implementação das ações

Ações das entidades 
empresariais nos contextos-
chave

Exemplos concretos

Informações de referência para 
este documento

Exemplos de avaliação da relação 
entre entidades empresariais e 
biodiversidade

Esforços de contribuição social

Documentos-chave recentes 
relativos à biodiversidade

Resumo das leis japonesas 
relativas à biodiversidade

Esta seção apresenta e explica 
exemplos de abordagens para ações por 
parte da gerência.

Esta seção apresenta exemplos de 
ações em diversas situações possíveis de 
atividades empresariais.

Esta seção apresenta exemplos onde 
as entidades empresariais estão fazendo 
esforços inovadores em diversos campos.

Esta seção apresenta explicações mais 
detalhadas sobre as abordagens para 
avaliar as relações com a biodiversidade 
apresentadas na Referência 1.

Esta seção apresenta conceitos 
e considerações sobre ações para 
implementar os esforços de contribuição 
social.

Esta parte introduz ações inovadoras e outras atividades que podem servir de 

informações de referência úteis, especialmente para as pessoas responsáveis pelas 

operações relativas ao projeto nas empresas que estão analisando a possibilidade de 

executar ações relacionadas à biodiversidade. Embora a implementação de algumas 

ações apresentadas aqui possa envolver diversos desafi os, e embora reconheçamos 

que há grandes diferenças nas características e no porte de diferentes empresas, 

estes exemplos são apresentados aqui com a esperança de que sirvam de sugestões 

úteis de possíveis ações e atividades relacionadas à biodiversidade, e que sejam 

adaptadas às circunstâncias reais de cada entidade empresarial.

referência 

1

referência 

3

referência 

5

referência 

7

referência 

2

referência 

4

referência 

6

referência 

8
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Estes “Exemplos de procedimentos para implementação das ações” apresentam 

algumas abordagens que a gestão das empresas pode adotar para levar a 

biodiversidade em consideração em suas atividades de planejamento.

(1) Um modelo esquemático de etapas no processo (exemplo)

O	fluxograma	abaixo	mostra	um	modelo	possível	de	etapas	no	processo.

Este	 fluxograma	 é	 uma	 de	muitas	 possibilidades.	 As	 entidades	 empresariais	 devem	

inovar e adaptar o processo, como necessário, segundo suas próprias características 

específicas,	escala	de	operações,	e	assim	por	diante.

Exemplos de procedimentos para a implementação 
das ações

referência 

1

Para	verificar	os	esforços	e	avaliar	sua	eficácia	e	o	grau	de	realização	dos	objetivos,	é	

interessante considerar a criação de indicadores apropriados para as reais circunstâncias 

de cada entidade empresarial. Seria útil, também, que várias entidades e organizações 

conduzissem a pesquisa e o desenvolvimento dos indicadores. 

Criar políticas (A)

Entender as inter-relações com a biodiversidade (B)
(Veja Ref. 2)

Estabelecer metas e objetivos (C)

Desenvolver metodologias e planos (D)

Criar sistemas de monitoramento e apoio (E)

Implementar ações (F)

Verificar o progresso, analisar as realizações e os 
problemas, rever os planos (G).

Prestação de informação (J)

Como necessário

P
ar

ce
ria

 c
om

 s
ta

ke
ho

ld
er

s 
ex

te
rn

os
 (I

) 
C

om
un

ic
aç

õe
s 

(J
)

Tr
ei

na
m

en
to

 in
te

rn
o,

 
co

m
un

ic
aç

ão
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om
 fu

nc
io

ná
rio

s 
(H

).

Revisar os planos 
quando necessário, 
com base nos 
resultados e nos 
problemas.
Implementar ações 
novamente se 
baseando nas 
diretrizes, metas e 
opções de ações 
revisadas.

Modelo esquemático de passos no processo (exemplo)
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(2) Uma abordagem de planejamento (elucidação de “um modelo esquemático 

dos passos no processo”)

As empresas e outras entidades que já preparam documentos como planos e 

relatórios ambientais, ou que já introduziram sistemas de gestão ambiental, podem 

incorporar as questões de biodiversidade a esses sistemas. Quando estiver fazendo essa 

incorporação, é importante lembrar da importância de uma perspectiva de longo prazo 

para as ações relativas à biodiversidade.

A	 seguir,	 apresentamos	 alguns	 exemplos	 de	 ações	 específicas	 possíveis	 para	 cada	

item	do	fluxograma	(exemplo)	ao	lado.

(A) Criar políticas 

 •	Estabelecer	políticas	para	adotar	medidas	para	a	conservação	e	o	uso	

sustentável da biodiversidade.

(B) Entender as relações com a biodiversidade 

	 •	Analisar	 os	 benefícios	 que	 as	 atividades	 de	 uma	 empresa	 podem	

receber da biodiversidade, assim como seus impactos sobre a 

biodiversidade. Além disso, determinar os itens prioritários a serem 

abordados, analisando seu nível de prioridade.

(C) Estabelecer os objetivos e as metas

	 •	Criar	 objetivos	 para	 ações	 que	 tratem	 de	 biodiversidade	 e	 definam	

metas realistas, mensuráveis a serem monitoradas e ajustadas a cada 

dois ou três anos.

	 •	Quando	 necessário,	 explicar	 as	 metas	 de	 biodiversidade	 para	 os	

fornecedores, e desenvolver relações de cooperação com eles.

(D) Desenvolver exemplos de metodologias e planos

	 •	Com	 base	 nas	 relações	 com	 a	 biodiversidade,	 desenvolver	

metodologias e planos para alcançar os objetivos e as metas.

	 •	Ao	 fazê-lo,	 é	 importante	 empreender	 um	 esforço	 para	 reunir	 o	

conhecimento	 científico	 e	 também	 adotar	 uma	 abordagem	 de	

precaução.

(E) Desenvolver sistemas para fazer avançar as medidas e gerenciar o progresso 

	 •	 Incorporar	 a	 conservação	 da	 biodiversidade	 ao	 sistema	 de	 gestão	

ambiental da entidade empresarial, e formular indicadores de 

biodiversidade (veja p. 68-). 

Exemplo

Exemplo

Exemplo

Exemplo

Exemplo

Para mais detalhes, veja a Referência 2: “Exemplos de avaliação da relação entre entidades empresariais a 
biodiversidade” (p. 70).
Seção I, Capítulo 3: “Relações entre biodiversidade e empresas” (veja p. 39-) (inclusive o “Panorama geral das 
atividades empresariais e da biodiversidade” (veja pp. 40-41)).
(Veja a Seção II, 2: “Abordagens orientadoras” (p. 53)).
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	 •	Decidir	 quem	 deve	 promover	 as	 ações	 em	 nível	 executivo	 e	 de	 alta	

gerência.

	 •	Designar	 uma	 pessoa	 responsável	 na	 entidade	 empresarial	 para	

conduzir todas as atividades relacionadas à biodiversidade e para 

elaborar os relatórios para a gerência.

(F) Implementar ações 

	 •	 Implementar	ações	que	foram	estabelecidas	na	estrutura	institucional.

	 •	Quando	 implementar	 as	 ações,	 é	 importante	 manter	 o	 progresso	

estável, mapeando os itens de alta prioridade em ordem de viabilidade, 

em outras palavras, adotando uma abordagem passo-a-passo.

(G) Verificar o progresso, analisar as realizações e os problemas, rever os  

planos.

	 •	Verificar	 a	 situação	 da	 implementação	 e	 os	 resultados	 das	 ações,	

identificando	os	resultados	e	os	problemas.	Para	solucionar	problemas	

e realizar ações aprimoradas, adotar uma abordagem adaptativa na 

revisão das metodologias e dos planos.

(H) Realizar treinamento interno, comunicação com funcionários. 

	 •	Para	 promover	 ações	 de	 conscientização	 sobre	 biodiversidade	 no	

âmbito das atividades empresariais, criar, implementar e manter 

metodologias para comunicação interna (tais como treinamento 

interno) em vários níveis e entre os diversos departamentos envolvidos.

(I) Promover parceria com stakeholders externos 

A parceria com stakeholders	 externos	 aumenta	 a	 eficiência	 das	 entidades	

empresariais, além de ser essencial para promover uma implantação tranquila das ações.

	 •	Como	o	conhecimento	especializado	é	importante	para	a	conservação	

e o uso sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas, colaborar 

com peritos externos à empresa, tais como instituições de pesquisa e 

ONGs	e	organizações	sem	fins	lucrativos	especializados.

	 •	As	 entidades	 empresariais	 devem	 buscar	 o	 insumo	 de	 stakeholders 

externos (por exemplo, instituições de pesquisa, ONGs e organizações 

sem	 fins	 lucrativos,	 residentes	 locais,	 governos	 locais,	 etc.)	 e	 buscar	

a colaboração em cada estágio de ação - desde a conceitualização 

Exemplo

Exemplo

Exemplo

Exemplo

Para recomendações sobre atividades empresariais compatíveis com a preservação da biodiversidade 
Veja a Referência 3: “Ações das entidades empresariais nos contextos-chave” (p. 81-). 
Veja a Referência 5: “Exemplos concretos” (p. 99-).
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(ao criar políticas e metas e desenvolver planos de ações), através do 

monitoramento e da avaliação.  (Essa postura pode aumentar o nível 

de	confiança	entre	os	stakeholders e a entidade empresarial, além de 

facilitar a obtenção de informações e ideias que as partes relevantes 

da	entidade	empresarial	teriam	dificuldade	de	obter	sozinhas).

Seguem abaixo alguns exemplos de atores que poderiam ser considerados como 

stakeholders externos:

•	 Governos.

•	 Entidades públicas locais (governos locais) (prestação de informações sobre a 

biodiversidade local, coordenação com diversos atores, etc.).

•	 ONGs	 e	 organizações	 sem	 fins	 lucrativos	 (insumos	 sobre	 os	 impactos	 das	

atividades das empresas sobre a biodiversidade, cooperação no desenvolvimento 

de políticas e em esforços de contribuição social, etc.).

•	 Moradores locais (colaboração em esforços de contribuição social, etc.).

•	 Instituições de ensino e pesquisa (universidades, museus, etc.) (abastecimento 

de	 conhecimentos	 científicos	 e	 informações	 sobre	 a	 cultura	 ecológica	 tradicional	

das comunidades locais, etc., e implementação da pesquisa relacionada aos 

ecossistemas locais e sistemas sociais, etc.).

•	 Organizações internacionais.

•	 Parceiros comerciais, outras empresas e outros setores da indústria.

(J) Comunicar com stakeholders externos, e divulgar informações.

Do ponto de vista da prestação de contas e da necessidade de prestar 

informações aos stakeholders, assim como de as empresas ganharem a 

confiança	do	público	quando	realizarem	ações	em	prol	da	biodiversidade	em	suas	

atividades empresariais, é importante prestar informações ambientais e trabalhar 

de forma proativa para garantir uma boa comunicação.

	 •	Apresentar	 informações	 sobre	 as	 inter-relações	 da	 empresa	 com	 a	

biodiversidade e sobre as atividades relacionadas e seus resultados.

	 •	Promover comunicação sobre as ações relativas à biodiversidade, 

usando diversos veículos, tais como relatórios ambientais e dialogos 

bilaterais, como reuniões para troca de opiniões com ONGs, 

organizações	sem	fins	lucrativos,	pesquisadores,	etc.

Materiais de referência:
“Diretrizes de Relatórios Ambientais: A Caminho de uma Sociedade Sustentável (Versão do Ano 
Fiscal de 2007) (Ministério do Meio Ambiente, Japão, 2007) 

http://www.env.go.jp/en/policy/economy/erg2007.pdf 

Exemplo

Seção I, Capítulo 2: “Construindo uma sociedade que promoverá a conservação da biodiversidade” (p. 36-).
Seção II, 5. "Perspectivas a serem consideradas”, “Perspectiva 2: Criar parceria com diversos interessados e 
considerar o ponto de vista deles” (p. 58).
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Informações de Referência

Diversos indicadores podem ser considerados para ajudar a explicar as ações relacionadas 

à	 biodiversidade,	 seus	 resultados	 e	 questões	 relacionadas.	 A	 figura	 abaixo	 usa	 o	 exemplo	 da	

Empresa I (uma usuária de insumos materiais) e da Empresa II (uma fornecedora de insumos 

materiais) para categorizar e ilustrar simbolicamente os impactos da biodiversidade sobre suas 

atividades.	A	tabela	que	acompanha	a	figura	apresenta	exemplos	de	informações	e	indicadores	

de	biodiversidade	para	cada	categoria	apresentada	na	figura.

Como um único indicador não consegue transmitir tudo, é importante usar tanto informações 

quantitativas quanto descritivas. Além disso, o valor da informação quantitativa pode ser 

melhorado com explicações adicionais que ajudarão na interpretação – por exemplo, as 

tendências por trás da informação quantitativa e as causas e reais circunstâncias que geraram 

os resultados apresentados.

As “Diretrizes de Relatório Ambiental” (Versão do Ano Fiscal de 2007), relativas à “situação 

da	conservação	da	biodiversidade	e	do	uso	sustentável	dos	recursos	biológicos"	especificam	as	

informações e os indicadores necessários, bem como aqueles que devem ser incluídos. 

Diagrama conceitual da relação entre as atividades empresariais e as informações e os indicadores de 
biodiversidade

Exemplos de abordagens às informações e 
indicadores de biodiversidade

Empresa II

Atividade empresarial

Insumo

Insumo Produto

Produto Insumo

Insumo Produto

Produto

Impacto Impacto
Impacto

Insumos 
Materiais

Impactos na biodiversidade

• Ecossistemas     • Espécies

Impactos na biodiversidade

Impactos sobre os stakeholders Impactos sobre os stakeholders

Impactos sobre os 
serviços ecossistêmicos

Impactos sobre os 
serviços ecossistêmicos

• Ecossistemas      • Espécies

Empresa I

Atividade empresarial

Interações dos itens abaixo 
com o solo, atmosfera, água, 
espécies:

• Uso da terra (por exemplo, 
plantações, áreas arborizadas).

• Insumos (por exemplo, madeira, 
minerais).

• Produtos (por exemplo, lixo).

Interações dos itens abaixo 
com o solo, atmosfera, água, 
espécies:

• Uso da terra (por exemplo, 
escritórios).

• Insumos (por exemplo, 
água).

• Produtos (por exemplo, lixo).
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Exemplos de abordagens às informações e indicadores de biodiversidade1

1. As informações e os indicadores forem preparados em referência às “Diretrizes de Relatório Ambiental” (Versão do 

Ano Fiscal de 2007).

2. Veja p. 87-.

3. O termo “titulares da terra” se refere à terra que é propriedade, alugada ou administrada.

Categoria Exemplos de Informações e Indicadores

Atividades 
empresariais

Uso da terra •	Em	regiões	onde	se	pressupõe	que	haja	valor	de	conservação2 
em termos de biodiversidade, as informações sobre 
titularidade e porte dos titulares da terra.3

•	Situação	da	conservação	da	biodiversidade,	sobre	titulares	da	
terra e terras adjacentes.

•	Detalhes	das	mudanças	causadas	no	habitat	por	atividades	
empresariais planejadas ou em desenvolvimento; ações 
para evitar ou reduzir seus impactos sobre a biodiversidade; 
proporção do habitat protegido ou restaurado; etc.

Insumos •	Políticas	sobre	a	consideração	dos	possíveis	impactos	sobre	a	
biodiversidade devidos à aquisição de insumos de materiais, 
etc.; ações para evitar ou mitigar esses impactos.

•	Políticas	 para	 a	 notificação	 de	 informações	 relativas	 à	
consideração da biodiversidade em locais e horas de 
coleta de insumos materiais, etc., usados em atividades 
empresariais.

•	Insumos	materiais	totais	(inclusive	recursos	hídricos)	e	medidas	
para reduzi-los.

Resultados •	Situação	dos	esforços	para	evitar	ou	mitigar	os	 impactos	
da biodiversidade que poderiam decorrer das emissões de 
poluentes, produtos químicos ou resíduos no ambiente, 
resultantes das atividades empresariais.

•	Produtos	e	serviços	para	os	quais	a	biodiversidade	 tenha	
sido considerada na aquisição de insumos materiais e nos 
processos de produção; sua proporção em relação ao total 
de produtos e serviços.

•	Quantidade	de	despejo	de	águas	servidas,	qualidade	da	água,	
quantidade de emissão de substâncias químicas e medidas 
para reduzi-las.

Outros 
(esforços de 
contribuição 
social, etc.).

•	 Programas	 realizados	 para	 conservar	 ou	 recuperar	 os	
ecossistemas e suas metas.

•	Área	de	terra	restaurada	às	condições	naturais,	para	conservar	
a biodiversidade.

•	Situação	das	comunicações	com	os	principais	stakeholders 
em relação à biodiversidade e outras atividades pertinentes.

Impactos na 
biodiversidade

Situação e 
mudanças na 
biodiversidade

•	Impactos	na	biodiversidade,	nos	ecossistemas	e	nas	espécies	
dentro e fora do país, associados às atividades empresariais 
planejadas ou em andamento ( inclusive impactos da 
compra e dos processos de insumos materiais); avaliação 
e contramedidas (evitar, reduzir, etc.) para lidar com tais 
impactos.

•	Informação	relativa	à	biodiversidade	e	às	espécies	que	habitam	
propriedades e terras adjacentes (especialmente informação 
sobre espécies ameaçadas e endêmicas).

•	 Impactos	dos	projetos	planejados	sobre	a	biodiversidade	ou	
o ecossistema em áreas que são ricas em biodiversidade ou 
com alto valor de conservação, e outras áreas.
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Como mostra a Referência 1 "Exemplos de procedimentos para implementação das ações” 

(veja p. 64), antes de formular um plano para realizar ações de biodiversidade, as entidades 

empresariais devem avaliar as relações entre suas atividades e a biodiversidade. 

Ao avaliar essas relações, é importante que a empresa descubra como depende dos 

benefícios	da	biodiversidade	e	que	tipos	de	impactos	suas	atividades	têm,	além	de	ficar	mais	

ciente sobre a necessidade de ações, considerando seus níveis de prioridade.

Em termos de métodos para avaliar as relações entre uma entidade empresarial e a 

biodiversidade, a entidade empresarial deve renovar e adaptar suas ações, dependendo das 

características e do porte da empresa. O material abaixo apresenta exemplos concretos, para 

referência, dos processos de analisar a prioridade das ações, com base em uma determinação 

do escopo das atividades da empresa, uma avaliação das relações (benefícios e impactos) 

com a biodiversidade, e uma avaliação dos riscos e oportunidades. 

No caso de decisões críticas relacionadas ao lançamento ou à expansão de uma empresa 

que possa resultar em atividades com grande impacto na biodiversidade, a análise das 

relações com a biodiversidade é essencial. 

• Determinando o escopo das atividades: especifique	 o	 escopo	 das	 atividades	

(atividades, organização, prazo, etc.) da entidade empresarial. Além dos aspectos sobre 

os quais uma entidade empresarial tem controle direto, também há outras relações com 

a biodiversidade – tais como por meio da aquisição de insumos materiais de recursos 

bióticos. Em alguns casos pode ser extramente difícil avaliar esta informação como, por 

exemplo, quando a cadeia de suprimentos é longa ou complexa. Contudo, nestes casos 

o	escopo	das	atividades	ainda	pode	ser	especificado	tendo	em	mente	a	viabilidade	de	

avaliar esta informação e o tamanho dos possíveis impactos sobre a diversidade, sempre 

com a cadeia de suprimentos em mente. 

• Avaliando as relações com a biodiversidade: confirme	 os	 benefícios	 com	as	 quais	 a	

entidade	empresarial	pode	estar	contando	no	escopo	das	atividades	especificadas.	Uma	

abordagem para avaliar os benefícios é considerar os “serviços de provisão”, “serviços 

reguladores”, “serviços culturais”, etc., como apresentado na “Avaliação Ecossistêmica 

do Milênio". Os possíveis impactos sobre a biodiversidade também são avaliados. Ao 

analisar os impactos, é recomendável analisá-los da perspectiva, por exemplos, das 

alterações aos habitats das espécies, exploração excessiva dos recursos bióticos, 

introdução de espécies invasoras, poluição, mudança climática.

• Analisando os riscos e as oportunidades: com base nos resultados da avaliação 

dos benefícios e impactos, e nas características e escala da entidade empresarial, 

é recomendável considerar os riscos de não tomar ação sobre a diversidade e as 

oportunidades disponíveis caso seja tomada ação.

Exemplos de avaliação da relação entre entidades 
empresariais e a biodiversidade

referência 

2
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• Considerando a prioridade das ações: com base nas relações com a biodiversidade e 

em outros fatores, a entidade empresarial considera os níveis prioritários de ações.  Ao 

analisar as prioridades, é recomendável considerar quais são os benefícios ou impactos 

mais prováveis.

 

As páginas abaixo apresentam algumas explicações detalhadas sobre cada item dos 

exemplos apresentados acima.

 

(1) Determinando o escopo das atividades

Para	começar,	a	entidade	empresarial	deve	especificar	o	escopo	das	atividades	(atividades,	

organização,	prazo)	 a	 serem	consideradas.	A	especificação	do	escopo	permite	 esclarecer	o	

que precisa ser analisado e considerar as ações mais viáveis.

Em termos dos benefícios da biodiversidade esperados, assim como dos impactos 

na biodiversidade, além do que está sob o controle direto de uma entidade empresarial, 

há também outras relações como a aquisição de insumos materiais de recursos bióticos. 

Com relação aos benefícios dos quais a entidade empresarial pode depender, assim como 

os	 impactos	 que	 pode	 estar	 causando,	 ela	 especifica	 quais	 atividades	 devem	 ser	 avaliadas	

entre aquelas que pode administrar diretamente, as atividades relacionadas à cadeia de 

suprimentos para a compra de insumos materiais, as atividades relacionadas ao uso, despejo 

e recuperação de produtos, e assim por diante. Em alguns casos pode ser extramente difícil 

avaliar esta informação como, por exemplo, quando a cadeia de suprimentos é longa ou 

complexa.	Contudo,	nestes	casos	o	escopo	das	atividades	ainda	pode	ser	especificado	tendo	

em mente a possibilidade de apreender esta informação e o tamanho dos possíveis impactos 

sobre a diversidade, sempre com a cadeia de suprimentos em mente.

Por exemplo, no caso da indústria de papel, as atividades envolvem diversos processos 

durante o ciclo de vida, tais como a compra de madeira e outros insumos materiais, 

fabricação,	 distribuição,	 uso	do	produto,	 reutilização	 e	disposição	 final	 do	 resíduo.	No	 setor	

financeiro,	por	exemplo,	 as	atividades	específicas	podem	 incluir	 investimento	e	empréstimos	

que	podem	ser	identificados	por	uma	empresa.

Entidade empresarialFornecedores, 
etc.

Clientes, 
entidades que 

receberam 
investimento, 

etc.

Veja a Seção I, Capítulo 3: “Relações entre biodiversidade e empresas” (veja p. 39-) (inclusive o “Panorama geral 
das atividades empresariais e da biodiversidade” (pp. 40-41)).
Seção II, 2. “Abordagens orientadoras” (p. 53).
Referência 1: “Exemplos de procedimentos para implementação das ações” (p. 64-, especialmente p. 65-).
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Dependendo da entidade empresarial, algumas vezes nem todos os processos são 

realizados	 na	 organização:	 a	 produção	 pode	 ser	 transferida	 para	 filiais	 dentro	 ou	 fora	 do	

país, e o embarque e outras funções podem ser subcontratados para outras empresas 

associadas. Nesses casos, as entidades relevantes para as atividades podem ser 

especificadas,	 por	 exemplo,	 visando	 todas	 as	 entidades	 sujeitas	 a	 relatórios	 financeiros	

consolidados.

Também	deve	ser	especificado	o	prazo	coberto	pelo	escopo	das	atividades	em	avaliação.

 

(2) Entendendo as relações com a biodiversidade

(i) Classificando o escopo especificado das atividades

Ao	 avaliar	 as	 relações	 com	 a	 biodiversidade,	 há	 várias	 formas	 de	 classificar	 o	

escopo das atividades das organizações, dependendo da natureza de uma 

determinada entidade empresarial. As empresas devem inovar e adotar boas ideias, 

quando	cabível,	dependendo	de	suas	características	e	portes	específicos.

Sugestões para classificar o escopo das atividades

•	Segundo	os	setores	empresariais	envolvidos,	ou	as	atividades	em	implantação.

•	Segundo	os	departamentos	da	empresa.

•	Segundo	os	materiais	com	as	maiores	entradas	e	saídas	do	balanço	de	materiais.

•	Segundo	os	fornecedores	de	insumos	materiais.

•	Segundo	os	ciclos	de	vida	dos	principais	produtos	e	serviços

•	Segundo	os	ecossistemas	envolvidos

•	Segundo	os	setores	comerciais	dos	mutuários	ou	atividades	sujeitas	a	investimento,	

assim por diante.

(ii) Avaliando as possíveis dependências dos benefícios da biodiversidade

No	 escopo	 das	 atividades	 que	 foram	 classificadas,	 a	 entidade	 empresarial	

avalia os benefícios da biodiversidade dos quais ela pode vir a depender - 

serviços ecossistêmicos (veja p. 75, Observação 1), tais como serviços de 

provisão, serviços de regulação, serviços culturais, etc.

Por exemplo, uma empresa no setor de alimentação pode contar com os 

serviços de provisão para culturas, criações, etc., e uma empresa do setor de 

turismo pode contar com serviços culturais como recreação e ecoturismo.

Além disso, é possível obter bons resultados se a análise extrapolar  o 

escopo das atividades da empresa envolvida e também incluir os benefícios 

de biodiversidade dos quais dependem os fornecedores, clientes, mutuários, 

entidades	financeiramente	relacionadas	e	afins.

Perguntas sugeridas para identificar os benefícios

•	 As atividades da empresa utilizam recursos bióticos (alimentos, madeira, plantações de 

fibras,	 etc.)	 e	 água?	 Se	 forem	 usados,	 estes	 recursos	 tendem	 a	 aumentar	 ou	 diminuir?	
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O aumento ou diminuição são rápidos ou lentos? Os níveis de fornecimento desses 

recursos são altos ou baixos? Se os recursos não estiverem disponíveis, há outro recurso 

que possa ser comprado a um preço razoável (por exemplo, alimento produzido em outro 

lugar)?

•	 As atividades da empresa utilizam recursos genéticos ou propriedades de forma de vida? 

Caso positivo, as atividades empresariais podem se manter de maneira favorável no futuro 

sem usar esses recursos?

•	 A entidade empresarial está envolvida em atividades que usam o meio ambiente natural 

(ecoturismo, paisagem natural, vida selvagem)? Caso positivo, as atividades podem se 

manter de maneira favorável no futuro se esses recursos desaparecerem?

•	 Os benefícios de prevenção de desastres naturais dos ecossistemas têm claros vínculos 

com a continuidade estável das atividades empresariais, e com o bom desempenho da 

empresa?

(iii) Avaliando possíveis impactos sobre a biodiversidade

Com	 base	 no	 escopo	 das	 atividades	 classificadas	 acima,	 os	 possíveis	 impactos	

sobre a biodiversidade são avaliados.

Também podemos obter bons resultados se a análise for além da entidade 

empresarial envolvida, e também incluir uma análise da extensão dos seguintes 

impactos	 causados	 por	 fornecedores,	 clientes,	 mutuários,	 entidades	 financeiramente	

relacionadas, etc. (veja p. 78).

É importante observar que os impactos podem ser positivos em alguns aspectos e 

negativos em outros.

Perguntas sugeridas para verificar os impactos

•	 Qual território – e até que ponto - as atividades da entidade empresarial usam? Da 

perspectiva da biodiversidade, quais as características do território que está sendo 

usado? Em termos de conservação da biodiversidade, a terra inclui áreas de alto 

valor de conservação? Até que ponto as atividades empresariais estão reduzindo ou 

fragmentando os habitats das espécies?

•	 Quais os recursos bióticos – e até que ponto - as atividades da entidade empresarial 

usam?

•	 As atividades empresariais estão causando a introdução de espécies invasoras ou 

contaminação genética?

•	 As atividades empresariais estão causando poluição ambiental ou mudanças 

ambientais, e elas têm impactos sobre as espécies ou os habitats?

•	 Os impactos acima limitam os benefícios da biodiversidade que outras partes estejam 

desfrutando?

•	 Os impactos acima têm efeito sobre a comunidade ou a cultura locais?

•	 Estes efeitos estão aumentando ou diminuindo? Etc.
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Exemplos de avaliação de benefícios e das maiores ameaças à biodiversidade

Atividades empresariais Produto A Produto B Produto C Material A Material B Material C

Serviços de provisão

Serviços de regulação

Serviços culturais

Serviços de suporte

Benefícios

Maiores Ameaças

Culturas

Criação

Captura de pescados

Aquicultura

Alimentos silvestres

Madeira e fibra de madeira

Outras fibras (algodão, cânhamo, seda, etc.).

Combustível de biomassa

Água doce

Recursos genéticos

Bioquímicos, remédios naturais.

Qualidade do ar

Regulação climática

Regulação climática regional e local

Regulação da água

Controle de erosão

Purificação e tratamento da água

Controle de doenças

Controle de pragas e ervas daninhas

Polinização

Proteção contra perigos naturais

Perda, redução, fragmentação 

do habitat

Exploração excessiva dos recursos bióticos

Introdução de espécies invasoras

Poluição (despejo de nitrogênio, fósforo, 
substâncias químicas na água, etc., e 
seu uso no meio ambiente)

Mudança climática

Outros

Um círculo preto indica que a relação com as atividades da entidade empresarial é grande e os impactos são grandes. 

Um círculo branco indica que há uma relação com as atividades da entidade empresarial.

Legenda

Ciclagem de nutrientes

Produção primária

Ciclo da água

Recreação

Outros

Insumo material 

Peixes Madeira

Mineração
Terra 
cultivável

Culturas

Escavação, 
etc.

Insumo material Insumo material 

Insumo material 
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Observação 1. Serviços ecossistêmicos.

A	 "Avaliação	 Ecossistêmica	 do	 Milênio"	 define	 "serviços	 ecossistêmicos"	 como	 os	

benefícios que a humanidade recebe dos ecossistemas.

Os	 serviços	 ecossistêmicos	 são	 classificados	 em	 quatro	 tipos:	 serviços	 de	 provisão,	

serviços de regulação, serviços culturais e serviços de suporte.

Serviços de provisão

Este termo se refere aos serviços que fornecem recursos importantes para a humanidade, 

tais	 como	 alimento,	 combustível,	 madeira,	 fibra,	 remédios,	 água,	 etc.,	 que	 são	 essenciais	

para manter as vidas humanas e garantir sua subsistência. Mesmo que ainda não sejam 

conhecidos ou que seu valor de utilização ainda não seja totalmente entendido, poderemos 

descobrir no futuro que estes são úteis para a sobrevivência humana.

A biodiversidade é extremamente importante em relação aos serviços de provisão, devido 

ao potencial que oferece para a exploração de recursos valiosos.

Exemplos de serviços de provisão

Serviço Descrição

Alimento Culturas Plantas cultivadas ou produtos agrícolas cultivados pelas pessoas para 
consumo humano ou animal como alimento.
Exemplos: grãos, vegetais, frutas.

Criação Animais criados para consumo, uso doméstico ou comercial.
Exemplos: gado, porcos, galinhas.

Captura de 
pescados

Peixes selvagens capturados por métodos que não sejam de criação.
Exemplos: atum, camarão, bacalhau.

Aquicultura Peixes, mariscos, crustáceos e algas criados usando lagoas e outras áreas de 
água	doce	ou	salgada	para	fins	de	criação.
Exemplos: camarão, ostra, enguias, alga seca (“nori”).

Alimentos 
silvestres

Coleta de vegetais comestíveis e captura de animais silvestres.
Exemplos: frutas, oleaginosas, cogumelos, carnes de animais silvestres etc.

Madeira e 
fibra

Madeira e 
outras	fibras	
de madeira

Produtos	feitos	de	árvores	retiradas	de	ecossistemas	florestais	naturais,	terras	
reflorestadas,	etc.
Exemplos: toras de madeira, polpa de madeira, papel.

Outras 
fibras

Fibras não madeireiras e não combustíveis extraídas do ambiente natural ou 
cultivadas e colhidas pelos humanos para diversos usos (algodão, cânhamo, 
seda, lã, etc.). 
Exemplos: têxteis (vestuário, etc.), corda.

Combustível Organismos vivos ou que viviam até recentemente que são usados como uma 
fonte de energia.
Exemplos: madeira combustível, carvão, plantas para produção de combustível, adubo.

Água doce Corpos	de	água,	águas	subterrâneas,	água	da	chuva	e	águas	superficiais	para	
uso doméstico, industrial e agrícola, etc.
Exemplos: água doce para beber, processos industriais, geração de eletricidade 
ou como modo de transporte.

Recursos genéticos Genes e informações genéticas usadas para criação de animal, melhoria de 
plantas e biotecnologia.
Exemplos: genes usados para aumentar a resistência da plantação.

Bioquímicos, remédios 
naturais

Remédios, biocidas, suplementos alimentares e outros materiais biológicos 
derivados dos ecossistemas para uso comercial ou doméstico.
Exemplos: ácido algínico, ginseng, cânfora.
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Serviços de regulação

Os "serviços de regulação” são aqueles que ajudam a regular o meio ambiente como, 

por	 exemplo,	 nas	 formas	 como	 as	 florestas	 regulam	 o	 clima,	 reduzem	 enchentes	 e	

purificam	a	água.	Os	custos	destes	serviços	seriam	altíssimos	se	tivessem	de	ser	prestados	

artificialmente,	por	intervenção	humana.

Os altos níveis de biodiversidade podem levar a serviços de regulação mais estáveis, assim 

como a uma maior habilidade de se recuperar de distúrbios externos e condições imprevistas. 

Exemplos de serviços de regulação

Serviço Descrição
Regulação da qualidade 
do ar

As	influências	que	os	ecossistemas	têm	sobre	a	qualidade	do	ar,	por	meio	do	
lançamento de produtos químicos ou pela remoção de produtos químicos da 
atmosfera.
Exemplos: os lagos servem como um sumidouro para os compostos de 
enxofre; a queima da vegetação emite partículas em suspensão, ozônio em 
nível de solo e compostos orgânicos voláteis.

Regulação 
climática

Global As	 influências	 que	 os	 ecossistemas	 têm	 sobre	 o	 clima	 global,	 através	 da	
emissão de gases de efeito estufa ou aerossóis, ou pela absorção de gases 
de efeito estufa ou aerossóis da atmosfera.
Exemplos:	captura	e	armazenagem	de	dióxido	de	carbono	florestal;	pântanos,	
gado e arrozais emitem metano.

Regional e 
local

As	influências	que	os	ecossistemas	têm	sobre	as	temperaturas,	precipitações	
e outros fatores climáticos locais ou regionais.
Exemplos: mudanças na cobertura da terra que podem alterar a temperatura 
e a precipitação.

Regulação da água As	 influências	 que	 os	 ecossistemas	 têm	 sobre	 o	 tempo	 e	 a	magnitude	 do	
escoamento da água, enchentes e recarga de aquíferos, especialmente 
em termos do potencial de armazenagem de água do ecossistema ou da 
paisagem.
Exemplos: solos permeáveis facilitam a recarga do aqüífero; as planícies 
alagadas de rios e os pântanos retêm água, o que pode reduzir as enchentes 
nos picos de escoamento, diminuindo a necessidade de infraestrutura de 
engenharia para controle de enchentes.

Controle de erosão Os papéis que a cobertura vegetal desempenha na retenção do solo e na 
prevenção de deslizamentos de terra.
Exemplos: vegetações como grama e árvore que evitam a perda do solo 
devido ao vento e à chuva.

Purificação e 
tratamento da água

Os papéis que os ecossistemas desempenham na absorção e decomposição 
do lixo orgânico na água; papéis na assimilação e desintoxicação dos 
compostos por meio de processos do solo e sedimentação do fundo de 
corpos d`água.
Exemplos: os microrganismos do solo que degradam o lixo orgânico.

Controle de doença As	influências	que	os	ecossistemas	têm	sobre	a	incidência	e	abundância	dos	
patógenos humanos.
Exemplos:	florestas	virgens	que	reduzem	a	ocorrência	de	água	parada	–	um	
criadouro de mosquitos - que podem reduzir a ocorrência da malária.

Controle de pragas e 
ervas daninhas

As	 influências	que	os	ecossistemas	 têm	sobre	o	controle	de	pragas,	ervas	
daninhas e doenças nas plantações e nas criações. 
Exemplos:	predadores	que	residem	nas	florestas	perto	das	áreas	cultiváveis	
- como morcegos, sapos e cobras - que consomem as pragas e as ervas 
daninhas.

Polinização Os papéis que os ecossistemas desempenham transferindo o pólen das 
partes	masculinas	para	as	partes	femininas	das	flores.
Exemplos:	 as	 abelhas	 das	 florestas	 próximas	 às	 terras	 cultiváveis	 que	
polinizam as plantações.

Regulação de 
desastres naturais

A capacidade dos ecossistemas de reduzir o dano causado por desastres 
naurais, tais como tufões e marés altas, e de manter a frequência e a 
intensidade das queimadas naturais.
Exemplos:	 florestas	 de	 manguezais	 e	 recifes	 de	 corais	 que	 protegem	 as	
costas litorâneas contra tempestades; processos de decomposição biológica 
que reduzem o combustível potencial para queimadas naturais.
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Serviços culturais

Os “serviços culturais” incluem oportunidades para realização espiritual, desfrute 

estético, inspirações para sistemas religiosos e sociais, recreação, etc. Muitas culturas e 

religiões locais são mantidas pelos ecossistemas endêmicos e pela biota local. 

A biodiversidade poderia ser descrita como a base dessas culturas. A perda de 

espécies	pode,	por	fim,	levar	à	perda	daquela	cultura	local.

Serviços de suporte

Estes são serviços que podem apoiar o fornecimento de serviços de provisão, serviços 

de regulação e serviços culturais. Entre os exemplos, podemos citar a produção de 

oxigênio através da fotossíntese, formação de solo, ciclo de nutrientes, ciclo da água, etc.

Referências:
•	 “Relatório	Anual	do	Meio	Ambiente	e	da	Sociedade	de	Ciclo	de	Material	Sólido”	 (Ministério	do	

Meio Ambiente, 2007, em japonês).
•		Relatórios	Síntese	da	Avaliação	Ecossistêmica	do	Milênio.
•	 “The	 Corporate	 Ecosystem	 Services	 Review:	 Guidelines	 for	 Identifying	 Business	 Risks	 and	

Opportunities Arising from Ecosystem Change” (Version 1.0), 2008. Estas são diretrizes 
desenvolvidas pelo World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 
Instituto Meridian, o World Resources Institute (WRI), e outros. Esta publicação apresenta 
sistematicamente metodologias que ajudam na formulação de estratégias para que as empresas 
analisem os serviços, riscos e oportunidades do ecossistema.
http://www.wbcsd.org/Plugins/DocSearch/details.asp?DocTypeId=25&ObjectId=Mjg5NjQ

Exemplos de serviços culturais

Exemplos de serviços de suporte

Serviço Descrição

Recreação e 
ecoturismo

O prazer de recreação que as pessoas desfrutam de ecossistemas naturais.
Exemplos: caminhada, acampamento, observação de pássaros.

Outros Os valores espirituais, estéticos, de “existência” intrínseca ou outros que as 
pessoas dão aos ecossistemas, paisagens ou espécies.
Exemplos: a realização espiritual decorrente de terras e rios sagrados; a 
crença que todas as espécies merecem ser protegidas, independentemente 
de sua utilidade para as pessoas.

Serviço Descrição

Ciclo de nutrientes Os	papéis	que	os	ecossistemas	desempenham	no	fluxo	e	na	reciclagem	de	
nutrientes (por exemplo, nitrogênio, enxofre, fósforo, carbono) por processos 
como decomposição e/ou absorção.
Exemplos: fauna e microorganismos do solo que decompõem a matéria 
orgânica e contribuem com a fertilidade do solo.

Produção primária A formação de material biológico através da fotossíntese da planta e 
assimilação de nutrientes.
Exemplos: as algas transformam a luz do sol e os nutrientes em biomassa, 
assim formando a base para a cadeia alimentar nos ecossistemas aquáticos.

Ciclo da água O	fluxo	de	água	que	circula	pelos	ecossistemas	em	suas	fases	sólidas,	líquidas	
ou gasosas.
Exemplos: transferência de água do solo para as plantas, das plantas para o ar 
e do ar para o solo, através da chuva.
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Observação 2. Exemplos de potenciais impactos causados pelas entidades 

empresariais.

(3) Analisando os riscos e as oportunidades

Com base nos resultados da avaliação dos benefícios e dos impactos da 

biodiversidade, e nas características e escala da entidade empresarial, os próximos 

passos são enumerar os possíveis riscos de não tomar ação sobre a biodiversidade e 

as oportunidades disponíveis se as ações forem tomadas, além de analisar os níveis de 

importância para a entidade empresarial em questão.

Conselhos para a análise de riscos e oportunidades

•	 Há uma ameaça de redução dos serviços ecossistêmicos – tais como alimento, 

madeira,	cultivo	de	fibras,	água,	etc.	–	ou	perda	de	acesso	a	eles,	e	a	ameaça	de	

impactos sobre as operações da empresa? 

•	 Há risco de violar as leis por causa da exploração excessiva dos recursos bióticos?  

Impactos Exemplos de potenciais impactos causados pelas entidades empresariais

Mudança de 
habitat

•	 Redução da área de habitat das espécies devido a transformações da terra 
como construção de fábrica, empreendimentos imobiliários, uso agrícola, 
tratamento de lixo, etc. Números reduzidos de população e números de espécie 
na área em questão. Fragmentação das rotas de migração animal.

•	 Fragmentação do habitat das espécies por causa da construção de estruturas.
•	 Mudanças no habitat resultantes de alterações dos cursos de rios, lagos, etc., 
causadas	pela	construção	de	estruturas,	ou	mudanças	no	volume	do	fluxo	ou	
volume da água devido ao consumo de água, etc.

•	 Mudanças no habitat das espécies devidas às plantações em larga escala.

Exploração 
excessiva dos 
recursos bióticos

•	 Exploração	excessiva	ou	desgaste	dos	recursos	bióticos	tais	como	florestas,	
peixes	e	mariscos,	e	outras	floras	e	faunas.

•	 Redução no número da população devido à coleta de espécies raras e 
ameaçadas.

•	 Redução nos usos tradicionais de recursos bióticos nas comunidades locais.
•	 Redução nas culturas tradicionais locais baseadas em recursos bióticos.

Espécies 
invasoras

•	 Impactos sobre o ecossistema resultantes da introdução de espécies invasoras, 
por meio de atividades de transporte.

•	 Impactos no ecossistema resultantes do uso de espécies invasoras nos 
espaços verdes ou na aquicultura, etc.

Poluição •	 Mudanças no habitat das espécies resultantes do despejo de poluentes no meio 
ambiente (corpos d’água, etc.).

•	 Redução da diversidade em consequência da perda de espécies, redução 
nos números da população ou números de espécies devido ao despejo de 
poluentes no meio ambiente (corpos d’água, etc.).

Mudança 
climática

•	 Aceleração da mudança climática e maiores impactos sobre a biodiversidade, 
em consequência das emissões de gases de efeito estufa.

Outros impactos 
sobre a 
biodiversidade

•	 Mudanças de habitat devido à iluminação noturna, etc.
•	 Impactos sobre a reprodução animal decorrentes do barulho.
•	 Impactos sobre as rotas migratórias dos pássaros devido à instalação de 

grandes turbinas eólicas para geração de eletricidade.

Fonte:	 Esta	 tabela	 foi	 desenvolvida	 segundo	 a	 classificação	 dos	 impactos	 com	 base	 no	 documento	 “Principais	

Propulsores Diretos de Mudanças na Biodiversidade e nos Ecossistemas” na “Avaliação Ecossistêmica do Milênio".
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•	 A reputação pública poderia ser prejudicada se as pessoas sentissem que havia um 

impacto negativo sobre a biodiversidade? 

•	 As ações em relação à biodiversidade podem trazer vantagens em termos de 

investimentos ou melhor reputação no mercado?

Exemplos de riscos e oportunidades

Tipo Exemplos de riscos e oportunidades

Operacional Riscos •	 Escassez de insumos materiais ou maior custo de aquisição dos 
insumos materiais devido, por exemplo, à redução dos recursos 
bióticos.

•	 Poucos produtos ou produtividade, ou descontinuidade das 
operações da empresa por causa da redução na disponibilidade 
de recursos bióticos.

Oportunidades •	 Desenvolvimento de processos de produção que sejam menos 
afetados pela escassez de insumos materiais, através do uso 
sustentável ou da redução na exploração de recursos bióticos.

•	 Fortalecimento da cadeia de suprimentos por meio da promoção 
de ações desenvolvidas pelos fornecedores.

De regulação / 
legal

Riscos •	 Imposição de multas, suspensão ou rejeição de licenças ou 
permissões, processos legais, etc., devido às violações legais à 
conservação da biodiversidade.

•	 Cortes nas cotas para recursos bióticos, ou imposição de novas 
taxas para usuários.

Oportunidades •	 Aprovação oficial para expandir as operações, graças à 
consideração da biodiversidade nas suas atividades.

•	 Desenvolvimento ou venda de novos produtos que atendam aos 
novos regulamentos, etc., relativos à biodiversidade.

De reputação Riscos •	 Dano à marca ou imagem da empresa, recusa da “licença social 
para funcionar” por causa da descoberta de impactos negativos 
sobre a biodiversidade.

Oportunidades •	 A demonstração de consideração com a biodiversidade melhora a 
imagem da marca, atrai consumidores e diferencia a empresa de 
outras no setor.

•	 A consideração da biodiversidade nas suas atividades ajuda a 
entender a comunidade local ou fortalecer as relações com os 
moradores locais e outros stakeholders.

Mercados / 
produtos

Riscos •	 Perda de clientes por causa da promoção das compras verde nos 
setores público e privados

•	 Redução na competitividade de mercado para os produtos ou 
serviços devido à baixa qualidade ambiental do produto.

Oportunidades •	 Desenvolvimento de produtos ou serviços que considerem a 
biodiversidade,	e	novos	mercados	para	produtos	certificados,	etc.

•	 Desenvolvimento de novas tecnologias, produtos, etc., que 
promovam a conservação e o uso sustentável da biodiversidade.

•	 Atrair os consumidores que têm alta sensibilidade ética para as 
empresas e os produtos que se preocupam com o meio ambiente, 
etc.

Financiamento Riscos •	 Potencial recusa de solicitações de financiamento devido a 
critérios	de	empréstimo	mais	rigorosos	nas	instituições	financeiras.

Oportunidades •	 Atrair investidores que enfatizam a responsabilidade social.

Interno Riscos •	 Redução no ânimo dos funcionários

Oportunidades •	 Melhor ânimo dos funcionários
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(4) Estabelecendo prioridades

Com base na análise dos benefícios e dos impactos da biodiversidade, assim como de 

riscos e oportunidades, o próximo passo é considerar o nível de prioridade para as ações 

a serem desenvolvidas pela entidade empresarial. Quando decidimos sobre prioridades, 

devemos levar em consideração os seguintes pontos: 

•	 Itens com alta dependência dos benefícios da biodiversidade ou um alto nível de 

impactos sobre a biodiversidade.

•	 Itens com média dependência dos benefícios da biodiversidade ou um nível médio de 

impactos sobre a biodiversidade, mas que envolvam grandes riscos ou oportunidades.

Dependendo	do	nível	de	prioridade	concedido,	o	próximo	passo	é	identificar	as	atividades	

(entre	a	gama	de	 itens	especificados	pela	determinação	anterior	do	escopo	das	atividades	

da entidade empresarial) que devem ser realizadas porque são especialmente importantes, 

em médio e longo prazo, para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade, e as 

que têm prioridade relativamente mais baixa, mas que devem ser realizadas no futuro.

Materiais de Referência:
•	 “The Corporate Ecosystem Services Review: Guidelines for Identifying Business Risks and 

Opportunities Arising from Ecosystem Change” Versão 1.0 (WBCSD Meridian Institute, WRI, 
2008).

Exemplos de avaliação de benefícios e das maiores ameaças à biodiversidade

Atividade 
empresarial

Risco/
oportunidade

Operacional

Produto A Produto B

Consideração das atividades prioritárias

Oportunidades Riscos Oportunidades Riscos

Capaz de garantir o 
fornecimento estável 
de insumos materiais 
graças às práticas  
sustentáveis

De regulação / 
legal

De reputação
A consideração da 
biodiversidade 
melhora a imagem da 
marca.

A não utilização de 
práticas sustentáveis 
pode resultar em 
dificuldades para 
garantir os insumos 

Ao considerar a 
biodiversidade, as 
entidades empresariais 
podem conquistar a 
confiança dos 
stakeholders e das 
autoridades.

Mercado / 
produto

Financiamento

Interno

Legenda
Um círculo preto indica um alto nível de risco ou oportunidade.
Um círculo branco indica uma atividade que envolve risco ou oportunidade.

Fidelizar novos clientes 
usando o sistema de 
certificação.

A não consideração da 
biodiversidade pode 
resultar na rejeição das 
solicitações de 
permissão para 
angariar recursos.
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As entidades empresariais têm uma ampla variedade de relações com a biodiversidade, 

por meio da vasta variedade de contexto onde operam.

As páginas a seguir se referem às situações-chave onde as empresas desenvolvem 

atividades empresariais, e mostram os potenciais impactos dessas atividades sobre a 

biodiversidade, as possíveis ações para sua conservação e seu uso sustentável, além de 

algumas ações que parecem ser especialmente avançadas. É necessário observar que 

muitas das atividades apresentadas como exemplos aqui precisam da colaboração de 

especialistas	para	fomentar	sua	eficácia.

No caso de exemplos que se relacionam à biodiversidade através da cadeia de 

suprimentos,	 investimento	 e	 financiamento,	 (exemplos	 (1)	 a	 (4)),	 também	 consulte	

os exemplos (5) a (11) sobre como projetos e atividades de entidades empresariais 

financeiramente	relacionadas	interagem	com	a		biodiversidade.

(1) Aquisição de insumos materiais (6) Uso da terra

(2) Vendas (7)  Exploração de recursos abióticos

(3)	 Investimento	e	financiamento (8) Operação do local de trabalho

(4) Pesquisa e desenvolvimento (9) Exploração dos recursos bióticos

(5) Projetos de grande escala no exterior (10) Transporte

(11) Turismo externo

Ações das entidades empresariais nos  
contextos-chave

referência 

3

Gestão

Atividades 
empresariais

Atividades 
empresariais

Atividades 
empresariais

Atividades 
empresariais

Atividades 
empresariais

Empresas, etc. 
envolvidas na produção 

de insumos materiais.

Negócios, etc.,
envolvidos em investimentos

e finanças

Negócios, etc., envolvidos no uso de  
insumos materiais, transportes, vendas

Produção de 
alimento, 

madeira, etc.

Gestão

Atividades 
empresariais

Produção,
distribuição,
vendas, etc.

Biodiversidade

Uso da terra, operação do local do trabalho, transporte, tratamento de resíduos, etc.Coleta de 
recursos

Referência 3: Ações das entidades 
empresariais nos contextos-chave (1) a (4)

Referência 3: Ações das entidades empresariais nos 
contextos-chave (5) a (11)

(Consideração das ações de biodiversidade nas atividades 

empresariais, principalmente por outras entidades empresariais).

(Consideração da biodiversidade nas atividades empresariais, 
principalmente pela própria entidade empresarial).

Estrutura

Observação:		 Esta	figura	pretende	explicar	a	estrutura	em	termos	simples.	Ela	não	pretende	sugerir	que	uma	entidade	
empresarial em um determinado estágio necessariamente tenha qualquer situação em particular. Na 
realidade, várias entidades empresariais enfrentam diversas situações, inclusive algumas que não são 
representadas acima.
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(1) Aquisição de insumos materiais

Além do que está sob controle direto da entidade empresarial, também há outras 

relações com a biodiversidade, tais como por meio da aquisição de insumos materiais. 

Em alguns casos, as entidades empresariais que compram e usam insumos materiais 

enfrentam	 grande	 dificuldade	 para	 avaliar	 a	 situação	 como,	 por	 exemplo,	 nas	 regiões	

que produzem tais insumos, por causa da extensão e complexidade da cadeia de 

suprimentos. Enquanto isso, as atividades na região produtora (por exemplo, uso da 

terra, exploração de recursos bióticos) podem ter grande impacto na biodiversidade, 

através da aquisição de insumos materiais de recursos bióticos (por exemplo, madeira, 

produtos pesqueiros, produtos agrícolas). 

Observação: Consulte o item (5) a (11) para saber sobre os possíveis impactos dos fornecedores sobre a 
biodiversidade.

Exemplos de ações possíveis

•	 Lutar	para	reduzir	a	quantidade	de	recursos	utilizados.

•	 Incentivar as entidades empresariais em qualquer estágio da cadeia de suprimentos 

a considerarem a biodiversidade quando adquirirem insumos materiais.

- No caso de recursos bióticos e outros insumos materiais adquiridos, considere 

a observação das leis e regulamentos (cumprimento legal); faça com que a 

compra não cause a conversão do uso da terra nas áreas que têm alto valor 

para a conservação da biodiversidade (por exemplo, empreendimentos em áreas 

de	floresta	ou	zonas	costeiras);	e	faça	com	que	a	licitação	seja	realizada	através	

de	 sistemas	 de	 gestão,	 que	 se	 baseiem	 no	 uso	 sustentável	 e	 critérios	 afins	

(sustentabilidade). (Consulte “(5) Projetos de Grande Escala no Exterior”). Faça a 

consideração social, tal como a respeito dos direitos indígenas.

-	 Identifique,	 diferencie	 e	 mostre	 insumos	 materiais	 favoráveis	 à	 manutenção	 da	

biodiversidade em separado de outros insumos materiais para, assim, promover 

ações que considerem a biodiversidade em áreas que produzem recursos 

bióticos, e para oferecer aos consumidores uma escolha na seleção do produto.

-	 Use	itens	certificados,	nos	insumos	materiais	que	são	adquiridos.

•	 Coopere	e	trabalhe	para	conscientizar	a	cadeia	de	suprimentos	no	escopo	permitido	

pela	esfera	de	influência	da	empresa.
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Informações de Referência

Informações de Referência

A "Política Básica para Promoção da Aquisição de Bens e Serviços Sustentáveis” do Japão, 

com	 base	 na	 Lei	 de	 Promoção	 de	 Aquisição	 de	 Bens	 e	 Serviços	 Sustentáveis	 pelo	 Estado	 e	

outras	Entidades	 (a	Lei	de	Promoção	de	Compra	Verde)	estipula	questões	básicas	que	 indicam	

que o governo e agências administrativas independentes relacionadas devem abrangente e 

sistematicamente promover a redução dos impactos ambientais (inclusive a consideração da 

biodiversidade) na aquisição de insumos materiais, peças, produtos e serviços.

Para alguns produtos de papel, a Política Básica estabelece que um dos critérios para decisão 

de aquisição é que as toras usadas para polpa virgem (excluindo a polpa virgem manufaturada 

oriunda	 de	 desbastes	 florestais,	 ou	 de	materiais	 reciclados	 como	 restos	 de	 corte	 nas	 fábricas	

de compensado e nas serralherias), devem ser derrubadas legalmente, nos termos da legislação 

florestal	 do	país	 produtor;	 além	disso,	 outro	 fator	 de	 consideração	 é	 que	onde	 a	 polpa	 virgem	

for	 usada	 como	 insumo	material,	 qualquer	madeira	 usada	 deve	 ser	 produzida	 de	 uma	 floresta	

manejada de forma sustentável.

Certificação Florestal

Trata-se	 de	 sistemas	 onde	 uma	 terceira	 parte	 independente	 certifica	 as	 florestas	 que	 são	

devidamente	manejadas	e	a	produção	e	distribuição	de	produtos	florestais	destas	florestas	–	em	

nível ambiental, econômico e social.

[Principais	planos	de	certificação	florestal]

Programa para o Reconhecimento da Certificação Florestal (PEFC, em inglês): Conselho 

PEFC.

É	 o	 maior	 programa	 de	 certificação	 florestal	 no	 mundo,	 onde	 o	

Conselho PEFC serve como órgão gestor internacional que opera o 

programa	 de	 certificação	 florestal,	 para	 promover	 o	 reconhecimento	

mútuo	 entre	 os	 sistemas,	 além	 de	 analisar	 os	 planos	 de	 certificação	

florestal	 desenvolvidos	 em	 separado	 em	 cada	 país.	 Ele	 concede	

certificação	 florestal	 e	 certificação	 para	 a	 cadeia	 de	 custódia	 (CoC,	

que	significa	o	fluxo	de	produtos	florestais	da	floresta	para	o	mercado).	

Atualmente,	 25	 sistemas	 têm	 reconhecimento	 mútuo,	 e	 as	 florestas	

já	 certificadas	 por	 estes	 sistemas	 cobrem	 mais	 de	 200	 milhões	 de	

hectares no mundo todo. Referência: http://www.pefc.org/internet/html/

Conselho de Manejo Florestal (FSC, em inglês).

Trata-se de um plano sob as ordens do Conselho de Administração 

Florestal (Forest Stewardship Council), uma organização de livre 

adesão dos stakeholders	 envolvidos	 na	 gestão	 florestal.	 	 Oferece	

dois	 tipos	 de	 certificação:	 a	 certificação	 de	 Gestão	 Florestal	 (GF)	

que	 se	 aplica	 às	 florestas	 e	 terras	 florestais,	 e	 a	 certificação	 de	

Cadeia de Custódia (CoC) que se aplica à gestão da produção, do 

processamento	 e	 dos	 processos	 de	 distribuição.	 Na	 certificação	 de	

GF,	mais	de	100	milhões	de	hectares	foram	certificados	em	954	locais	

em 81 países no mundo, até dezembro de 2008. A conservação da 

biodiversidade está inclusa nos princípios do FSC. Referência: http://www.fsc.org/

Política Básica para Promoção da Aquisição de 
Bens e Serviços Sustentáveis

Programas de certificação
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Conselho de Ecossistema Verde Sustentável (SGEC)

Trata-se	 de	 um	 sistema	 de	 certificação	 florestal	 operado	

pelo Conselho de Ecossistema Verde Sustentável – um órgão 

criado por 74 organizações fundadoras de diversas áreas, 

em	 diversos	 setores,	 para	 criar	 um	 sistema	 de	 certificação	

florestal	 adequado	 para	 o	 Japão.	 Há	 dois	 sistemas:	 o	 Sistema	

de	 Certificação	 Florestal	 SGEC	 e	 o	 Sistema	 de	 Separação	 e	

Rotulagem SGEC. Em 25 de dezembro de 2008, cerca de 

740.000	 hectares	 de	 terras	 florestais	 foram	 certificados.	 A	

conservação da biodiversidade é um dos padrões do SGEC.  

Referência: http://www.sgec-eco.org/

•	 Exemplos	 de	 produtos	 que	 usam	 a	 certificação	 florestal:	 papel,	 material	 de	 escritório,	

materiais de construção, etc.

Marca madeira Goho: Federação Japonesa de Associações do Setor Madeireiro

Este é um selo criado como um símbolo para que as atividades possam abordar o 

problema de corte ilegal e para conscientizar os sistemas madeireiros e de produtos de 

madeira onde o cumprimento legal foi observado (chamados de “goho-mokuzai” em japonês, 

que	significa	“madeira	legal").

A	verificação	se	baseia	em	“Diretrizes	para	Verificação	da	Legalidade	e	Sustentabilidade	da	

Madeira e dos Produtos Madeireiros” elaboradas pela Agência Florestal do Japão. A marca é 

usada por empresas que querem mostrar que estão fornecendo madeira legal, além de ser 

usada	como	uma	ferramenta	de	promoção	do	sistema	de	verificação	de	madeira	legal	e	para	

conscientização sobre a madeira legal. 

Referência: Conselho para Combater a Questão de Corte Ilegal, http://goho-wood.jp/mark/

index.html

Certificação marinha

Trata-se	 de	 um	 sistema	 onde	 uma	 organização	 independente	 certifica	 a	 sustentabilidade	

dos produtos pesqueiros e o comércio destes produtos.

[Principais	planos	de	certificação	marinha]

Conselho Internacional para  a Gestão Pesqueira Sustentável (MSC, em inglês).

O	 MSC	 é	 uma	 organização	 internacional	 sem	 fins	 lucrativos	

que	opera	este	sistema	de	certificação	para	indústrias	pesqueiras	

que levam em conta a sustentabilidade e o meio ambiente. Há 

certificação	 para	 pescados	 e	 uma	 certificação	 de	 cadeia	 de	

custódia para comerciantes de produtos marinhos e outros. A 

organização	realiza	auditorias	de	certificação	sobre	a	situação	do	

recurso, seus impactos nos ecossistemas e sobre os sistemas de 

gestão, com base no “Padrão Ambiental para Pesca Sustentável” 

do MSC.

Referência:	 Pesca	 Sustentável	 Certificada	 (MSC)	 http://www.

msc.org
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Selo Marinho Ecológico do Japão (MELJ, em inglês): Associação Japonesa de Pescados.

É	 um	 plano	 operado	 pela	 MEL	 Japão,	 criada	 na	

Associação Japonesa de Pescados. A Divisão de 

Operação da Associação Japonesa de Pescados 

funciona	como	a	secretaria.	Ela	lida	com	a	certificação	no	

estágio	de	produção	 (certificação	de	pescados)	e	com	a	

certificação	no	estágio	de	distribuição	e	processamento	 (certificação	da	cadeia	de	custódia).	

Os	critérios	para	a	certificação	de	pescados	incluem	três	componentes:	o	sistema	de	gestão,	

os recursos-alvo e a consideração do ecossistema.

Referência: Selo Marinho Ecológico do Japão http://www.melj.jp/index.html

Outros sistemas de certificação dos recursos naturais

Certificado de Óleo de Palma Sustentável - RSPO

Trata-se	de	um	sistema	de	certificação	da	Mesa	Redonda	sobre	Óleo	de	Palma	Sustentável	

(RSPO, em inglês), que é uma iniciativa de vários stakeholders voltada ao óleo de palma 

sustentável. A produção sustentável de óleo de palma e a cadeia sustentável de suprimento 

deste	óleo	são	os	alvos	da	certificação.	O	primeiro	sistema	tem	oito	“Princípios	e	Critérios	RSPO	

para	 a	 Produção	 Sustentável	 do	 Óleo	 de	 Palma”,	 entre	 os	 quais	 um	 é	 a	 “Responsabilidade	

ambiental e a conservação dos recursos naturais e da biodiversidade”. 

Referência:	A	Mesa	Redonda	sobre	Óleo	de	Palma	Sustentável	(RSPO)	http://www.rspo.org/

default.aspx

(2) Vendas

Os impactos na biodiversidade podem ser causados indiretamente pela venda de 

produtos e serviços que tenham um grande impacto sobre a biodiversidade. Além disso, 

se	 houver	 uma	 falha	 na	 devida	 identificação	 e	 diferenciação	 entre	 produtos	 e	 serviços	

que são favoráveis à manutenção da biodiversidade e os que não o são, poderá haver 

um	 impacto	 na	 distribuição	 de	 produtos	 benéficos	 à	 biodiversidade,	 e,	 na	 verdade,		

dificultar	as	ações	relacionadas	à	biodiversidade.

Enquanto isso, ao passar informações aos compradores (como consumidores gerais) 

no momento da compra, falando sobre a biodiversidade nos produtos e serviços, 

é possível conscientizá-los ainda mais sobre esses produtos e, assim, mudar o 

comportamento do consumidor, promovendo indiretamente ações para a biodiversidade.

Exemplos de ações possíveis

•	 Verificar	os	impactos	dos	bens	e	serviços	em	questão	sobre	a	biodiversidade.

•	 Identificar	e	diferenciar	os	itens	que	são	favoráveis	à	manutenção	da	biodiversidade	e	os	que	

não são.

•	 Promover itens que sejam favoráveis à manutenção da biodiversidade na linha de produtos.

•	 Apresentar informações sobre aspectos e critérios levados em consideração em relação aos 

produtos e serviços compatíveis com a proteção da biodiversidade.

•	 Promover a comunicação em relação à biodiversidade, como parte das atividades de 

marketing e promoção.
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(3) Investimento e financiamento

Através de investimentos e empréstimos para projetos e empresas, é possível causar 

um impacto indireto sobre a biodiversidade, como resultado das atividades dos projetos 

e	das	empresas	de	entidades	que	tenham	relações	financeiras.

Observação: Veja de (5) a (11) para saber mais sobre os possíveis impactos sobre a biodiversidade causados por 
projetos	e	empresas	que	recebem	investimentos	ou	financiamento.

Exemplos de ações possíveis

•	 Incorporar a consideração da biodiversidade aos critérios de revisão para decisões 

sobre	 o	 financiamento	 do	 projeto.	 Particularmente	 nos	 casos	 onde	 o	 método	 de	

financiamento	permitir	a	 identificação	do	projeto	específico,	aplicar	os	Princípios	do	

Equador	ao	classificar	o	 risco	ambiental	e,	quando	necessário,	exigir	avaliações	de	

impacto ambiental que incluam a biodiversidade como parte da análise geral. Além 

disso, assegure-se que, em termos de biodiversidade, o investimento não envolva 

mudanças no uso da terra que possam afetar terras com alto valor de conservação 

(Veja “(5) Projetos de grande escala no exterior”).

•	 Quando	 investir	 ou	 fizer	 empréstimo	 para	 as	 empresas,	 verificar	 se	 estas	 estão	

considerando	 a	 biodiversidade	 em	 suas	 atividades.	 (Por	 exemplo,	 confirme	 se	

a empresa adotou políticas para conservação da biodiversidade ou para o uso 

sustentável e se incorpora a biodiversidade nos sistemas de gestão ambiental).

•	 Considerar os Princípios de Investimento Responsável (PRI, em inglês) e considerar 

a biodiversidade como um dos problemas ambientais e outros problemas que estão 

sendo abordados. 

•	 Desenvolver	 produtos	 financeiros	 que	 considerem	 a	 biodiversidade	 (por	 exemplo,	

fundos que usem um índice de biodiversidade).

•	 Divulgar	 informações	 sobre	 as	 abordagens	 ao	 financiamento	 ciente	 de	

biodiversidade, prestando informações úteis aos investidores.

Materiais de referência:
•	 Princípios do Equador
São	 padrões	 internacionais	 adotados	 voluntariamente	 por	 diversas	 instituições	 financeiras	
no	mundo	 todo.	No	 caso	 dos	 projetos	 em	 análise	 para	 financiamento,	 a	 instituição	 financeira	
avalia o projeto do ponto de vista do credor em termos das avaliações e gestão dos impactos 
ambientais e sociais. Os Princípios do Equador foram adotados pela primeira vez em junho de 
2003.

•	 Princípios para Investimento Responsável (PRI, em inglês).
Princípios de investimento voluntário formulados por solicitação do Secretário Geral das Nações 
Unidas. Entre outras coisas, os PRI listam as questões ambientais, sociais e de governança que 
devem ser incorporadas aos processos de decisão dos investidores institucionais.

•	 Padrões Financeiros Internacionais de Desempenho Corporativo em Sustentabilidade Social e 
Ambiental (IFC, 2006).
Os	 Padrões	 de	 Desempenho	 do	 IFC	 definem	 os	 papéis	 e	 responsabilidades	 dos	 clientes	 em	
termos	da	gestão	de	projeto	do	cliente,	além	de	definir	os	requisitos	que	devem	ser	atendidos	
para	 receber	 financiamento	 do	 IFC.	 Há	 oito	 padrões	 de	 desempenho,	 onde	 o	 sexto	 é	
“Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável de Recursos Naturais”.
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(4) Pesquisa e desenvolvimento

Uma vez que as atividades empresariais, como os processos de produção e métodos 

de construção, assim como os próprios bens e serviços, podem ter impactos sobre a 

biodiversidade, a pesquisa e o desenvolvimento pertinentes podem tanto causar quanto 

reduzir os impactos sobre a biodiversidade.

Exemplos de ações possíveis

•	 Na pesquisa e no desenvolvimento relativos aos processos de produção, métodos 

de construção, considere os impactos sobre a biodiversidade.

•	 Quando realizar a pesquisa e desenvolvimento para bens e serviços, considere os 

impactos sobre a biodiversidade em todo o ciclo de vida.

•	 Investigue os serviços, assim como os métodos de vendas e marketing, que 

consideram a biodiversidade.

•	 Considere os modelos comerciais que são sustentáveis.

-  Realize pesquisa e desenvolvimento para metodologias da produção, para reduzir 

o uso de insumos materiais.

-  Faça pesquisa e desenvolvimento para métodos de construção que possam 

reduzir os impactos sobre a biodiversidade.

-  Realize pesquisa e desenvolvimento de bens que levem à redução da quantidade 

de lixo emitida.

-		 Realize	pesquisa	e	desenvolvimento	sobre	métodos	de	certificação	para	mostrar	

as considerações relacionadas à biodiversidade.

(5) Projetos de grande escala no exterior

Os projetos no estrangeiro relacionados a grandes empreendimentos de uso da terra e 

a exploração de recursos abióticos, além do uso de recursos bióticos, podem ter grandes 

impactos sobre a biodiversidade. É necessário cumprir com a legislação e os regulamentos 

pertinentes nos países e regiões em questão.

Exemplos de ações possíveis

•	 Implementar	 avaliações	 de	 impacto	 ambiental,	 quando	 necessário,	 com	 base	 nas	

características especiais do projeto em questão.

—Fluxo de considerações —

(i)  Considere a importância dos impactos do projeto que envolve a biodiversidade e a 

comunidade local, e analise se é necessário ou não realizar pesquisa, para a conservação e 

o uso sustentável da biodiversidade. 

(ii)  Com base no julgamento do item (i), realize pesquisas, projeções e avaliações dos impactos 

e questões pertinentes, considerando ações e questões relacionadas à conservação 

e o uso sustentável da biodiversidade. No caso de empreendimentos fundiários e outras 

atividades pertinentes, considere as ações com base na priorização das ações para 

evitar ou reduzir o impacto, ou medidas compensatórias de mitigação (projetos para criar 

ambientes que se assemelhem em tipo ao ambiente perdido).
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(iii)  No caso de implementação de projetos, desenvolva as ações consideradas no item 

(ii) acima. Posteriormente, quando necessário, determine seus resultados e outros 

impactos e reconsidere as ações.

- Quando implementar a ação acima, considere buscar a cooperação de 

stakeholders externos e busque o fornecimento de informações e a comunicação.

•	 Usando	listas	e	outras	informações	sobre	a	declaração	de	áreas	protegidas	e	importantes	

ambientes	 naturais,	 certifique-se	que	o	projeto	 não	 esteja	 em	uma	área	 considerada	de	

alto valor de conservação em termos de conservação da biodiversidade (por exemplo, 

parques nacionais, áreas de preservação da vida selvagem, áreas tombadas por 

convenções internacionais como a Convenção de Patrimônio Mundial e a Convenção de 

Ramsar;	habitat	de	espécies	silvestres	raras	–	além	de	áreas	que,	embora	não	oficialmente	

declaradas,	incluem	ecossistemas	vulneráveis	e	as	vizinhanças,	florestas	virgens	ou	de	alto	

valor	de	conservação,	 recifes	de	corais	 importantes,	pântanos	 importantes,	florestas	das	

quais as comunidades locais dependem).

•	 Ao	realizar	as	ações	listadas	acima,	uma	empresa	pode	descobrir	que	melhorou	a	imagem	

da marca corporativa, o que pode resultar em maior credibilidade ao desenvolver novos 

projetos semelhantes no futuro.

Materiais de Referência:
•	 Diretrizes	 do	 JBIC	 para	Confirmação	 das	Considerações	Ambientais	 e	 Sociais	 –	 Trata-se	 de	
padrões para procedimentos e avaliações pelo Banco Japonês para Cooperação Internacional 
(JBIC)	 para	 confirmar	 as	 considerações	 ambientais	 e	 sociais,	 e	 os	 critérios	 para	 os	 projetos	 a	
serem	financiados,	que	devem	ser	submetidos	à	revisão	ambiental	e	social;	o	objetivo	é	incentivar	
os órgãos de implementação de projeto a realizar as devidas considerações ambientais e sociais, 
segundo	essas	diretrizes.	Também	 foram	preparadas	 listas	de	verificação	para	diferentes	setores	
industriais. As diretrizes aditadas, “Considerações Ambientais e Sociais Necessárias para os 
Projetos Financiados", lançadas em julho de 2009, incluem novas abordagens referentes aos 
ecossistemas e à biota.

 

(6) Uso da terra (mudança do uso da terra, construção de edifícios, gestão da 

terra, uso de terra ociosa, renovação, etc.)

As mudanças no uso da terra, tais como a construção de uma fábrica ou o 

estabelecimento	de	uma	empresa	em	terras	agrícolas	ou	florestais,	podem	causar	reduções	

no tamanho, fragmentação, alterações ou outros impactos sobre o habitat das espécies. 

Mesmo no caso de terras que não sejam alteradas, pode haver impactos sobre os 

ecossistemas	fluviais	e	a	biodiversidade	marinha	devido	ao	escoamento	do	solo,	despejo	

de águas residuárias e a construção de estruturas.

Ocasionalmente, os impactos sobre a biodiversidade também causam a degradação da 

cultura tradicional local, que pode ser fortemente enraizada nos recursos bióticos.

Os impactos sobre a biodiversidade também podem ocorrer como resultado da 

introdução de espécies invasoras e outras atividades associadas aos métodos de 

gestão de terras, o uso de terras vagas e renovação. Enquanto isso, em alguns casos a 

consideração da biodiversidade pode aumentar o valor dos imóveis. Em Tóquio, por 
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exemplo, uma pesquisa mostrou uma relação entre os valores dos imóveis (valor de aluguel, 

preço da propriedade, etc.) e a proporção de cobertura verde ou a quantidade de áreas 

verdes em uma cidade (veja p. 146).

Observe que no caso de uso da terra no Japão, onde há um risco de impacto 

significativo	 sobre	 o	 meio	 ambiente,	 inclusive	 sobre	 a	 biodiversidade,	 dependendo	 das	

características de um projeto, pode ser necessário realizar uma avaliação de impacto 

ambiental,	com	base	na	Lei	de	Avaliação	de	Impacto	Ambiental	e	outros	regulamentos.9

Exemplos de ações possíveis

•		 Quando	causar	uma	mudança	no	uso	da	terra,	considere	a	biodiversidade.

•		 Quando	 administrar	 o	 regime	 de	 propriedade	 do	 solo,	 considere	 como	 é	 possível	

evitar os impactos negativos sobre a biodiversidade (por exemplo, a introdução de 

espécies invasoras), e também analise como ter impactos positivos (por exemplo, a 

criação do habitat e a criação de redes ecológicas).

•		 Em	 relação	 ao	 uso	 da	 terra	 (por	 exemplo,	 alteração	 da	 terra;	 construção	 de	

edifícios; gestão de sistemas de propriedade da terra; uso de terra vaga; renovação; 

fragmentação de sistemas aquáticos como rios e lagos; etc.), as partes relevantes 

incluem donos de propriedade, gestores, empreendedores e construtores devem 

considerar a conservação e o uso sustentável da biodiversidade, para cumprir com 

seus respectivos papéis.

•		 Quando	 causar	 uma	 mudança	 no	 uso	 da	 terra,	 considere	 a	 colaboração	 com	

stakeholders.

•		 Quando	 causar	 uma	 mudança	 no	 uso	 da	 terra,	 considere	 a	 comunicação	 e	

colaboração com diversos stakeholders externos, e forneça informações até onde for 

possível e necessário – desde o estágio de planejamento da atividade pela entidade, 

até o estágio de implementação. (Isso pode permitir uma consideração ambiental 

mais	 eficaz,	 por	 exemplo,	 obtendo	 informações	 ambientais	 locais	 e	 entendendo	

a visão comum da comunidade em relação o meio ambiente local e seus valores 

únicos).

-		 Desde	 um	 estágio	 inicial,	 para	 realizar	 considerações	 ambientais	 eficientes	

e	 eficazes,	 avaliando	 diversas	 propostas	 alternativas,	 preste	 o	 máximo	

de informações possíveis e necessárias e discuta as questões visando a 

comunicação e a colaboração com os stakeholders externos.

- Tenha como meta a comunicação e a colaboração com stakeholders externos 

que	 possam	 ter	 informações	 significativas	 sobre	 o	 meio	 ambiente	 local	 e	 que	

não possam ser obtidas pelas entidades empresariais que trabalham sozinhas. 

Estes stakeholders podem incluir as agências governamentais encarregadas 

9	 Um	marco	para	a	consideração	ambiental	adequada	para	grandes	projetos	que	apresentam	riscos	de	significativos	
impactos ambientais. Para se alinhar às características de um projeto, a entidade empresarial deve conduzir 
seus próprios estudos, projeções e avaliações desde o estágio de planejamento do projeto até o estágio de 
implementação,	considerando	a	opinião	dos	órgãos	ambientais	relevantes,	moradores	e	outros	atores,	refletindo	os	
resultados nas decisões relacionadas  ao plano e à implantação do projeto. Com relação às ações no estágio de 
desenvolvimento do plano do projeto, consulte as “Diretrizes Estratégicas da Avaliação Ambiental”, lançadas pelo 
Ministério do Meio Ambiente para que os ministros relevantes solicitem ações.
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do meio ambiente (departamentos ambientais e departamentos de governos 

locais, secretarias locais de meio ambiente do Ministério do Meio Ambiente, etc.), 

peritos,	ONGs	e	organizações	sem	fins	lucrativos.

-  Mediante a comunicação e a colaboração com as ONGs e as organizações sem 

fins	lucrativos,	as	ações	de	uma	entidade	empresarial	podem	ser	divulgadas	e	tal	

iniciativa pode ter um efeito positivo sobre a atividade principal da empresa.

—Mudanças no uso da terra, construção de prédios —

•		 Evite	desenvolvimento	rural	em	terras	de	alto	valor	de	conservação	da	biodiversidade	

(veja “(5) Projetos de grande escala no exterior”).

•	 No	 caso	 de	 desenvolvimento	 rural,	 o	 proprietário	 da	 empresa	 deve	 considerar	 a	

conservação da biodiversidade ao selecionar o empreiteiro da construção, decidindo 

sobre o plano de desenvolvimento, gerenciando a construção.

•		 Quando	alterar	a	 terra	em	remanescentes	de	ecossistemas	naturais,	o	empregador	

deve considerar reduzir a quantidade de área a ser alterada, ou reduzir os impactos 

em áreas de alta biodiversidade até onde for possível, ou deve considerar a redução 

dos impactos em áreas que sejam importantes como parte de uma rede de habitats, 

e a implementação da conservação de espécies raras, etc.

•		 Na	construção	de	prédios,	dê	a	devida	consideração	à	biodiversidade;	ao	planejar,	

analise não somente o local do projeto, mas também o ambiente natural na 

área vizinha, e considere as redes ecológicas quando desenvolver os planos de 

construção; ao construir, considere a localização das estruturas temporárias para não 

perturbar as espécies que moram lá, realizando medidas de redução de ruídos, etc.

•		 Nas	atividades	de	construção,	considere	os	impactos	sobre	a	biodiversidade,	não	só	

da obra de construção, mas também da aquisição de materiais de construção e o 

manejo do lixo da construção, do solo e de outros resíduos de construção.

•		 Ao	 criar	 áreas	 verdes,	 considere	 o	 uso	 dos	 espaços	 endêmicos	 e	 tenha	 cuidado	

com a introdução de espécies invasoras. Analise a relação com os ecossistemas nas 

áreas vizinhas, por exemplo, considerando as redes de habitat.

—Manejo da terra —

•		 Nos	 espaços	 verdes	 corporativos,	 tais	 como	 terras	 e	 florestas	 de	 propriedade	 da	

empresa, crie biótopos para conservar os ecossistemas locais, educação ambiental 

para os funcionários, etc. Avalie os impactos sobre a biodiversidade por meio do 

monitoramento oportuno e, também, em cooperação com universidade locais, ONGs 

e	organizações	sem	fins	lucrativos,	etc.

•		 Realize	 avaliações	 multifacetadas	 sobre	 a	 gestão	 e	 as	 operações	 do	 regime	 de	

propriedade da terra, coberta pela vegetação, com base nos sistemas de avaliação 

de espaços verdes (por exemplo, o Sistema Verde de Avaliação Ambiental – ou 

SEGES; veja a Observação). 

•		 Entre	 as	 partes	 para	 consulta,	 podemos	 citar	 as	 universidades	 locais,	 as	

organizações	sem	fins	lucrativos,	etc.
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—Uso da terra ociosa —

•	 Considere,	ainda	as	 redes	com	os	ecossistemas	na	vizinhança	e	a	vegetação	para	

permitir que a terra retorne, na maior brevidade possível, ao tipo de vegetação que 

existia antes da alteração da terra, ou para que retorne à vegetação natural local.

—Renovação —

•	 Criar	 espaços	 verdes	 e	 biótopos,	 considerando	 as	 redes	 com	 os	 ecossistemas	

vizinhos e a vegetação natural local.

Observação:	Sítio	oficial	do	Sistema	Social	e	Ambiental	de	Avaliação	Verde	(SEGES)	http://www.seges.jp/

(7) Exploração de recursos abióticos (recursos minerais e energéticos)

Com a exploração de recursos abióticos (recursos minerais e energéticos), a 

decapagem da superfície da terra costuma resultar na perda de grandes áreas de 

ecossistemas existentes, o despejo de grandes quantidades de resíduos de minas, e 

também o desenvolvimento de infraestruturas como estradas e portos, etc. Além disso, 

na mineração e nos processos primários de tratamento tais como processamento 

de	 minério,	 vários	 impactos	 podem	 afetar	 os	 ecossistemas	 marinhos	 e	 fluviais	 em	

consequência do consumo e poluição da água, assim como da contaminação do 

solo. Se as atividades como a extração de minerais e pedras, etc., além do despejo 

de escombreiras10 não forem realizadas de forma adequada, os resultados podem ser 

a perda ou contaminação do solo, além da perda de habitat das espécies, resultando 

em impactos na biodiversidade. Além disso, a exploração de recursos abióticos também 

pode dar início a outros empreendimentos que podem afetar a biodiversidade em 

consequência da construção de estradas de acesso.

Ocasionalmente, estes impactos sobre a biodiversidade também causam a degradação 

da cultura tradicional local, que pode ser fortemente enraizada nos recursos bióticos.

Exemplos de ações possíveis

•		 Busque	 métodos	 de	 extração	 sustentáveis	 em	 todo	 o	 estágio	 de	 planejamento,	

construção, operação, fechamento e término de uma mina.

 - Estágio de Planejamento - 

•		 Evite	a	criação	de	minas	em	 terras	de	alto	valor	de	conservação	da	biodiversidade	

(veja “(5) Projetos de grande escala no exterior”). Considere a criação de corredores 

ecológicos.

•		 Considere	 os	métodos	 de	 extração	 e	 outras	 atividades	 sustentáveis	 (por	 exemplo,	

sempre que possível, reduza a área de terra a ser alterada; busque formas de evitar 

a	interrupção	de	fluxos	de	água	e,	se	não	for	possível	evitar	ou	reduzir	os	impactos	

negativos,	transfira	as	espécies	raras).

•		 Considere	a	biodiversidade	quando	selecionar	o	local	para	instalação	de	barragens	e	

construção de estradas.

10 Os minérios de baixo grau que permanecem após a extração dos minerais utilizáveis.
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 - Estágio de construção - 

•		 Procure	 administrar	 com	 cuidado	 o	 resíduo	 da	 construção,	 os	 despejos	 de	 águas	

servidas, etc.

•		 Evite	o	deflúvio	superficial	ou	a	 lixiviação	dos	 locais	de	escavação,	declividades	de	

estradas e áreas de solo de resíduo da construção.

•		 Desenvolva	e	implante	planos	para	evitar	vazamentos.

 - Estágio de Operações - 

•		 Tente	reduzir	as	cargas	ambientais	(água,	ruído,	etc.)	da	extração.

•		 Implemente	 medidas	 para	 controlar	 as	 águas	 residuárias,	 materiais	 descartados,	

substâncias químicas e acidentes que possam ocorrer durante a extração, 

concentração.

•		 Selecione	com	cuidado	os	 locais	de	despejo	e	 implante	medidas	estritas	para	 lidar	

com os resíduos da mineração, tais como grandes quantidades de solo de resíduos.

•		 Adote	medidas	para	evitar	derramamentos	de	óleo.

•		 Reduza	o	consumo	de	água,	energia,	etc.

-	Fechamento	da	mina	e	estágio	de	finalização	-	

•		 Em	antigos	locais	de	extração,	retorne	a	cobertura	do	solo	e	o	solo	remanescente,	e	

desenvolva e implante planos para, por exemplo, plantar vegetação para devolver ao 

local a cobertura vegetal anterior à mudança.

•		 Monitore	o	chorume.

Materiais de referência:
•		 10	PRINCÍPIOS	(ICMM)

São dez princípios que as empresas membro do Conselho Internacional de Mineração e 
Metais (ICMM, em inglês) se comprometeram a implantar em 2003. O Princípio 7 estabelece: 
“Contribuir para a conservação da biodiversidade e abordagens integradas ao planejamento de 
uso da terra” e também faz referência a problemas como o respeito a áreas protegidas pela lei, 
promove práticas de avaliação e gestão da biodiversidade, além da disseminação de dados 
científicos	pertinentes.	

•		 Orientação	de	Boa	Prática	para	Mineração	e	Biodiversidade	(ICMM,	2006).
Esta orientação foi formulada mediante o diálogo entre o ICMM e a União Internacional para 
Conservação da Natureza (UICN) sobre diversas dimensões relacionadas à conservação 
da biodiversidade nos setores de mineração e de metais. Apresenta informações sobre a 
biodiversidade que as empresas envolvidas em mineração podem usar para o planejamento 
e implantação em todos os estágios de atividades, desde a exploração até o fechamento da 
mina.

 

(8) Operação do local de trabalho

A	poluição	da	água	resultante	do	despejo	de	efluentes	de	fábricas	e	outros	locais	de	

trabalho pode afetar o habitat das espécies em rios e áreas marinhas. Além disso, apesar 

de haver muito ainda a ser aprendido, tem sido dito que as substâncias químicas podem 
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apresentar riscos de impactos sobre os ecossistemas. Também tem sido apontado que 

a luz (iluminação noturna) tem impactos sobre os organismos vivos, inclusive insetos e 

plantas.

É	necessário	observar	os	padrões	de	efluentes	nas	operações	nos	locais	de	trabalho.

Exemplos de ações possíveis

•		Com	 relação	 ao	 volume	 de	 águas	 servidas,	 qualidade	 da	 água,	 substâncias	

químicas, etc., implementar medidas para avaliar seus impactos sobre a 

biodiversidade,	confirmar	os	tipos	e	quantidades	e	 implantar	medidas	e	passos	

para reduzir estes impactos.

•		Em	 relação	 à	 iluminação,	 dependendo	 do	 local	 e	 de	 outros	 fatores,	 tome	

cuidado para evitar a iluminação desnecessária11 e para controlar as luzes, 

dependendo da estação do ano e hora do dia.

Materiais de referência:
•		 Diretrizes	 para	Medidas	 de	 Controle	 de	 Poluição	 Luminosa	 (Ministério	 do	Meio	 Ambiente	 do	

Japão, 2006).
Segundo relatado, o uso excessivo ou inadequado de iluminação tem impactos negativos sobre 
as observações astronômicas, causa desconforto por causa do brilho, reduz a capacidade das 
pessoas de discernir informações importantes dos sinais e placas de trânsito, e tem impactos 
negativos	 sobre	 a	 fauna	 e	 flora	 silvestres,	 plantações,	 etc.	 Estas	 diretrizes	 foram	 formuladas	
para criar um ambiente melhor de luminosidade e contribuir com os esforços para cessar o 
aquecimento global, promovendo o uso ótimo da iluminação externa. Este documento explica 
os	impactos	da	luz	artificial	sobre	os	organismos	vivos,	apresentando	algumas	abordagens	para	
as contramedidas. 

 

(9) Exploração dos recursos bióticos

Entre os exemplos de exploração de recursos bióticos podemos citar o uso de 

recursos	de	pescado,	recursos	florestais	e	recursos	agrícolas.

A	exploração	excessiva	de	recursos	pesqueiros	e	florestais	pode	levar	à	destruição	ou	

deterioração de espécies individuais ou até mesmo de ecossistemas inteiros.

Converter	 a	 terra	 para	 plantações,	 reflorestamento	 e	 construção	 de	 fazendas	

de aquicultura, pode levar a mudanças nos ecossistemas naturais, além de causar 

mudanças nos habitats dos organismos vivos. Por outro lado, os projetos de arborização 

e	outras	atividades	sobre	a	terra	degradada	podem	restaurar	as	florestas,	criando	habitat	

para as espécies.

Com relação aos produtos agrícolas, o uso excessivo de agrotóxicos e fertilizantes, ou 

o uso de agrotóxicos e fertilizantes nocivos, assim como as atividades para melhorar a 

terra	de	plantio	e	os	cursos	d’água	que	dão	prioridade	à	economia	e	à	eficiência,	podem	

afetar a biodiversidade.

Estes impactos sobre a biodiversidade às vezes também causam problemas para a 

11 A luz de aparelhos de iluminação que iluminam outras áreas além daquelas para onde foram instalados.
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economia e a sociedade local, assim como para culturas tradicionais que podem ser 

fortemente enraizadas nos recursos bióticos.

Por outro lado, a consideração da biodiversidade pode levar a oportunidades, tais 

como	ganho	da	confiança	dos	stakeholders.

Já a reduzida utilização humana dos recursos bióticos, como vemos no “satoyama” 

(o	mosaico	de	florestas	e	 terras	agrícolas	 tradicionalmente	mantido	pelas	comunidades	

rurais) no Japão, pode levar, na prática, a declínios em espécies que já foram comuns, 

assim como à perda de biodiversidade; nestes casos, o uso sustentável dos recursos 

bióticos pode levar à conservação da biodiversidade.

Exemplos de ações possíveis

•		 Usar	 recursos	 bióticos	 com	 ênfase	 na	 conservação	 e	 no	 uso	 sustentável	 da	

biodiversidade.

-  Estude a experiência passada para determinar se a terra e as áreas marinhas 

sujeitas à exploração de recursos bióticos são áreas de alto valor de conservação 

da biodiversidade.

-  Evite a conversão do uso da terra em terras de alto valor de conservação da 

biodiversidade (veja “(5) Projetos de grande escala no exterior”, na p. 87).

Como	alternativa,	adote	a	abordagem	de	usar	o	zoneamento	para	classificar	as	

áreas que podem ser usadas para atividades econômicas, e aquelas que devem 

permanecer intocadas.

-  Realize o monitoramento apropriado das mudanças nos ecossistemas e seja 

flexível	na	revisão	das	atividades	de	gestão	e	uso,	dependendo	dos	resultados	do	

monitoramento (abordagens adaptativas). 

-  Realize atividades de produção madeireira, com base nas “Diretrizes para a 

Conservação e o Uso Sustentável da Biodiversidade em Florestas de Produção 

de Madeira Tropical” emitidas pela Organização Internacional de Madeira Tropical 

(ITTO, em inglês).

-		 Considere	 a	 biodiversidade	 utilizando	 sistemas	 de	 certificação	 para	 serviços	

florestais	e	pesqueiros	sustentáveis.

-  Evite o uso de espécies invasoras como polinizadores ou para exterminar 

pragas.12

Materiais de referência:
•	 Diretrizes	 para	 a	 Conservação	 e	 o	 Uso	 Sustentável	 da	 Biodiversidade	 nas	 Florestas	 de	

Produção de Madeira Tropical (ITTO, 2008).
Estas Diretrizes foram adotadas pela ITTO em 2008. Elas dão orientação para os formuladores 
de	políticas	florestais,	proprietários	de	florestas,	gestores	de	florestas	e	outros	em	relação	aos	
métodos	para	conservar	a	biodiversidade	nas	florestas	de	produção	de	madeira	 tropical.	Elas	
se encontram em uma versão aditada das diretrizes anteriores lançadas em 1993. As diretrizes 
apresentam	 onze	 princípios	 de	 conservação	 da	 biodiversidade	 em	 florestas	 de	 produção	 de	
madeira tropical, além de diretrizes e ações prioritárias para cada princípio.

12 Os polinizadores incluem insetos que servem de meio para a transmissão do pólen necessário para as plantas. 
Podemos citar as abelhas, moscas, mariposas, etc. (veja p. 146).
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(10) Transporte 

A introdução de espécies invasoras através do transporte de bens, entre outros, pode 

causar impactos na biodiversidade, inclusive nos ecossistemas marinhos e costeiros, 

resultantes da água de lastro dos navios e organismos presos ao casco. 

Exemplos de ações possíveis

•		Considere	formas	de	evitar	o	transporte	de	espécies	invasoras	para	a	área.

•		Considere	a	biodiversidade	quando	elaborar	as	rotas	de	transporte.

•		Adote	medidas	como	o	uso	de	veículos	de	baixa	emissão,	evitar	marcha	 lenta	

do motor do veículo, etc.

•		Considere	e	implante	contramedidas	relativas	à	água	de	lastro.

•		Adote	 medidas	 para	 controlar	 insetos,	 sementes,	 presos	 aos	 containeres	 e	

paletes, etc.

•		Coopere	com	sistemas	de	quarentena,	realize	fumigação	voluntária,	etc.

(11) Turismo externo

O turismo traz riscos de impactos na biodiversidade, através da construção de 

instalações como acomodações e estacionamentos, pelos despejos das instalações, 

iluminação de locais naturais, emissões associadas ao transporte dos viajantes, e a 

plantação em larga escala de variedade de plantas ornamentais em áreas naturais.

Além disso, o turismo representa riscos de impactos na biodiversidade quando os 

turistas e viajantes são levados a áreas, inclusive montanhas e pântanos, resultando 

em danos para as plantas que são pisoteadas quando as pessoas andam fora da trilha, 

em despejo de lixo e na introdução de plantas não nativas quando as sementes são 

transportadas nos sapatos.

Exemplos de ações possíveis

•		 Considere	 a	 biodiversidade	 quando	 construir	 instalações	 de	 acomodação,	

estacionamentos (veja (6) “Uso da terra”, p. 88-).

•		 Considere	 a	 biodiversidade	 quando	 planejar	 as	 descargas	 e	 a	 iluminação	 das	

acomodações (veja (8) “Operação do local de trabalho” p. 92).

•		 Para	 o	 transporte	 de	 turistas	 e	 viajantes	 para	 destinos	 turísticos,	 considere	 a	

biodiversidade empregando ações como evitar a marcha lenta do motor do veículo, 

usar veículos de baixa emissão (veja (10) “Transporte”, p. 95),

•		 Solicite	 insumos	 locais	 em	 relação	 à	 consideração	 da	 biodiversidade	 local	 no	

planejamento e na implantação de passeios.

•		 Quando	 estiver	 guiando	 turistas	 e	 viajantes,	 considere	 a	 informação	 e	

conscientização	para	que	eles	evitem	danificar	inadvertidamente	as	plantas	ao	andar	

fora das trilhas e pisar nelas, não despejar o lixo de forma inadequada.

•		 Faça	um	esforço	ativo	para	usar	ingredientes	da	comida	local	e	promover	a	produção	

local para consumo local.
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Informações de Referência

•		 Nos	 últimos	 anos,	 a	 consciência	 ambiental	 tem	 aumentado,	 assim	 como	 a	 demanda	 pela	

experiência direta da natureza.

•		 Ao	mesmo	 tempo,	 em	 alguns	 casos	 há	 a	 preocupação	 com	 relação	 aos	 impactos	 sobre	 a	

biodiversidade resultantes de impactos excessivos do turismo em curto prazo.

•		 Neste	contexto,	o	Ato	de	Promoção	do	Ecoturismo,	que	foi	transformado	em	lei	em	junho	de	

2007 e entrou em vigor em abril de 2008, estabelece um marco abrangente em relação às 

atividades regionais de ecoturismo, com o objetivo de preservar o ambiente natural do Japão 

para as gerações futuras, além de contribuir para garantir um estilo de vida saudável e com 

cultura para os cidadãos.

•		 O	“ecoturismo”	é	uma	atividade	onde	os	turistas	e	viajantes	recebem	explicações	e	conselhos	

de pessoas com conhecimento sobre os recursos turísticos naturais, e entram em contato 

com estes recursos, contemplando sua conservação e aprofundando seu conhecimento e 

entendimento sobre o assunto. (Referência: Ato de Promoção do Ecoturismo, Artigo 2)

Argumentos básicos do ecoturismo

O argumento básico para o ecoturismo é o uso do ambiente natural como um lugar para a 

conservação e educação ambiental e para atividades que estimulem a indústria do turismo e as 

economias locais. É recomendável adotar ações voluntárias para estas atividades, desenvolvendo 

inovações e adaptações locais.

Fatores a serem considerados em relação à proteção da biodiversidade no ecoturismo

•		 Implementar	atividades	turísticas	para	atender	às	regras	e	normas	estabelecidas	previamente,	

sempre monitorando a condição dos recursos naturais valiosos para o turismo, avaliando os 

resultados	cientificamente	e	 considerando	como	 refletir	 estes	 resultados	nas	abordagens	de	

gestão adaptativa para sustentar as regras e atividades esperadas. 

•		 Em	áreas	naturais	de	alta	vulnerabilidade,	 tais	como	pântanos,	vegetação	alpina,	etc.,	opere	

com	flexibilidade	como,	por	exemplo,	limitando	o	número	de	usuários	e	considerando	formas	

para	evitar	o	uso	concentrado	em	áreas	específicas	-	descobrindo	e	criando	novos	recursos	

turísticos naturais.

•		 Considere	evitar	 impactos	negativos	sobre	a	biota	e	os	ecossistemas	endêmicos	-	 impactos	

de espécies invasoras vindas do exterior ou de outras áreas do país, quer intencionalmente ou 

não, em um volume que exceda a mobilidade natural de espécies silvestres. Considere como 

evitar causar distúrbios em nível genético como, por exemplo, soltar killifish, vaga-lumes, etc., 

com características genéticas distintas mesmo entre a mesma espécie.

•		 Nas	 áreas	 onde	 a	 biodiversidade	 se	 deteriorou	 em	 consequência	 da	 redução	 da	 atividade	

humana na natureza – por exemplo, em vilas e "satoyama" que são tradicionalmente 

mantidos no contexto das atividades humanas – espera-se que o uso do ecoturismo (como 

incorporação de atividade de conservação ao programa) restaure a biodiversidade. 

Ecoturismo

Materiais de referência:
•	 Diretrizes	Básicas	para	o	Ecoturismo

Estas diretrizes foram adotadas em 6 de junho de 2008, com base nas provisões do Artigo 
4, Parágrafo 1 do Ato de Promoção do Ecoturismo. As Diretrizes indicam o caminho para o 
ecoturismo se concentrar e estabelecer pontos básicos de uso quando as regiões promovem 
o ecoturismo, assim reconstituindo os vínculos entre pessoas e natureza, e entre diferentes 
povos, e também para criar comunidades e sociedades locais saudáveis, e ao mesmo tempo  
conservar a biodiversidade. 
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Esta seção apresenta conceitos e considerações para ações relativas à conservação da 

biodiversidade implementadas como esforços de contribuição social.

Antecedentes

A sociedade humana se desenvolveu desfrutando dos benefícios da biodiversidade 

e também exercendo pressão sobre ela. A humanidade só pode existir se contar com 

sociedades sustentáveis capazes de desfrutar dos benefícios da biodiversidade no 

futuro – mas a crise atual da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos se tornou um 

problema sério. Portanto, é importante promover a conservação e o uso sustentável da 

biodiversidade.

As empresas não são apenas entidades que buscam lucros, mas são também membros 

da sociedade e, através de suas atividades, devem contribuir com a conservação e o uso 

sustentável da biodiversidade. 

Espera-se que as entidades empresariais não só contribuam com a sociedade através 

de suas atividades principais e gerenciando os seus impactos ambientais, mas que também 

realizem esforços de contribuição social sobre questões relacionadas à biodiversidade – 

questões que não podem ser solucionadas simplesmente pela redução dos impactos na 

biodiversidade.

Abordagens para ações

Considerações da perspectiva da biodiversidade

•	Considere	implementar	ações	com	uma	perspectiva	de	longo	prazo,	com	base	no	fato	

que as ações de longo prazo são importantes para a conservação e o uso sustentável 

da biodiversidade.

•	 Esclareça	 os	 objetivos	 e	 considere	 como	 as	 atividades	 em	 questão	 têm	 impacto	 e	

efeito sobre a biodiversidade.

•	 Com	 relação	 às	 atividades	 de	 arborização,	 que	 geralmente	 são	 implantadas	 como	

esforços	 de	 contribuição	 social,	 quando	 assegurar	 a	 terra,	 evite	 converter	 florestas	

naturais e outros ecossistemas naturais (veja (9) "Exploração de recursos bióticos”,  

p. 93-).

•	 Reúna	 conhecimentos	 relativos	 à	 flora	 e	 à	 fauna	 locais,	 fazendo	 o	máximo	 possível	

para evitar o uso de espécies invasoras.

•	 Considere	 formas	 de	 implantar	 a	 arborização	 levando	 em	 consideração	 a	

biodiversidade em nível genético – por exemplo, não causando perturbação genética 

(poluição genética) das variedades locais de espécies nativas. 

•	 Considere	 contribuir	 de	 várias	 formas,	 não	 somente	 em	 áreas	 relacionadas	 às	

atividades principais de uma entidade empresarial, mas também fazendo um uso 

flexível	de	suas	capacidades	tecnológicas	e	econômicas.

Esforços de contribuição social
referência 

4
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Algumas ideias sobre a colaboração com stakeholders

•		Do	 planejamento	 ao	 estágio	 de	 implantação	 das	 ações,	 considere	 promover	

parcerias, prestação de informações e comunicação com diversos stakeholders 

externos.

•		Para	 a	 formulação	 de	 estratégias	 relacionadas	 à	 biodiversidade,	 como	parte	 dos	

esforços de contribuição social, e o planejamento e implantação de monitoramento, 

também é recomendável colaborar com stakeholders como moradores locais, 

entidades públicas locais e instituições de ensino e pesquisa que tenham alto nível 

de especialidade na ecologia local e em sociologia ambiental.

•		Além	da	colaboração	com	stakeholders externos, os planejadores devem também 

considerar a participação de uma ampla gama de atores relacionados, inclusive 

membros e funcionários de entidades empresariais, suas famílias, etc. 

•		Para	colaboração	com	stakeholders externos, especialmente ONGs e organizações 

sem	 fins	 lucrativos,	 considere	 trabalhar	 com	 várias	 organizações	 e	 coopere	 com	

base	 em	 uma	 perspectiva	 de	 longo	 prazo	 de	 todas	 as	 partes	 se	 beneficiarem	 –	

tanto	a	entidade	empresarial	quanto	a	ONG	e	a	organização	sem	fins	lucrativos.

•		Mediante	a	colaboração	com	ONGs	e	organizações	sem	fins	 lucrativos,	as	ações	

de uma entidade empresarial podem ser divulgadas, o que pode ter um efeito 

positivo sobre sua imagem ambiental.

Exemplos de ações possíveis

•		 Implementar	 atividades	 de	 contribuição	 relativas	 à	 conservação	 da	 biodiversidade	

local, tanto no Japão quanto no estrangeiro, junto com a devida gestão e 

restauração.

•		 Implementar	 atividades	de	 contribuição	 relativas	 à	 conservação	da	diversidade	das	

espécies, tanto no Japão quanto no estrangeiro.

•		 Implementar	atividades	de	contribuição	relativas	à	remoção	de	espécies	invasoras.

•		 Implementar	 atividades	 de	 educação	 ambiental	 e	 relações	 públicas	 relacionadas	 à	

biodiversidade.

•		 Implementar	 ações,	 tendo	 em	 mente	 a	 perspectiva	 de	 desenvolvimento	 mútuo	 e	

buscando	 a	 colaboração	 em	 biodiversidade	 com	 ONGs	 e	 organizações	 sem	 fins	

lucrativos, moradores locais, entidades públicas locais, institutos de pesquisa, etc.
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Esta seção apresenta exemplos de ações de vanguarda que foram realizadas 

por entidades empresariais. Estes exemplos podem ser referências úteis para que 

as empresas analisem as ações relacionadas à biodiversidade, consistente com as 

questões cobertas nas Referências 1 a 4, inclusive as "Ações das entidades empresariais 

em contextos-chave”. 

Como o objetivo deste documento é apresentar as várias iniciativas adotadas pelas 

principais	 entidades	 empresariais,	 e	 não	 divulgar	 determinadas	 empresas	 com	 fins	

lucrativos, os nomes das empresas foram mantidos anônimos.

As informações sobre ações adicionais desenvolvidas por pessoas que são membros 

do Comitê Nipônico Keidanren sobre Conservação da Natureza são encontradas no sítio 

abaixo. 

Sítio do Comitê Nipônico Keidanren sobre Conservação da Natureza com exemplos 

de ações: http://www.keidanren.or.jp/kncf/en/members_activity_index.html

Exemplos concretos
referência 

5

Exemplo Concreto 1: Criação de diretrizes de ação

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Construção, desenvolvimento, planejamento e engenharia.

No de funcionários Aproximadamente 8.800 (em 31/3/2008)

Ano de criação 1930 (fundada em 1840)

Antecedentes

Antecedente das diretrizes de ação
A Empresa A mencionou a “conservação de ecossistemas” em sua Política Ambiental e 

como parte de suas metas ambientais em médio prazo, mas os esforços para conservar os 
ecossistemas se limitaram a projetos individuais (planejamento, construção, etc.).  Como não 
havia diretrizes ou marcos específicos, foi difícil implantar as políticas na empresa.  Além disso, 
embora a Empresa A fosse uma líder entre as empresas de construção geral no que diz respeito 
a tecnologias relacionadas ao ecossistema, o baixo nível de reconhecimento destas tecnologias na 
empresa resultou, muitas vezes, na não valorização da eficácia da consideração dos ecossistemas 
no estágio de planejamento de projeto. Para lidar com esta falta de esforço em toda a empresa, 
um grupo de estudo foi formado voluntariamente por volta de 2004, composto por jovens 
funcionários ambiciosos, que assumiram a liderança na formação do Comitê de Conservação do 
Ecossistema (posteriormente chamado de Comitê de Conservação da Biodiversidade), como um 
comitê especializado, sob o Comitê Ambiental de toda a empresa. Este comitê era composto por 
membros do Instituto de Pesquisa Técnica, da Divisão de Gestão da Engenharia Civil, da Divisão 
de Projeto de Engenharia Civil, da Divisão de Gestão de Construção de Edificações, da Divisão 
de Planejamento Arquitetônico, da Divisão de Empreendimentos Imobiliários e da Divisão de 
Engenharia Ambiental. 

Com o crescente interesse público na biodiversidade, esta virou um aspecto cada vez mais 
importante para uma boa operação de projetos na indústria da construção, que é uma área onde 
a sociedade humana e meio ambiente natural se encontram. Também reconhecendo o fato que 
esta área pode apresentar novas oportunidades de negócio, o comitê assumiu um papel central na 
formulação das “Diretrizes de Conservação do Ecossistema da Empresa A”, em agosto de 2005.
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Detalhes

Diretrizes de Conservação do Ecossistema da Empresa A (versão integral)

Princípios fundamentais
A empresa A conduz seu negócio de construção com o objetivo de criar uma infraestrutura 

de alta qualidade para a sociedade, apoiando os estilos de vida humanos e o desenvolvimento 
industrial, como uma missão social para alcançar um “ambiente verdadeiramente confortável 
para as pessoas". 

No século 21, construir uma sociedade sustentável com base na convivência harmônica com 
o ambiente natural está se tornando rapidamente uma das principais questões da humanidade. 
O Japão formulou sua Estratégia Nacional de Biodiversidade revisada em 2002, e, agora, a 
importância da conservação da biodiversidade e do ecossistema é amplamente aceita pela 
sociedade.

Reconhecendo isso, a Empresa A deu alta prioridade à missão social de conservação dos 
ecossistemas, com base nas diretrizes abaixo, buscando o desenvolvimento sustentável para a 
sociedade, seus clientes e a empresa, por meio de medidas estratégicas para a conservação do 
ecossistema.

Diretrizes de conservação
1.  Sistemas de gestão: a Empresa A considera a conservação do ecossistema uma questão 

importante para a gestão ambiental e, assim, promoverá medidas de proteção ao 
ecossistema em suas atividades empresariais.

2. Cumprimento: juntamente com o respeito às leis sobre proteção do ecossistema, a Empresa 
A se informará sobre as políticas governamentais relevantes e as preocupações sociais, 
tentando refletir este conhecimento em suas atividades empresariais.

3. Educação: a Empresa A passará a seus funcionários os conhecimentos básicos necessários 
para a proteção do ecossistema, leis relevantes, tecnologia aplicável e casos anteriores, e 
aumentará o conhecimento de seus funcionários sobre o valor do ecossistema.

4. Medidas comerciais de construção: a Empresa A quer proteger e criar ecossistemas sólidos 
através de seu negócio de construção, assegurando boa comunicação com os clientes, as 
comunidades e a sociedade, incluindo informações ambientais e tecnologia nas propostas 
dos clientes, e também adotando medidas ambientais durante a construção.

5. P&D: a Empresa A coletará informações sobre os ecossistemas e os conhecimentos sobre a 
tecnologia aplicável, promovendo ativamente o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias 
relevantes.

6. Contribuição social: a Empresa A trabalhará em ativa cooperação com as sociedades 
acadêmicas, apoiando as atividades voluntárias dos funcionários, assim como as atividades 
comunitárias para a proteção do ecossistema.

Detalhes-chave
•  Construiu um “Sistema de Gestão da Informação Ecossistêmica” para compartilhar informações 

sobre as tecnologias de propriedade da empresa e seu histórico de aplicação dessas tecnologias, 
para possibilitar a obtenção e utilização das informações adequadas, tais como leis, regulamentos 
pertinentes e tendência sociais em qualquer estágio, do planejamento ao desenho e à construção. 

•  Desenvolveu a “Introdução à Conservação do Ecossistema e Biodiversidade da Empresa A”, como 
um kit educativo interno, utilizando-o para educação no trabalho. 

• Incorporou a diversidade ao plano de gestão ambiental e acrescentou um capítulo sobre os 
ecossistemas para o “Manual de Gestão Ambiental In Situ", que é um livreto que todos os 
trabalhadores devem levar quando estiverem no local de trabalho.
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Dificuldades
• Com relação ao “Sistema de Gestão de Informação Ecossistêmica", em alguns casos as formas 

inovadoras de lidar com as questões não são compartilhadas além do local de trabalho, então 
não houve um aumento nos exemplos introduzidos no sistema. 

Iniciativas bem sucedidas
•  Ao formular as diretrizes, alcançou-se um entendimento comum entre os departamentos 

internos pertinentes e a alta gestão.
•  As diretrizes têm funcionado como uma “espinha dorsal” das iniciativas relacionadas à 

conservação do ecossistema e ao desenvolvimento de tecnologia, o que tem facilitado o 
desempenho do trabalho por parte dos funcionários.

•  Ao criar as diretrizes em um estágio relativamente cedo, a empresa foi reconhecida como líder 
na indústria da construção no que concerne à biodiversidade.
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Exemplo Concreto 2: Ações na manufatura de alimentos e indústrias relacionadas

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Alimentos, aminoácidos, fármacos, saúde.

No de funcionários Aproximadamente 3.600 (em 31/3/2008)

Ano de criação 1925 (fundada em 1909)

Antecedentes

A Empresa Grupo B desenvolveu negócios locais em todo o mundo, com foco em alimento, 
aminoácidos e saúde. As atividades empresariais do Grupo dependem dos serviços ecossistêmicos: 
as matérias-primas de seus produtos vêm de recursos agrícolas e pesqueiros, e suas tecnologias de 
fermentação usam recursos genéticos, assim como as outras biotecnologias que o Grupo domina. 
O Grupo não poderia manter ou expandir suas atividades empresariais sem fortes ecossistemas e 
rica biodiversidade.

Ao celebrar seu Centenário, a Empresa B refletiu sobre seus primeiros 100 anos e estabeleceu 
"trabalhar para a vida" como sua meta para o próximo século. Apoiado pelas funções dos seres 
vivos e pelos benefícios da natureza, a Empresa B, que “trabalha para a vida”, reconhece que 
precisa realizar esforços, através de suas atividades, para apoiar o meio ambiente global e regional, 
assim como ecossistemas e biodiversidade, que suportam as vidas saudáveis. Com base neste 
entendimento, a empresa colocou a conservação de ecossistemas e da biodiversidade como uma de 
suas iniciativas mais básicas e importantes.

Detalhes 

Ecossistemas e biodiversidade são a base de todas as atividades empresariais. Para protegê-
las, são necessários esforços em várias áreas, inclusive a construção de sistemas de gestão e a 
utilização destes sistemas nas operações comerciais. Todas as iniciativas para proteger o meio 
ambiente e promover a sustentabilidade estão relacionadas à conservação dos ecossistemas e da 
biodiversidade.  As iniciativas-chave com estreita ligação aos ecossistemas e à biodiversidade 
implementadas até agora são:
•  Realizar atividades empresariais com base no reconhecimento que os ecossistemas e a 

biodiversidade são as questões ambientais fundamentais (declaradas em suas Filosofia 
Ambiental e Políticas Básicas, confirmando que os planos de negócios e os projetos de 
desenvolvimento de produto levem os ecossistemas e a biodiversidade em consideração).

•  Considerar a biodiversidade de forma proativa ao adquirir matérias-primas e bens.
•  Fazer parcerias com indústrias primárias e comunidades locais que as apóiam para buscar e dar 

suporte à agricultura, criação e pesca que não impactem o ecossistema.
•  Promover a pesquisa conjunta e parcerias com empresas e organizações sem fins lucrativos em 

questões relacionadas à biodiversidade.
•  Projetar unidades de negócios respeitando a natureza local.

Abaixo, um exemplo de uma iniciativa em relação aos recursos pesqueiros.
A Empresa Grupo B usa diversos recursos pesqueiros. Por exemplo, estima-se que o peixe 

bonito utilizado pelo Grupo seja responsável por parte do percentual da captura total do Japão. 
Para manter um fornecimento sustentável de bonito, a Empresa B começou a trabalhar com as 
pessoas no setor de pesca e pesquisadores para estudar a ecologia de bonito e os estoques desse 
peixe no oceano. Os estudos mostraram que não houve pesca excessiva do bonito e que o oceano 
ainda é uma fonte rica de fornecimento. No entanto, surgiu a preocupação sobre o abastecimento 
futuro devido ao aumento no consumo mundial de frutos do mar e os efeitos da mudança 
climática, etc. Assim, a Empresa B está fazendo parceria com diversas partes relevantes para 
considerar as melhores formas de garantir um abastecimento sustentável de bonito no futuro. 

Além disso, as empresas do Grupo mudaram sua ideia de “aquisição de recursos” (esgotamento) 
para “reprodução de recursos” (sustentabilidade), e querem proteger e garantir recursos, (1) 
aumentando o uso de itens de criadouro e cultivados; (2) confirmando para si mesmos que o 
impacto sobre o meio ambiente natural é pequeno; e, (3) apoio a atividades sustentáveis.
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Prosseguindo, a Empresa B precisará esclarecer, em termos específicos, a relação entre suas 
atividades empresariais e a biodiversidade. A Empresa reconhece a dependência de uma nova 
abordagem de reconhecimento da biodiversidade como tema relevante para o desenvolvimento 
de programas específicos que lidam com as principais questões, com base em um entendimento 
abrangente da relação entre a empresa e a biodiversidade.
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Exemplo Concreto 3: Ações no setor de serviços alimentares

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Restaurantes de hambúrguer e outros restaurantes

No de funcionários Tempo integral: aproximadamente 700; 
Meio período: aproximadamente  2.800 (em março de 
2008)

Ano de criação 1976 (fundada em 1968)

Antecedentes

A Empresa C é a sede de uma cadeia de restaurantes que opera restaurantes de hambúrguer. 
Além de garantir que a comida seja segura e que os clientes de sintam à vontade para comer em 
seus restaurantes, a empresa acredita que é essencial realizar iniciativas em agricultura, que é a base 
da produção de alimentos, assim como trabalhar para conservar o ambiente natural.

Um motivo para isso é que o setor de restaurantes depende da produção agrícola sustentável. 
A perda de biodiversidade, a mudança climática ou o aumento nos poluentes resultará em uma 
queda ou interrupção no fornecimento de alimentos e outros itens usados em restaurantes. Se isso 
acontecer, as atividades empresariais serão interrompidas.

Além disso, a empresa declarou que sua missão, ou razão de ser, é solucionar problemas na 
sociedade e que leva em consideração os problemas ambientais, tais como aqueles discutidos na 
Convenção-Quadro sobre Mudança Climática e na Convenção sobre Diversidade Biológica, 
como uma de suas obrigações como empresa.

Detalhes 

Proibir o uso e trabalhar para exterminar insetos exóticos usados na produção agrícola, como um 
esforço para conservar a biodiversidade.

Desde 2005, a empresa vem trabalhando com agricultores contratados para acabar com o uso 
da Mamangaba-de-cauda-amarelo-claro (Bombus terrestris, um inseto exótico, veja a Nota) que era 
usada na produção de tomates em estufas, garantindo que esses tomates não fossem comprados 
pelos restaurantes sob sua administração direta (finalizado em 2008). Da mesma forma, a empresa 
tem trabalhado com os moradores e agricultores locais desde 2004 para livrar os campos vizinhos 
do ataque deste inseto (esforço em andamento).

Nota: Bombus terrestris: considerado um organismo exótico segundo o Ato de Organismos Não Nativos. 
A compra de alimentos favoráveis à manutenção da biodiversidade como um esforço para 
contribuir com o uso sustentável. 

Além da compra de tomates apresentada acima, tem sido realizada pesquisa sobre espécies 
em alguns dos campos e arrozais das fazendas de rizicultura que fornecem para os restaurantes 
de hambúrguer, assim como sobre os campos e arrozais das empresas do Grupo, para estudar e 
observar como a biota tem mudado em áreas que não usam pesticidas. Embora esses não sejam 
dados acadêmicos, eles pensam em continuar os estudos para refletir os resultados nos padrões de 
compras.
Realizando simpósios e eventos relacionados à erradicação de espécies invasoras e o estudo de 
organismos vivos para aumentar o nível de interesse na biodiversidade. 

Em 2003, a empresa realizou o “Simpósio de Biodiversidade Hokkaido – Nova Zelândia” e 
organizou oportunidades para que os moradores locais aprendessem mais sobre biodiversidade. 
Além disso, a participação dos moradores locais nos esforços acima para se livrar do Bombus 
terrestris e estudar os organismos nos campos agrícolas, além de envolver os alunos do ensino 
elementar como parte de seus currículos integrados, tem dado a muitas pessoas uma chance de 
aprender sobre a biodiversidade.
Benefícios

Os benefícios do programa incluem: lutar por uma agricultura que esteja em harmonia com 
a natureza; levar a biodiversidade em consideração na aquisição de bens; descobrir inovações, 
buscando melhores alimentos e materiais, já que os esforços estão diretamente relacionados à 
indústria alimentícia; e maiores oportunidades para a Empresa C compartilhar sua abordagem em 
relação à comida com os moradores e comunidades locais, trabalhando com eles para estudar os 
recursos bióticos. 
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Exemplo Concreto 4: Ações de conservação ambiental utilizando o principal 
negócio de produção no setor de cervejaria

Informações 
da Empresa

Atividades 
empresariais

Produção de saquê.

No de funcionários 13 (inclusive de meio período, em julho de 2009).

Ano de criação 1961

Antecedentes

A Empresa D é uma produtora de saquê que fica perto do Lago Kasumigaura. Uma 
organização sem fins lucrativos, que tem sede na área, abordou a empresa e perguntou se ela 
produziria saquê usando arroz (de um tipo especial usado para o saquê) produzido em uma parte 
do projeto de revigoramento da natureza na bacia de Kasumigaura, que era realizado por aquela 
organização e fabricantes de eletrônicos.  A Empresa D concordou com a solicitação, já que seria 
uma forma de contribuir com a conservação ambiental na área do Lago Kasumigaura, usando sua 
atividade central.

Detalhes 

Panorama geral da iniciativa
A Empresa D participa de um projeto de conservação ambiental na bacia de Kasumigaura (o 

Projeto de Revigoramento de Yatsuda). Como parte do esforço conjunto de uma organização sem 
fins lucrativos e um fabricante de eletrônico para revigorar áreas de yatsuda13 para contribuir com a 
melhoria da qualidade da água do Lago Kasumigaura, foi solicitado à Empresa D que produzisse 
o saquê japonês usando o arroz das áreas baixas de arrozal.

Os funcionários do fabricante de eletrônicos e suas famílias participaram do cultivo do arroz 
em uma área de yatsuda, e a Empresa D deu a eles a oportunidade de participar na fabricação do 
saquê também.

O objetivo futuro é promover a conservação do meio ambiente local por meio de um ciclo 
onde o arroz plantado por programas locais de conservação ambiental é usado localmente para 
fazer saquê que, por sua vez, é vendido localmente e consumido pelas pessoas da comunidade 
local. A Empresa D reconhece o significado de contribuir para o revigoramento do Lago 
Kasumigaura participando na criação deste ciclo, e pode conservar o meio ambiente local usando 
sua atividade principal e dando apoio ao programa que é executado por outras empresas e a 
organização sem fins lucrativos.

Dificuldades
O sabor do saquê é determinado pela qualidade do arroz e até que ponto este arroz é polido. 

O arroz usado neste projeto não era de boa qualidade, já que era cultivado sem o uso de pesticidas 
ou fertilizantes. Consequentemente, eles enfrentaram tempos difíceis até encontrar o equilíbrio 
certo entre o açúcar e o álcool no principal mosto de fermentação14, e lutaram um pouco com o 
manuseio da temperatura do arroz maltado15 e do mosto de levedura16.

Benefícios das ações
Este programa representou uma boa oportunidade para as pessoas da empresa interagirem com 

as pessoas da organização sem fins lucrativos local e os funcionários do fabricante de eletrônicos. 
Também representou uma boa chance para pais e filhos passarem tempo de qualidade juntos, 
e para as crianças terem interação prática com a natureza. Além disso, ajudou a rejuvenescer a 
comunidade local, gerando também benefícios de bem-estar social. Como se trata de um 
programa realizado através da principal atividade da empresa, esta pode contribuir naturalmente 
para o revigoramento da indústria local.

13 Áreas de arrozal úmidas e baixas nas ravinas.
14 Saquê fermentado que ainda contém resíduos.
15 Feito pelo arroz fumegado e cultivando o mofo koji (Aspergillus oryzae) no arroz.
16 Feito pelo cultivo de massa de fermento necessária para produzir o saquê japonês. Feito acrescentando fermento ao 

arroz maltado, arroz fumegado e água.

105

sum
ário executivo

introdução
seção i: um

 entendim
ento com

um
 da situação

referências: Conselhos para im
plem

entação
seção ii: políticas



Além disso, foi um exemplo de como as três diferentes entidades (uma organização sem fins 
lucrativos, um fabricante de eletrônicos e uma fábrica de saquê) que têm três objetivos diferentes 
(conservar o ambiente da bacia de Kasumigaura, estimular a consciência ambiental por meio 
de uma experiência prática, e conservar o meio ambiente por meio de uma atividade central da 
empresa, respectivamente) formando uma parceria e alcançando cada um dos três objetivos. Este 
projeto permitiu que uma organização sem fins lucrativos e as empresas trabalhassem juntas, 
criando interação com a comunidade local e, ao mesmo tempo, incentivando a indústria local.

O esforço para revigorar o ambiente natural e cultivar arroz sem pesticidas ou fertilizantes 
resultou na produção de saquê, e o significado por trás deste saquê pode ser comunicado para 
muitos consumidores. Este saquê foi significativo nos seguintes pontos:
• As pessoas se interessaram pelo projeto.
• É o resultado do revigoramento da natureza.
• Ensinou as pessoas que manter o ecossistema e a rica biodiversidade leva à "bênção” do saquê.
• Ele apresentou um exemplo concreto do cultivo de arroz e produção de saquê compatíveis com 

a vida vegetal e animal.
• Reuniu a sabedoria tradicional da comunidade local e se tornou a base de uma rede que 

conecta diferentes metas, tais como a garantia da segurança alimentar e paz de espírito, e a 
conservação da biodiversidade, que eram os objetivos da organização sem fins lucrativos e das 
empresas envolvidas.

Desenvolvimento futuro
Com alguma cooperação adicional, este esforço comunitário pode se transformar em um 

modelo de programa que cria uma “sociedade de reciclagem de material” pelo revigoramento 
e conservação do ambiente natural. Para tanto, é importante que as partes envolvidas façam 
um esforço para dar continuidade ao programa, com um entendimento comum que este é um 
programa que levará 100 anos para alcançar suas metas.

Mensagem
Simplesmente cultivar o arroz sem usar pesticidas e fertilizantes faria desta atividade um 

sucesso como um projeto de revigoramento da natureza. Porém, ao fazer saquê com o arroz, 
muitas pessoas puderam aprender o significado do saquê. Este saquê é significativo de várias 
formas: as pessoas têm interesse nele; ele contribui para o revigoramento da natureza; ele mantém 
o ecossistema e a biodiversidade; o cultivo do arroz está em harmonia com a vida vegetal e animal; 
e leva à segurança alimentar e à paz de espírito.

O projeto também está bastante enraizado na comunidade, com a participação das empresas 
locais, e ajuda a revitalizar a economia local. 

Se este tipo de programa se espalhasse para outras empresas fabricantes de saquê no país, 
haveria uma regeneração das paisagens de "satoyama" perdidas, e a vida vegetal e animal floresceria 
novamente.
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Exemplo Concreto 5: Ações relacionadas à aquisição de insumos materiais (óleo de 
palma)

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Desenvolvimento, manufatura e venda de sabão para uso 
residencial e industrial, desinfetantes, enxágues bucais 
e outros produtos de higiene, saboneteiras, alimentos 
saudáveis; consulta em relação a alimentos e saneamento 
básico, outros.

No de funcionários Aproximadamente 600 (em junho de 2008)

Ano de criação 1952

Antecedentes

O relacionamento da Empresa E com palmas data de sua fundação, em 1952. O produto inicial 
da empresa, um sabão medicinal, foi feito usando óleo de palma. Em 1971, quando a poluição 
por detergente se tornou um problema, a empresa desenvolveu um sabão de cozinha neutro, 
derivado de plantas, e começou a vender como um sabão comercial para as lanchonetes das escolas 
e estabelecimentos similares. O produto foi então disponibilizado ao público em geral, na década 
de 1980, e continuou até virar o principal produto da Empresa E. A frase publicitária usada por 
muitos anos em relação a este produto é “Bom para sua pele e para o meio ambiente”. O motivo 
para eles alegarem que era bom para o meio ambiente foi que ele era altamente biodegradável por 
microorganismos depois de entrar no fluxo de águas servidas. O detergente antes era feito apenas 
de óleo de palma retirado dos cocos (nativos da Ásia), mas por volta de 1990 a empresa começou 
a combinar óleo de palmiste extraído das sementes da palma africana (Elaeis guineensis, nativa do 
oeste da África), que é muito similar ao óleo de coco em termos da composição elementar.

Contudo, a partir dos anos 2000, a mídia começou a relatar o desaparecimento das florestas 
tropicais na Malásia e na Indonésia, juntamente com a rápida expansão das plantações de palma 
e a crise associada que a vida selvagem enfrentava. Depois vieram os relatórios segundo os quais 
este produto, que deveria ser bom para a Terra, era feito de ingredientes cuja compra, na verdade, 
causava danos ao meio ambiente. Esses relatórios levaram a boicotes de consumidores e outras 
reações desfavoráveis. Depois de ser entrevistada pelos repórteres de um programa especial da 
TV sobre Bornéu, transmitido em agosto de 2004, a empresa começou uma investigação in situ 
assim como atividades de conservação. Quando as atividades foram lançadas, ficou claro que 
havia grandes problemas relacionados ao desenvolvimento das plantações da palma na Malásia 
e na Indonésia e, embora a situação fosse totalmente desconhecida no Japão, aproximadamente 
90% do óleo de palma era consumido como óleo de cozinha, e seu método de produção era 
veementemente criticado pelas ONGs e outros na Europa.

A Mesa Redonda sobre Óleo de Palma (RSPO, em inglês) - uma iniciativa internacional 
relacionada à indústria do óleo de palma – foi depois criada, em meio a fortes apelos para a 
conservação da vida silvestre em lugares como Sumatra e Bornéu.

Detalhes 

Em dezembro de 2004, a empresa enviou um perito em cooperação internacional contratado 
pontualmente para Bornéu, para dar início à pesquisa como uma forma de começar seus esforços 
para tratar da questão. O perito estudou as atividades realizadas pelo Programa de Conservação 
de Biodiversidade e Ecossistema de Bornéu (BBEC, em inglês) da JICA, e também o trabalho 
realizado por ONGs internacionais, entrevistando pessoas relevantes, para conhecer melhor a 
situação. Em janeiro de 2005, a Empresa E foi a primeira empresa com sede no Japão a aderir ao 
RSPO como participante direto. Além disso, a empresa começou a trabalhar com o Departamento 
de Vida Silvestre de Sabah em um projeto para recuperar o elefante de Bornéu, que estava em 
extinção, que foi destaque nos programas de televisão. 

107

sum
ário executivo

introdução
seção i: um

 entendim
ento com

um
 da situação

referências: Conselhos para im
plem

entação
seção ii: políticas



Em novembro de 2005, na Segunda Assembleia Geral na 3ª Mesa Redonda da RSPO, foi 
apresentada uma resolução para restaurar as florestas no raio de um quilômetro das duas margens 
dos principais rios onde as plantações de palma foram desenvolvidas. No entanto, a proposta foi 
arquivada depois da oposição dos membros da plantação. Percebendo que seria necessário criar 
uma organização para executar este plano, um ex-especialista em vida silvestre do JICA enviado 
a trabalho para a área trabalhada com o Departamento de Vida Silvestre de Sabah para criar uma 
organização licenciada pelo Governo de Estado de Sabah, Malásia, em outubro de 2006, em Kota 
Kinabalu. 

O presidente da Empresa E foi diretor desta organização. O conceito do programa era 
trabalhar primeiramente a bacia do Rio Kinabatangan, onde as ONGs internacionais já tinham 
realizado alguns estudos de monitoramento ambiental e depois criar um “Corredor Verde” onde 
a vida silvestre pudesse sobreviver e, então, espalhar este modelo bem sucedido por toda a Ásia.  
Iniciando em maio de 2007, a Empresa E apoiou este programa dando à organização 1% de suas 
vendas (do montante vendido pelo fabricante) do detergente supracitado. Ao mesmo tempo, 
a empresa lançou uma campanha para os consumidores, informando-os sobre a indústria de 
óleo de palma onde grande parte do óleo é usada como óleo de cozinha. As informações foram 
transmitidas por meio de propagandas, sítios, em lojas e de outras formas. Contudo, os esforços 
solitários da Empresa E para informar o público foram insuficientes e, então, em maio de 2008 foi 
criado um grupo de apoio desta organização no Japão. As pessoas, zoológicos e empresas ajudaram 
e uma rede de apoio se expandiu pelo país todo.

Com este esforço, a empresa se concentrou principalmente na gestão de risco para a marca, 
que simboliza a dedicação da empresa ao detergente. À época, na falta de precedente e quando a 
Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e a biodiversidade estavam apenas começando a ser 
tópicos importantes, a empresa apresentou o máximo de informações possível a despeito dos riscos 
envolvidos na aquisição de matérias-primas, e não se limitou a prestar assistência financeira, mas 
também enviou funcionários da empresa ao local e manteve uma comunicação constante e direta 
com as partes relevantes. Esses esforços mostraram ser extremamente importantes.

Como uma empresa de propriedade privada, o alto nível de preocupação ambiental por parte 
dos próprios executivos também foi um fator-chave para garantir que o programa continuasse com 
fluidez.
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Exemplo Concreto 6: Ações relacionadas a florestas de propriedade da empresa e 
aquisição e distribuição de madeira

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Desenvolvimento florestal, plantação e gestão, tanto 
no Japão quanto no exterior; importação, manufatura, 
processamento e venda de madeira e materiais de 
construção; habitação e atividades relacionadas à 
habitação, vendas e aluguéis de imóveis.

No de funcionários Aproximadamente 5.100 (em 31.12.08)

Ano de criação 1948 (fundada em 1691)

Antecedentes

A Empresa F administra aproximadamente 40.000 hectares de florestas da empresa no Japão. 
Além de ser o maior distribuidor de madeira e de materiais de construção do Japão, é também o 
maior fornecedor de casas de madeira pré-fabricadas. As atividades da empresa cobrem todo o 
espectro, desde os negócios a montante até os negócios a jusante, do desenvolvimento florestal à 
construção de casas. Como a empresa é envolvida globalmente em todas as atividades relacionadas 
a madeira e habitação e, devido à redução nas florestas no mundo inteiro, em outubro de 2005 a 
Empresa F criou seus próprios padrões de compras relacionadas à madeira, além de introduzir 
um processo para confirmar a legalidade da madeira que adquire. Além disso, em junho de 2007 a 
Empresa F criou e lançou sua Filosofia e Política de Aquisição de Madeira que estipula a filosofia da 
empresa em relação à conservação da biodiversidade. Este documento mostrou o desejo da Empresa 
F de cumprir com suas responsabilidades sociais como empresa líder no setor madeireiro, e foi escrito 
depois de repetidas discussões com terceiros no Subcomitê de Aquisição de Madeira, composto de 
diversos departamentos. A Empresa F trabalha de forma proativa para alcançar as principais metas 
de ação, que incluem o uso da madeira que seja confirmadamente legal, uso da madeira doméstica, 
promoção do uso de madeira de florestas plantadas e expansão de seu programa de arborização.

Detalhes 

A Empresa F administra suas florestas no Japão (aproximadamente 40.000 ha) com base em 
sua Política Básica de Conservação da Biodiversidade e obteve certificação florestal do Conselho 
de Ecossistema Verde Sustentável (SGEC) em setembro de 2006. A empresa também produz 
seu próprio Livro Vermelho das Espécies Ameaçadas, sob o ponto de vista da conservação da 
biodiversidade. No ano fiscal de 2008, para verificar o impacto de suas políticas florestais sobre 
a biodiversidade, a Empresa F formulou um sistema de monitoramento para aves e mamíferos, 
como um indicador, a começar com as florestas da empresa na Região de Shikoku.

O Subcomitê de Revisão da Aquisição de Madeiras da Empresa F, que se reúne regularmente, 
analisa a legalidade e a rastreabilidade da madeira que usa, com base nos Padrões de Compra de 
Madeira que a empresa criou para si mesma. Se a revisão do documento não for suficiente para 
confirmar a legalidade da madeira, os funcionários locais e/ou funcionários do escritório central 
despachados para a área de madeira trabalham na confirmação. No ano fiscal de 2007, a empresa 
finalizou as análises dos fornecedores no exterior dos quais importa diretamente, sendo que dois 
terços foram confirmados como legais. No caso dos outros, a empresa continua a análise para 
confirmar as regras no país produtor, ou os documentos e as outras informações são insuficientes. 
Ao verificar a legalidade, há momentos em que a empresa deve manter diálogo com outras partes 
para assegurar a rastreabilidade, mesmo com as partes que só têm impactos indiretos sobre a 
cadeia de suprimento. Estes casos incluem situações quando, durante o processo entre a atividade 
de corte e a importação para o Japão, o país que produz as toras é diferente do país onde as toras 
são processadas, quando há diversas fontes de toras em uma serralheria local, ou quando a escala e/
ou a frequência das transações com o fornecedor assim exigem. 
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Às vezes este trabalho de confirmação é extremamente difícil e há várias questões que uma 
empresa privada dificilmente consegue resolver por si mesma. No futuro, a empresa precisará 
trabalhar com ONGs e autoridades do governo para atingir sua meta de usar somente madeira 
que seja comprovadamente legal. 

As fábricas de produção do Grupo da Empresa F no Japão e no exterior, assim como a 
Divisão de Comércio de Produtos Madeireiros da Sede de Madeiras e Materiais de Construção 
obtiveram a certificação de Cadeia de Custódia (CoC) do Conselho de Manejo Florestal (FSC), 
do Programa para o Reconhecimento da Certificação Florestal (PEFC) e do Conselho de 
Ecossistema Verde Sustentável (SGEC), e a empresa está trabalhando para expandir a distribuição 
de madeira certificada de florestas onde a biodiversidade é mantida.  A Empresa também trabalha 
para manufatura de produtos madeireiros usando madeira de árvores de floresta plantadas, de 
modo a ter um alto nível de transparência.

O uso proativo da madeira doméstica resulta em uma melhoria relativa na “milhagem da 
madeira”, garante a legalidade, contribui para a regeneração das florestas japonesas e, em último 
caso, ajuda a conservar a biodiversidade. Nesta perspectiva, a Empresa F está trabalhando para 
aumentar a proporção de madeira doméstica para os principais componentes estruturais usados 
nas casas. A empresa estabeleceu como meta o aumento da taxa de madeira doméstica em 70% no 
ano fiscal de 2008.

Prosseguindo, a Empresa F continuará a trabalhar de forma proativa para aumentar seu uso de 
madeiras de árvores de florestas plantadas, madeira de florestas certificadas, madeira japonesa e, 
também para plantar árvores, enquanto continua com suas atividades corporativas que beneficiam 
o meio ambiente, a economia e a sociedade. 
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Exemplo Concreto 7: Ações relacionadas à construção residencial

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Contratação de atividades empresariais de habitação 
industrializada, venda de imóveis, etc.

No de funcionários Aproximadamente 22.000 (consolidado em 31.01.09)

Ano de criação 1960 

Antecedentes

Paisagismo sustentável e Negócio Verde
O setor de habitação tem um impacto significativo sobre o ambiente natural, já que envolve o uso 

em larga escala de recursos naturais, desenvolvimento rural e outras atividades que têm impacto sobre 
o meio ambiente. Ao adquirir as matérias-primas e promover o desenvolvimento rural, esta empresa 
antes se concentrava em proteger o meio ambiente natural por meio de projetos individuais. 

Contudo, para delinear uma política de gestão ambiental mais avançada que pudesse ser aplicada 
em toda a empresa, em 1999 a empresa criou seu Plano do Futuro Ambiental – sua própria política 
ambiental básica. Depois de ganhar experiência no desenvolvimento urbano, levando a conservação 
ambiental e arborização em consideração, em 2001 a empresa melhorou o plano, acrescentando 
a “jardinagem que melhora a vida” como um de seus valores, e lançou um trabalho de paisagismo e 
arborização que envolvia a plantação tanto de espécies nativas quanto não nativas de plantas que eram 
de alto valor para os seres vivos. Apesar de pretender conservar os ecossistemas e a biodiversidade 
locais, foi escolhido um nome que evocasse a lembrança de pássaros e borboletas.
Diretrizes de Compra de Madeira – Gestão Sustentável da Cadeia de Suprimentos

Além disso, em 2005 a empresa anunciou sua Declaração de Sustentabilidade. A declaração define 
que o centro de sua gestão é contribuir para a construção de uma sociedade sustentável, colocando 
um “ecossistema equilibrado e global” como a fundação de uma sociedade sustentável. Em 2007 como 
parte de suas considerações sobre o desenvolvimento de seu modelo de negócios, a empresa decidiu 
trabalhar com sua cadeia de suprimentos para adquirir as grandes quantidades de madeira necessárias 
para construir as casas de florestas sustentáveis, onde nenhuma espécie estivesse ameaçada de extinção.

Detalhes 

Paisagismo sustentável e Negócio Verde
Ao planejar seu negócio, a empresa usou como modelo o satoyama – um conceito japonês 

único para o meio ambiente natural. O povo japonês desenvolveu uma cultura que apoia um rico 
ecossistema, com o devido cuidado ao ambiente natural. Ao plantar tanto espécies nativas quanto 
não nativas, adequadas ao clima local, a empresa pretende criar pequenos ambientes naturais nas 
fronteiras dos jardins. Assim, os jardins domésticos produzidos pela empresa e as áreas da cidade 
podem se interligar como passarelas ("stepping-stones"), e estes jardins então se conectam a florestas 
nos arredores das áreas urbanas e no interior das áreas rurais. Desta forma, a empresa pretende criar 
uma “rede de natureza” que seja eficiente tanto na conservação do ecossistema e da biodiversidade, 
quanto para dar novo vigor aos dois.

As pessoas que moram em áreas urbanas têm menos oportunidade de desfrutar a natureza hoje 
em dia do que tinham antes. Com os pássaros e borboletas visitando seus jardins e estando próximos 
da natureza, um jardim pode se tornar um lugar importante para que as crianças comecem a apreciar 
como a “vida” é conectada.

Para os construtores, a construção de casas que durem mais tempo é uma importante questão 
ambiental. Assim, um tema importante no setor é como criar ambientes bióticos ricos, com base no 
conceito de “beleza com idade”, onde as casas e as áreas urbanas se tornam mais preciosas com o 
passar do tempo. 

A revegetação, como parte desta atividade, apóia essa “beleza com idade”. Ao formular seu plano 
de negócios, a empresa recebeu o apoio do representante de uma ONG apaixonada pelos recursos 
bióticos, e também ouviu as opiniões dos paisagistas da empresa. Além disso, a empresa fez parceria 
com 80 empresas de paisagismo e produtores do Japão, para criar um marco de abastecimento para 
plantar espécies nativas e não nativas de vegetação que diferem das espécies normalmente usadas.
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Diretrizes para compra de madeira
Estas diretrizes são compostas de 10 princípios. Elas pretendem aumentar o nível das 

aquisições trabalhando com a cadeia de suprimentos com base em avaliações numéricas 
abrangentes da madeira, onde a conservação da biodiversidade é um importante fundamento 
das diretrizes. As diretrizes foram formuladas em cooperação com uma ONG internacional para 
garantir altos níveis de transparência e objetividade, e foram adotadas para garantir processos 
sustentáveis de compra de madeira.
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Exemplo Concreto 8: Ações na indústria de papel

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Atividades empresariais, manufatura, processamento e 
venda de papel, polpa e materiais fotossensíveis.

No de funcionários Aproximadamente 4.600

Ano de criação 1898 

Antecedentes

Como a indústria de fabricação de papel usa madeira – um recurso biótico - como principal 
matéria-prima, ela deve considerar o impacto que o corte tem sobre a biodiversidade florestal. 
Embora a reciclagem de papel seja uma estratégia empregada para reduzir a quantidade de 
árvores cortadas, o uso de polpa de papel reciclada tem sido limitado na produção de papel de 
alta qualidade, tais como papel revestido e papel para impressora a jato de tinta, por motivos de 
qualidade.

Por outro lado, além de reduzir o número de árvores cortadas, a própria “reciclagem de 
florestas” é crítica. Ao reciclar as florestas é necessário manejar os bosques de forma adequada. 
Em outras palavras, as florestas devem ser manejadas de uma forma que leve em consideração a 
quantidade de crescimento e biodiversidade.

A Empresa G usa grandes quantidades de polpa de madeira. Junto com suas medidas para usar 
papel reciclado, a empresa também tem trabalhado para adquirir madeira de florestas manejadas 
adequadamente e, portanto, recebeu a certificação florestal do FSC.

Detalhes 

Em 2001, a Empresa G foi a primeira fábrica de papel japonesa a obter certificação florestal. 
Na época, a certificação florestal não era muito conhecida, então a empresa começou uma 
campanha de relações públicas sobre o sistema de certificação. Ao mesmo tempo, a empresa 
trabalhou para obter o certificado florestal do FSC para as florestas de plantação da empresa no 
exterior para, assim, assegurar um suprimento estável de madeira de florestas certificadas. Foram 
quase cinco anos para que o público entendesse o significado do papel de floresta certificada.

A certificação é um sistema para atestar que uma floresta é manejada adequadamente em 
relação a fatores sociais, ambientais e econômicos. É dada especial importância à proteção 
ambiental para “florestas de alto valor de conservação”. A floresta de alto valor de conservação é 
um conceito proposto pelo FSC, e significa uma floresta cuja proteção é considerada necessária, 
independentemente de ser legalmente protegida ou não. A conservação da biodiversidade é uma 
questão importante para a certificação do FSC.

O papel certificado pelo FSC inclui aquele feito com madeira certificada e aquele feito com 
outros recursos madeireiros que não são certificados pelo FSC. A madeira certificada vem de 
florestas onde a biodiversidade é conservada através do trabalho necessário para obter e manter 
a certificação do FSC. Os recursos madeireiros de outras fontes, que não madeira certificada, se 
referem à madeira de florestas onde a biodiversidade é conservada através da confirmação que não 
há impacto prejudicial sobre florestas de alto valor de conservação.

Desde 2005 a Empresa G se certifica que toda a madeira que compra atenda aos padrões do 
FSC. Esta confirmação se baseia em verificações de documentos, mas quando a documentação é 
insuficiente, a empresa envia representantes até as florestas dos fornecedores, para que eles façam 
a verificação direta, no local. Os representantes da empresa verificam vários pontos, inclusive se 
a atividade de corte está ou não causando impactos negativos sobre o ecossistema vizinho, assim 
como se foram criadas ou não áreas protegidas para abrigar plantas e animais raros. Apesar de 
este trabalho tomar tempo e envolver custos, a empresa o considera necessário tanto para diminuir 
o risco de perda de biodiversidade por causa da madeira que ela adquire, quanto para dar paz de 
espírito aos consumidores. 

Seguir o programa de certificação do FSC permite que a Empresa G conserve a biodiversidade 
através da gestão de suas próprias florestas de plantação e da aquisição de madeira. 
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Exemplo Concreto 9: Ações relacionadas à compra de insumos materiais e à 
vendas (café)

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Atividades empresariais de importação, processamento 
e venda de café, chá preto e cacau; manufatura e venda 
de café enlatado e outras bebidas; compra e venda de 
materiais para alimentos e bebidas.

No de funcionários Consolidados: aproximadamente 3.700; não 
consolidados: aproximadamente 800 (em 31/3/2008).

Ano de criação 1951

Antecedentes

A Empresa H se dedica a “fazer tudo que puder com o café para fazer o consumidor sorrir”, e 
se envolve diretamente em cada estágio do processo de produção de café, desde o cultivo dos grãos 
de café até a xícara do consumidor de café.  A empresa abriu o primeiro cafezal administrado pela 
empresa em 1981, na Jamaica, e agora também opera fazendas no Havaí e na Indonésia. Com 
base em sua experiência no mundo todo, a empresa aprendeu que para apoiar o ambiente natural 
seria necessário que a atividade de cultivo do grão do café contribuísse com a proteção do meio 
ambiente natural, para que os cafezais fossem saudáveis e os trabalhadores ficassem felizes.

Como parte desta ação, a empresa encontrou uma fazenda certificada por uma organização 
internacional dedicada à proteção ambiental. Concordando com a filosofia e as atividades da 
organização, a Empresa H estabeleceu uma parceria formal com esta organização. A empresa 
também começou a vender café certificado por esta organização ("café certificado”) e trabalhou 
para aumentar sua popularidade e divulgar o café certificado no mercado japonês. Atualmente, a 
Empresa H é a maior vendedora de café certificado no Japão.

A Empresa H também acredita que o ambiente natural deve continuar cheio de energia para 
produzir um café delicioso. A empresa acha, ainda, que é importante conservar a biodiversidade 
para manter um ambiente natural robusto. A Empresa H estabeleceu uma parceria com uma 
ONG ambiental internacional dedicada a conservar a biodiversidade. Como parte de sua 
estratégia para conservar os “hotspots da biodiversidade", esta ONG oferece vários tipos de apoio 
aos produtores de café. 

Em 2008, a Empresa H começou a vender no mercado japonês o café cultivado em 
áreas apoiadas por aquela ONG ambiental internacional, através do cultivo do café. O café 
era comercializado com base na ideia que ele contribui para a conservação ambiental e da 
biodiversidade.

Detalhes 

A Empresa H foi a primeira empresa no Japão a vender café certificado, lançando a venda de 
café regular certificado em 2004. Depois, ela expandiu sua linha de produtos, que passou a incluir 
concentrado de café, presentes de café e outros produtos, assim oferecendo a uma ampla gama de 
consumidores a oportunidade de experimentar o sabor do café certificado.

Ao mesmo tempo, a empresa tem tentado falar às pessoas sobre o café certificado, expandindo 
a base de consumidores do produto.

Por exemplo, a empresa tem patrocinado seminários que ensinam às pessoas sobre o café 
certificado, assim como eventos musicais com o tema de proteção ambiental, vendendo café 
certificado nesses eventos. Além disso, a empresa adicionou o café certificado aos cardápios de café 
nos restaurantes e cafeterias administrados diretamente pelo Grupo da Empresa H.

Em 2006, a Empresa H foi a primeira empresa japonesa a receber um prêmio da referida 
organização ambiental por sua contribuição com a criação e o crescimento do mercado de café 
certificado no Japão.
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Além disso, a Empresa H tem protegido o meio ambiente nos cafezais que ela administra 
diretamente. Em 2007 o Cafezal Lington Mandheling da Empresa H na Indonésia foi certificado 
pela mesma organização, sendo o primeiro cafezal certificado da Ásia. Em 2008, o Cafezal Blue 
Montain, que é administrado pela Empresa H na Jamaica, obteve a mesma certificação, virando o 
primeiro cafezal certificado no Caribe.

Como parte da parceria com aquela ONG ambiental internacional, a Empresa H começou 
a ver o Café Natureza da Empresa H. Em 2008, o café foi servido na Reunião dos Ministros 
do Meio Ambiente do G8, em Kobe, e na Cúpula do G8 em Hokkaido Toyako. O café foi 
considerado uma contribuição à conservação da biodiversidade que ajuda também aos pequenos 
produtores, recebendo muita atenção nas duas reuniões.

Como enfatizado nas atividades discutidas anteriormente, o negócio de café da Empresa 
H é importante para a proteção do meio ambiente e, em continuidade, a empresa continuará a 
melhorar suas atividades de proteção ambiental, onde o café da Empresa H é um bom parceiro 
para a proteção ambiental.
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Exemplo Concreto 10: Ações para produção sustentável de café e para melhoria 
da biodiversidade local

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Atividades empresariais: cultivo de café, instrução sobre 
a seleção, importação, torrefação e vendas. 

No de funcionários 5 (em junho de 2009)

Ano de criação 2008

Antecedentes

O preço do grão do café no mercado internacional é altamente volátil. Esta volatilidade de 
preço tem um grande impacto sobre a qualidade de vida dos produtores.

Além disso, para as empresas envolvidas na venda de café nos países onde ele é consumido, as 
grandes oscilações nos preços dificultam a administração do negócio de forma estável. O preço 
do grão de café é determinado mais pela situação de oferta e demanda no mercado do que pela 
qualidade do café, variações ambientais ou outros fatores.

Assim, os produtores de café têm pouco incentivo para melhorar a qualidade de seu café, 
garantir sua segurança, proteger o meio ambiente ou melhorar o ambiente de vida dos produtores 
e trabalhadores. Para produzir e distribuir um café seguro, de alta qualidade, produzido de forma 
amigável ao meio ambiente, é necessário resolver esses problemas.

Por outro lado, o café é uma das poucas lavouras que pode ser cultivada sem luz do sol direta 
e, portanto, pode ser cultivada e colhida à sombra das árvores da floresta. Assim, os moradores 
locais podem cultivar o café de forma a proteger as florestas e obter uma renda, conservando a 
biodiversidade e contribuindo com a economia local.

O fundador da Empresa I passou muitos anos trabalhando em um país produtor de café, 
tendo conhecimento vasto sobre os produtores e as áreas de produção de café. Ele observou as 
características e as questões que envolvem o café e hoje está trabalhando para oferecer um café de 
alta qualidade e seguro, e para aumentar o nível de biodiversidade e o estilo de vida da população 
local através do cultivo sustentável do café.

Detalhes 

A Empresa I trabalha com agricultores que produzem café de qualidade usando práticas 
sustentáveis, e cria planos que permitem um produto de alta qualidade que, ao mesmo tempo, 
conserva a biodiversidade na área.

A Empresa I formulou padrões para o cultivo, a seleção e a embalagem do café. Depois de 
divulgar estes padrões aos produtores, dando instruções técnicas e outros apoios, a Empresa I 
seleciona os produtores que cultivam café de alta qualidade e passa a comprar o café diretamente.

Os padrões incluem detalhes sobre a qualidade do produto, assim como considerações sobre os 
direitos humanos, a conservação ambiental e outros fatores. A Empresa I pretende ser uma líder 
no setor de café, não só em termos da qualidade do café, mas também em termos de melhorias 
para a biodiversidade e de condições para os produtores.
Dificuldades
• Encontrar terra que produza café de alta qualidade de forma estável, que não tenha impacto 

negativo sobre a biodiversidade.
• Encontrar produtores que conheçam e tenham a capacidade técnica para tanto.
Aspectos bem sucedidos
• Os produtores com quem a Empresa I fez parceria estão muito satisfeitos porque sua produção 

e subsistência se tornaram mais estáveis.
• A possibilidade de agregar novos valores (conservação da biodiversidade e desenvolvimento 

econômico local) para o café, repassando-os aos consumidores.
• Em continuidade, a empresa avançará suas iniciativas no sentido da conservação da 

biodiversidade em áreas de produção e para garantir qualidade, construindo relações de 
cooperação ainda melhores com os produtores, distribuidores e consumidores.
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Exemplo Concreto 11: Certificação de produto no setor varejista

Informações 
da cmpresa

Atividades 
empresariais

Atividades empresariais: varejo em geral

No de funcionários Aproximadamente 14.900 (incluindo funcionários de 
meio período)

Ano de criação 1926

Antecedentes

Por causa da questão da sustentabilidade, a Empresa J começou a oferecer produtos certificados 
pelo Conselho Internacional de Gestão Pesqueira Sustentável (MSC) como uma iniciativa para 
sempre oferecer frutos do mar seguros para os consumidores.

Além disso, a Empresa J foi a primeira empresa doméstica no setor varejista a obter uma 
licença de CoC (Cadeia de Custódia).

Detalhes 

Conselho Internacional para a Gestão Pesqueira Sustentável (MSC) (Selo ecológico para o 
oceano)

“Sustentabilidade dos Recursos Marinhos Naturais”
Os recursos marinhos estão diminuindo em todo o mundo. A certificação do MSC é um 

sistema para atestar que uma atividade pesqueira é sustentável e administrada adequadamente, de 
modo que os recursos marinhos não sejam esgotados e as pessoas possam continuar a desfrutar 
da generosidade do oceano. A certificação do MSC é conhecida como um “selo ecológico para o 
oceano” e a Empresa J vende 15 itens de frutos do mar certificados pelo MSC, inclusive salmão 
vermelho e ovas de salmão do Alaska. Além disso, as lojas da Empresa J têm recebido licença CoC 
(Cadeia de Custódia) para processar e distribuir produtos certificados pelo MSC.  A Empresa J 
também vende produtos feitos com peixes certificados pelo MSC.

Fluxograma da Certificação do MSC

Produtos 
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Os processadores 
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Os peixes tirados do 
mar são separados dos 
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usando códigos de 
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Uma atividade 
pesqueira que não é 
prejudicial ao meio 
ambiente e usa 
recursos de forma 
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Exemplo Concreto 12: Estabelecimento de políticas como varejistas

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Vendas por reembolso postal, publicação de livros.

No de funcionários Aproximadamente 400 (em 01.04.08)

Ano de criação 1976

Antecedentes

Uma das filosofias corporativas da Empresa K é realizar suas atividades em harmonia com a 
Terra. Ela se baseia no reconhecimento que o mercado de reembolso postal é um dos setores que 
mais expõe o problema de "convivência entre a Terra e a empresa” que a sociedade de consumo 
moderna enfrenta, assim como o entendimento que no mundo atual é essencial trabalhar para 
alcançar tanto a "satisfação do cliente” quando a “satisfação da Terra”.

Desde aproximadamente 1991, a Empresa K tem trabalhado ativamente para proteger 
o meio ambiente. Um exemplo é imprimir textos em seus catálogos de reembolso postal sobre 
“ferramentas para reduzir o lixo” e tópicos semelhantes. O presidente da empresa à época 
acreditava que as empresas que não levam a sério a proteção ambiental não sobreviverão. Com 
base neste reconhecimento, a Empresa K tem trabalhado para proteger o meio ambiente de todas 
as formas possíveis para um varejista. 

Em 2001, a Empresa K formulou uma política em relação aos produtos que vende, e 
apresentou suas medidas para proteger o meio ambiente. Esta política reuniu todas as atividades 
ambientais desenvolvidas pela Empresa K até então.

Detalhes 

Como uma medida relacionada à biodiversidade, o Artigo 1 da política estabelece que 
"devemos fazer nosso melhor para vender produtos que não prejudiquem a Terra, sua vida vegetal 
ou os animais". (versão 2009)

Para colocar o Artigo 1 em prática, a empresa aprovou regras que restringem a venda de 
determinados produtos. Essas regras incluem vender apenas produtos que não sejam suspeitos de 
ter desreguladores endócrinos (substâncias que alteram o metabolismo de seres vivos) e fazer o 
melhor para não vender produtos que contaminem os rios. Além disso, a empresa declarou que 
não venderá produtos que usem madeira de florestas tropicais ou produtos que usem couro ou pele 
de animais, exceto vacas, porcos, cavalos, carneiro, cabra, veado, porco do mato ou búfalo. 

A empresa faz o possível para verificar os materiais usados em seus produtos e o processo 
de fabricação. Se o produto violar a política, a Empresa K pedirá ao fabricante que use material 
alternativo ou tente resolver o problema.

Embora seja difícil quantificar os efeitos desta política, a Empresa K acredita que houve uma 
grande melhoria em sua imagem corporativa.

Política em relação aos produtos que vendemos (versão 2009)
Artigo  1 Nós devemos fazer o melhor que pudermos para vender produtos que não 

causem danos à Terra, à sua vida vegetal ou aos animais.
Artigo  2 Nós devemos fazer o melhor que pudermos para vender produtos elaborados 

para durar, que possam ser consertados ao invés de serem jogados fora.
Artigo  3 Nós devemos fazer o melhor que pudermos para aumentarmos a vida útil de 

nossos produtos ao máximo possível, encontrando outros usuários para eles 
depois que não forem mais úteis para os primeiros donos.

Artigo  4 Nós devemos fazer o melhor que pudermos para reciclar produtos que não são 
mais úteis.

Artigo  5 A empresa deve fazer o máximo para limitar sua própria produção de resíduos e  
CO2.
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Exemplo Concreto 13: Criação de políticas e padrões para financiamento no setor 
florestal e de produtos florestais

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Serviços financeiros

No de funcionários Aproximadamente 335.000 (em janeiro de 2009)

Ano de criação 1865

Antecedentes

Em setembro de 2003, a Empresa L adotou os Princípios do Equador - um acordo voluntário 
entre instituições financeiras do setor empresarial em relação às considerações ambientais e sociais 
aplicadas às atividades de financiamento do projeto.

A adoção dos Princípios do Equador e o posterior reforço das iniciativas pertinentes levou à 
formulação da Política do Setor de Terras Florestais e Produtos Florestais da Empresa L. Apesar 
de os produtos florestais serem responsáveis por uma pequena porcentagem das atividades gerais 
da Empresa L, estes são uma parte importante de sua estratégia de sustentabilidade, uma vez que 
os potenciais impactos ambientais e sociais são grandes.

Em 2004 a Empresa L começou criando a Política de Setor Florestal, um panorama geral do 
marco da empresa para envolvimento com o setor florestal. A política foi atualizada e teve seu 
escopo expandido em 2008.

Detalhes 

Política de Setor de Terras Florestais e Produtos Florestais (versão atualizada de 2008)
A Política do Setor de Terras Florestais e Produtos Florestais se aplica a todos os empréstimos 

e formas de auxílio financeiro, dívidas e atividades no mercado de capital, financiamento de projeto 
e trabalho de assessoria.

A Empresa L continuará a dar assistência aos clientes que cumprirem com a política, assim 
como para aqueles que estão progredindo no sentido de obter a certificação. Se alguns aspectos 
das operações do cliente parecerem não estar em conformidade com a política, um perito externo 
é consultado e a situação é esclarecida. Por outro lado, segundo a exigência da Empresa L que 
os clientes atendam aos padrões desta política até 2009 (em cinco anos), a Empresa L adotará 
meditas para finalizar sua relação com os clientes inadimplentes com a política da Empresa L, ou 
que não estejam progredindo no sentido de obter a certificação.

A certificação pode não ser um processo simples ou rápido. Normalmente, os clientes seguem 
uma abordagem em fases, implantando a certificação gradualmente em diferentes operações, ou 
oferecendo garantia de legalidade antes de avançar para a sustentabilidade. 

Apresentamos abaixo os detalhes da Política deo Setor de Terras Florestais e Produtos 
Florestais (edição atualizada de 2008):

Proibições da política
A Empresa L não prestará serviços financeiros que apóiem, direta ou indiretamente, 

as empresas que compram, comercializam ou processam madeira em relação às seguintes 
atividades:

1. Corte ilegal e venda ou compra ilegal de produtos florestais cortados;
2. Operações em Patrimônios Mundiais da UNESCO; e,
3. Operações em pântanos da lista de Ramsar.

Padrão de Certificação
A Empresa L exige que os clientes obtenham certificação independente, segundo seu padrão, 

que suas operações madeireiras e/ou seu fornecimento de produtos madeireiros são legais e 
sustentáveis. O padrão se baseia nos Princípios e Critérios do Plano de Certificação do Conselho 
de Manejo Florestal (FSC) e no compromisso da Empresa L com os Princípios do Equador.
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Técnica de Certificação
O método para avaliar até que ponto os clientes estão em conformidade com a política 

da Empresa L emprega uma matriz, com categorias de “em total conformidade”, “quase em 
conformidade" e “não conformidade”. Os clientes são considerados totalmente em conformidade 
com a política, se tornando clientes financeiros, quando suas atividades empresariais são, no 
mínimo, 70% (em termos de região ou volume) certificadas como sustentáveis por um sistema que 
atenda aos padrões da Empresa L, e quando há evidências que o restante das atividades é legal. 

Uso de Planos de Certificação
Os planos de certificação nacionais e internacionais garantem a legalidade e sustentabilidade 

das atividades no setor florestal. A Empresa L utiliza peritos externos para analisar até que ponto 
estes planos atendem a seus padrões. Estes planos são revistos regularmente e ajudam a Empresa L 
a determinar se os clientes atendem ou não a seus padrões.

Outras Restrições e Orientações
A Empresa L estabeleceu padrões adicionais em relação às seguintes áreas:

•  Florestas de Alto Valor de Conservação (do inglês High Conservation Value Forests – HCVF); 
quando os clientes não atendem totalmente nossa política e trabalham em países com alta 
incidência de corte ilegal, impactos sobre a biodiversidade ou conflito social, será necessária a 
confirmação independente que suas operações não certificadas não têm impacto negativo sobre 
as HCVF. 

•  Plantações: não financiaremos plantações convertidas a partir de floresta natural, a menos que 
sejam certificadas independentemente como livres de impacto negativo sobre as HCVF (desde 
junho de 2004).

•  Polpa e papel: não financiaremos clientes que fabricam polpa e papel onde a madeira fornecida 
como matéria-prima não é certificada, segundo a nossa política.

•  Biocombustíveis: O cultivo de lavouras para biocombustíveis tem aumentado, levando à 
conversão das HVCF em plantações, com grandes impactos potenciais sobre a biodiversidade 
e as comunidades. Assim, adotamos uma abordagem cuidadosa para o financiamento de 
biocombustíveis que possam ter impacto sobre o desenvolvimento sustentável.

•  Óleo de palma e soja: não financiamos plantações de madeira, óleo de palma ou soja que 
tenham sido convertidas de florestas tropicais ou HCVF. Nós pedimos aos clientes que lidam 
com plantações de óleo de palma que participem e recebam certificação da Mesa Redonda 
sobre Óleo de Palma.

•  Turfa: a atividade comercial em turfeiras pode causar impactos negativos sobre a biodiversidade 
e as comunidades locais, assim como impactos maiores sobre a mudança climática devido ao 
dióxido de carbono capturado na turfa. Assim, adotamos uma abordagem de precaução com as 
propostas comerciais neste setor. 
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Exemplo Concreto 14: Taxas de juros preferenciais para empréstimos com base 
em classificações ambientais

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Instituição financeira

No de funcionários Aproximadamente 1.062 (em 31.12.08)

Ano de criação 2008 (fundada em 1951)

Antecedentes

O Banco M tem mais de 40 anos de experiência em investimento e financiamento na área 
ambiental, começando com a prevenção de poluição. Nos últimos anos, o banco tem melhorado 
seu financiamento ambiental. Além de oferecer financiamento convencional para investimento de 
capital para tecnologias terminais, o banco tem reforçado suas opções de financiamento de apoio a 
fundos para incentivar a gestão sustentável.

O Banco M melhorou seus esforços depois de adotar os “Princípios de Tóquio” (uma 
declaração da conferência que convocada ao desenvolvimento de produtos financeiros que 
contribuam com o meio ambiente) na Conferência do PNUMA em Tóquio. Na conferência, o 
Banco M trabalhou com o Ministério do Meio Ambiente do Japão para construir um sistema 
de seleção e, em abril de 2004, o Banco M se tornou a primeira instituição no mundo a iniciar 
atividades financeiras com base na classificação ambiental.

Detalhes 

Estas classificações ambientais eram uma pontuação numérica que mostrava o nível de gestão 
ambiental de uma empresa, observado através de entrevistas e outros métodos. O Banco M 
então selecionou empresas com boa pontuação e criou três níveis de taxas de juros preferenciais, 
segundo a pontuação obtida. Com os anos, o Banco M tem oferecido este tipo de financiamento 
a empresas de grande, médio e pequeno porte. Mais especificamente, foram 170 empréstimos 
garantidos, atingindo um valor total combinado de mais de ¥240 bilhões (em 31 de julho de 
2008).

As classificações ambientais do Banco M são determinados a partir de uma planilha de triagem 
com aproximadamente 120 perguntas sobre gestão financeira, inclusive tópicos como governança 
corporativa, conformidade, gestão de risco, biodiversidade e contramedidas para o aquecimento 
global.

Por causa das severas avaliações, as classificações ambientais do Banco M se tornaram 
recentemente um símbolo de status entre as empresas. Um número cada vez maior de empresas 
que receberam a classificação está publicando o fato de haver recebido uma boa classificação, 
através de seus relatórios ambientais e outros meios. 

Mantendo esta tendência, tem havido um grande crescimento nas atividades financeiras 
conjuntas, com base nas altas classificações ambientais recebidos do Banco M.

Além do financiamento conjunto ao principal banco do mutuário (como bancos regionais), 
há um número significativo de empréstimos concedidos em consórcio com os maiores bancos do 
Japão e bancos privados.

Entre as empresas que obtiveram uma classificação ambiental desde o ano fiscal de 2007, o 
Banco tem oferecido taxas de juros preferenciais às empresas que se compromete a reduzir 
as emissões de dióxido de carbono por unidade em, no mínimo, 5% nos próximos cinco anos. 
Assim, a classificação ambiental do Banco M também serve como uma plataforma para conter o 
aquecimento global.

Além disso, há casos onde as empresas que são signatárias da Declaração de Liderança para a 
Iniciativa Comercial e de Biodiversidade e as empresas que participam no RSPO estão utilizando 
a classificação ambiental do Banco M. O Banco M reconhece que a biodiversidade receberá cada 
vez mais atenção no futuro e, portanto, trabalhará com as organizações sem fins lucrativos e outros 
peritos para verificar, com atenção, as considerações de biodiversidade das empresas como parte do 
processo de avaliação para a classificação ambiental.
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Exemplo Concreto 15: Criação de um fundo para conservação da biodiversidade

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Grupo empresarial envolvido com garantias.

No de funcionários 14.456 (em 31 de março de 2008)

Ano de criação 1943 

Antecedentes

Esta iniciativa surgiu como resultado de pontos originalmente levantados na seção de opiniões 
de terceiros do Relatório de Sustentabilidade da Empresa N, tanto para 2006 quanto para 2007.

Depois de receber uma proposta de uma ONG ambiental internacional, a Empresa N criou 
um fundo para demonstrar sua crença que embora a arborização e outras atividades realizadas por 
muitas empresas para combater os problemas ambientais sejam importantes, é mais importante 
reduzir o nível de pobreza nas comunidades vizinhas, que é a causa fundamental da conversão dos 
ecossistemas florestais em outros usos. Este fundo é utilizado para apoiar projetos que pretendem 
incentivar empresas sustentáveis, tais como as de ecoturismo, que utilizam valiosos locais de 
patrimônio natural.

Esta iniciativa foi lançada com base na ideia que os impactos negativos como desmatamento 
poderiam ser convertidos em impactos positivos tais como proteção do meio ambiente e 
redução da pobreza, assim como a ideia que o financiamento poderia ter um papel na proteção 
da biodiversidade. Assim, a empresa começou a trabalhar na área de financiamento social 
multissetorial, como uma forma de direcionar o dinheiro para esforços voltados a contribuir com a 
sociedade e o meio ambiente.

Detalhes 

Fundo de Conservação da Biodiversidade

Uma iniciativa do Programa de Empresas Ecológicas Locais em Sítios de Patrimônio Mundial 
(World Heritage Local Ecological Entrepreneurship Program - WHLEEP) realizado principalmente 
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a Fundação das Nações 
Unidas (UNF) e a ONG ambiental internacional tem o objetivo de ajudar as comunidades ao 
redor de locais que sejam Patrimônio Natural Mundial a iniciar e operar negócios que conservem 
o meio ambiente, e também propiciar a sua capacitação. Este esforço foi financiado por uma 
doação de uma empresa do grupo afiliada à Empresa N que opera e vende o Fundo Eco da 
Empresa N.

A empresa N estabeleceu uma parceria com a ONG ambiental internacional supracitada para 
conservar os ecossistemas de oito regiões em sete países entre os muitos hotspots de biodiversidade 
na Terra, trabalhando com as comunidades situadas próximas a locais de Patrimônio Mundial. 

O dinheiro concedido pelo fundo será usado para dar assistência ao desenvolvimento de 
empresas sustentáveis em comunidades locais que, até este ponto, não tenham tido outra chance 
a não ser depender da renda do corte ilegal e outras atividades similares. Especificamente, o 
dinheiro será usado para arcar com despesas para treinamento empresarial e em contabilidade e 
gestão financeira, visando o lançamento de empresas de ecoturismo e agroflorestrais que envolvam 
culturas como cacau e café.

Assim que o processo de planejamento for concluído, os projetos-piloto serão executados 
primeiramente em Belize, Dominica, México e Madagascar. O conhecimento adquirido com esses 
projetos será então utilizado em outros locais de projeto.
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Exemplo Concreto 16: Biodiversidade na construção

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Universidade

No de funcionários Aproximadamente 4.800 (em maio de 2008)
Alunos matriculados: aproximadamente 11.800 (em 
maio de 2008)

Ano de criação 1991 (data que a universidade foi criada)

Antecedentes

Os campi da Universidade O eram isoladas uns dos outros, e as instalações estavam ficando 
velhas. Além disso, a reforma das antigas instalações teria sido dificultada por causa de suas 
localizações. Assim, a universidade cogitou construir um novo campus. Em 1991, o novo local foi 
escolhido e em 1993 a área do novo campus foi decidida.

Posteriormente, o Plano Básico de Desenvolvimento e o Plano Diretivo para todo o campus 
foram formulados. O trabalho de construção do novo campus começou em 2000, e o campus 
começou a ser usado em 2005.

O plano básico para o novo campus incluía cinco princípios básicos. Um destes princípios foi 
a “Criação de um campus futurista que utilize a natureza e os recursos com eficiência, convivendo 
com o meio ambiente”. Ao construir o novo campus, foram desenvolvidos 275 ha de satoyama, mas 
a universidade se preocupou com a necessidade de conservar a biodiversidade das espécies e as 
funções do ecossistema, com base em um entendimento da crise ambiental global.

Detalhes 

O projeto para conservação da biodiversidade no novo campus da Universidade O envolveu 
as metas de evitar uma redução na área de floresta e evitar uma perda de espécies que vivem 
no campus. Para realizar estas metas, a universidade se assegurou da proteção tanto da vida 
vegetal quanto aquática. A meta de “evitar a perda de espécies” foi estabelecida para conservar a 
biodiversidade. Acreditando que não bastaria somente proteger as espécies ameaçadas, o esforço 
de conservação se baseou na ideia de evitar qualquer perda de espécies no local do campus.

Dos 275 hectares de terra do novo campus, 99 foram deixados como espaço verde conservado e 
foi implantado um plano para converter os 22 hectares de escarpas construídas ao redor do campus 
em bosques, até onde for possível.

Com relação aos bosques, a universidade manteve a área de florestas, excluindo os bambuzais 
e pomares. Para compensar a perda dos bambuzais e dos pomares, a unidade realizou um projeto 
de arborização na área acadêmica do campus, aumentando o percentual da terra trabalhada a ser 
coberta com vegetação. Esses esforços fizeram parte de um plano geral para manter a quantidade 
de bosques. Ao trabalhar a terra, as árvores foram transferidas, usando diversas técnicas, inclusive o 
transporte de solo florestais, transplante de árvores altas e transplante de raiz. Além disso, o corpo 
discente e uma organização voluntária local assumiram um papel de liderança na elaboração de 
um plano para construir uma floresta, cultivando mudas de noz de carvalho das florestas do novo 
campus. Os alunos do ensino fundamental e médio locais ajudaram na implantação do plano.

Foi realizado um estudo detalhado da distribuição das plantas, com 658 espécies de plantas 
confirmadas no terreno do campus. Para não perder qualquer dessas espécies de planta, o plano 
de desenvolvimento foi ligeiramente modificado para abranger espécies de plantas que só são 
encontradas na área de desenvolvimento, assim como aquelas espécies que seriam altamente 
impactadas pelo desenvolvimento. Foram adotadas várias medidas, entre as quais o transplante 
individual, para evitar qualquer perda de espécie. As lagoas foram deslocadas e reconstruídas para 
conservar as plantas aquáticas e a vida animal.
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Satoyama quer dizer um ecossistema usado por humanos de diversas formas, tais como para 
arrozais e campos, e é mantido pelo corte da vegetação rasteira, raleamento de árvores e outros 
tipos de manejo. Assim, o satoyama não pode ser mantido apenas com a implantação de medidas 
de conservação e proteção da terra. A área do novo campus permaneceu intocada por quase 10 
anos desde que foi designada para ser a localização do novo campus. Assim, havia o risco de a 
expansão dos bambuzais matar as árvores nativas e, portanto, um grupo voluntário local e uma 
organização sem fins lucrativos da universidade têm ajudado em várias atividades, inclusive no 
corte e remoção dos pés de bambu.

Graças ao entendimento e à ajuda de muitas pessoas, o projeto para conservar a biodiversidade 
no novo campus da Universidade O foi um êxito. Os bosques permaneceram intactos. As cerejas 
florescem na primavera, enquanto à noite os cachorros do mato e lebres correm livremente. Em 
maio, o genji-botaru (Luciola cruciata, um vagalume nativo) dança no satoyama que foi conservado. 

A área também abriga a salamandra terrestre e a tartaruga japonesa de lagoa - duas espécies 
que estão ameaçadas. Este projeto de conservação foi reconhecido no mundo todo, e a publicação 
acadêmica Science escreveu um artigo sobre o mesmo.

Os esforços no novo campus também são utilizados na educação. São realizados pequenos 
seminários sobre os esforços para conservar as florestas e seres vivos no novo campus, com o ativo 
envolvimento de uma organização sem fins lucrativos instalada na universidade.
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Exemplo Concreto 17: Consultando a gerência dos espaços verdes de 
propriedade da empresa, ao mesmo tempo em que consideramos a 
biodiversidade

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Trabalhos de paisagismo, construção e consultoria em 
paisagismo

No de funcionários Aprox. 400

Ano de criação 1997

Antecedentes

• Em resposta à demanda das empresas, iniciada por volta de 2000, para buscar 
Responsabilidade Social Corporativa (RSC) utilizando espaços verdes das empresas, a 
Empresa O lançou um serviço um serviço completo (conhecido como “eco-patrimônio” no 
Japão), na forma de um consórcio com outras empresas, para prestar os serviços relacionados de 
planejamento, desenho, construção, gestão, administração e comunicação.

• O espaço verde urbano é funcional por causa de sua existência (regulação climática, controle 
de enchentes, aumento dos recursos hídricos, etc.) e de seus usos (recreação, espaço para 
atividades culturais, educação ambiental, etc.). Porém, como não houve avaliações do espaço 
verde orientadas a RSC e serviços de consultoria à época, o serviço incorporou a perspectiva 
de biodiversidade e trabalhou para promover a renovação dos espaços verdes nos prédios e seus 
usos pelos stakeholders. 

Detalhes 

•  Observando um claro efeito de aquecimento da ilha durante a reforma de um prédio 
inteligente, a Empresa O fez grande uso de plantações, aumentou a luminosidade e a circulação 
do vento ao poder as árvores altas, especialmente para melhorar a função de ajuste climático. 
Há um conceito errôneo e amplamente divulgado que, na maioria das vezes, é melhor para 
o meio ambiente se deixarmos as árvores crescerem por si depois de serem plantadas. 
Porém, neste caso os prestadores de serviço convenceram os donos do edifício que, também 
considerando o aspecto de risco de crime da administração do prédio, as árvores plantadas por 
humanos precisavam ser cuidadas pelos humanos para manter a boa arborização.

•  Além disso, embora isso seja comum hoje em dia, a Empresa O propôs que os donos do prédio 
dessem oportunidade para os funcionários que trabalham no prédio, assim como moradores 
das vizinhanças, de aprender sobre a necessidade e a importância dos espaços verdes urbanos, 
usando os sentidos. Para tanto, os donos do prédio criariam uma área de jardinagem no canto 
de um jardim no telhado, e abririam o espaço para essas pessoas.

•  Na gestão do espaço verde, o volume de agrotóxicos usados foi reduzido consideravelmente 
banindo, em princípio, as aplicações gerais antes usadas pelos jardineiros do prédio, adotando 
aplicações pontuais e controle por poda. Da mesma forma, os usuários daquele canto de 
jardinagem praticam a agricultura orgânica.

•  Com esses esforços, os funcionários do prédio começaram a se reunir nos espaços verdes, e 
alguns deles criaram um grupo de monitoramento de pássaros. Três anos de observação de 
pássaros em um local fixo podem esclarecer as relações entre a composição das plantações 
urbanas e a visita de pássaros selvagens. Os donos do prédio expressaram sua vontade de 
contribuir mais com a preservação da biodiversidade, servindo de base para uma rede ecológica 
local. A empresa agora está desenvolvendo um plano que seleciona os tipos de pássaros a serem 
atraídos e, depois, seleciona variedades e composições de árvores, reavalia o ambiente hídrico e 
também o ambiente no espaço verde.

•  Esses tipos de esforços oferecem um exemplo concreto de referência para melhorias específicas 
das relações entre cidades, biodiversidade e serviços ecossistêmicos.
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Exemplo Concreto 18: Consideração da biodiversidade na gestão da mineração

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Gestão de uma mina de cobre e ouro na Indonésia

No de funcionários Sede no Japão: 12
Unidade local (consórcio): aprox. 4.000, mais 4.000 
subcontratados locais

Ano de criação 1997

Antecedentes

A parte da Indonésia onde a Empresa P funciona é uma rica área de floresta tropical e um 
lugar de grande pobreza. A mineração nesses locais demanda: (1) minimizar o impacto sobre os 
ecossistemas e o meio ambiente; (2) restauração imediata e máxima de qualquer impacto negativo; 
(3) proteção positiva e melhoria dos ecossistemas; e, (4) participação ativa no desenvolvimento 
da comunidade. A aceitação local destes esforços pode ser considerada uma “licença social” em 
relação ao desenvolvimento e operação de um projeto. Os esforços do setor de mineração em 
relação à conservação ambiental e da biodiversidade, assim como a cooperação da comunidade, 
têm aumentado nos últimos anos. As melhores práticas estão sendo acumuladas, centralizadas no 
Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM) – uma organização industrial.

A empresa P lida com esses pontos, ao mesmo tempo em que mantém estreita cooperação e 
diálogo com seus parceiros no consórcio (uma empresa de mineração dos EUA), o governo 
local, comunidades locais e outros stakeholders locais (ONGs e outros). Além dos regulamentos 
e orientações do governo e das diretrizes ambientais e sociais estabelecidas pelos bancos 
de financiamento (o Banco Japonês para Cooperação Internacional), a empresa adotou 
voluntariamente os padrões dos EUA (Estado de Nevada) e vem incorporando as melhores 
práticas do setor, visando atingir o maior nível no mundo todo.

Detalhes 

(Itens relacionados unicamente à biodiversidade).

1.  Minimização de impacto
Esforços para minimizar os impactos negativos, incluindo minimizar a área de desenvolvimento 

e chegar a zero emissões em rios, usando as instalações de reutilização de efluentes da mina, que 
demandam grande investimento de capital.
2.  Esforços para proteger espécies raras

Esforços para proteger um pássaro ameaçado, a cacatua-de-crista-amarela (Cacatua sulphurea), 
incluindo fechar as estradas para evitar que os visitantes a capturem, realizar programas de 
informação e educação para o público, plantar florestas para os ninhos e mudar as instalações 
ruidosas para outro lugar.
3.  Esforços de recuperação da vegetação

A Empresa P realiza imediatamente a reposição e recuperação de vegetação nas áreas afetadas 
por seu trabalho e as áreas onde as escombreiras se acumulam, sem esperar que a mina feche. 

A empresa visa a restauração natural, plantando espécies nativas, usando técnicas de recuperação 
de vegetação desenvolvidas em testes de grande escala por oito anos, em cooperação com os bancos.
4.  Programas ambientais para as regiões vizinhas

A Empresa P está implementando programas ambientais comunitários onde é necessário ter 
proteção e melhorias, mas que na realidade não sofrem impacto das atividades de mineração, 
inclusive os programas de acompanhamento sobre biodiversidade.

-- Proteção às Tartarugas Marinhas: educação sobre proteção, esforços para aumentar 
o percentual de ovos protegidos, através do diálogo com os catadores de ovos (para 
subsistência e para venda), e orientação e apoio para um projeto de incubação artificial, 
realizado por uma ONG local.
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-- Plantio de manguezais: implementado em cooperação com as comunidades e as ONGs e 
com a participação das crianças da escola, etc.

-- Reabilitação dos recifes de coral: esforços (que já alcançaram resultados significativos) para 
restaurar os recifes danificados pela pesca com explosivos e veneno, por meio da submersão 
de recifes artificiais (módulos semi-esféricos aonde o coral pode se aderir com facilidade).

Avaliação
A Empresa P recebeu prêmios do governo por seus esforços de recuperação da vegetação e 

pela plantação de florestas para os ninhos da cacatua-de-crista-amarela. Ela também tem uma boa 
posição ambiental no setor, segundo o Ministério do Meio Ambiente do governo da Indonésia. 

Com esses tipos de atividades, a empresa desenvolveu relações amistosas com as comunidades 
locais.
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Exemplo Concreto 19: Proteção e cultivo de plantas raras nas atividades de 
mineração

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Fabricação e venda de cimento

No de funcionários Aprox. 2.000

Ano de criação 1881

Antecedentes

A Mina Q, localizada na cidade de Chichibu, Prefeitura de Saitama e administrada por uma 
subsidiária da Empresa Q, é uma mina de calcário no lado oeste de Mt. Buko, criada em 1923 
para suprir matéria-prima para a fabricação de cimento da Empresa Q. A área da mina inclui 
plantas exclusivas da Mt. Buko e de ambientes calcários, que devem ser protegidas e cultivadas, 
sob uma perspectiva botânica.

Em 1971, foi criado um comitê de pesquisa de medidas de recuperação da vegetação na área de 
mineração da Mina Q, que deu início às atividades de proteção e cultivo de plantas raras. Outros 
acordos feitos com a Cidade de Chichibu em 1978, e depois em 1983, estipulam a proteção e 
o cultivo de plantas raras. O Plano para Proteção, Cultivo e Transplante de Plantas no Distrito 
de Takeyama, preparado em 1986, serviu de base para esses acordos e especifica 65 espécies de 
plantas relevantes. Com o acréscimo de mais seis espécies em 2005, a empresa agora trabalha para 
proteger e cultivar um total de 71 espécies de plantas.

Detalhes 

Na Mina Q, as sementes e os galhos para corte são recolhidos das 71 espécies de plantas raras 
que demandam proteção (usando os melhores métodos para cada espécie como dispor em camada 
quando as podas são difíceis) e, depois, são transplantadas para um jardim botânico e sementeira 
criados na mina. Depois elas são propagadas, protegidas e cultivadas. A empresa também realiza a 
gestão do crescimento das plantas depois de elas serem devolvidas à natureza, dando importância 
a esta atividade, que incluir inspeções regulares das áreas replantadas, manutenção, registros de 
observação e fotografias. A empresa obteve o certificado ISO14001 em 1997 e está realizando 
esses esforços na forma de um programa de gestão ambiental, com constantes revisões das 
atividades. Como essas ações demonstram, a proteção das plantas demanda tempo e esforço. O 
jardim botânico e a sementeira onde as plantas protegidas crescem eram danificadas pelos cervos, 
javalis, macacos e micos. Algumas das plantas estavam em risco de extinção. Os danos causados 
pelos animais foram evitados usando portões, redes e outras medidas.

Embora a empresa tenha avançado em suas atividades para proteger e cultivar plantas por 
mais de 20 anos, mesmo hoje ainda há espécies que não podemos confirmar se estão crescendo 
no ambiente selvagem, ou que se acredita que tenham sido extintas em Mt. Buko. As 71 plantas 
incluem espécies que o Ministério do Meio Ambiente do Japão incluiu na lista de espécies 
ameaçadas do Livro Vermelho (Red Data Book). A necessidade de atividades estáveis de proteção 
e cultivo se tornou ainda maior. Para evitar a extinção das espécies por causa de desastres naturais, 
infestações de doença e outros eventos imprevistos, desde 1995 a Empresa Q realiza pesquisas 
sobre a preservação e propagação da cultura de tecido usando a biotecnologia da Empresa Q para 
oito espécies de herbáceas e seis espécies de árvores particularmente raras e de difícil propagação 
(um total de 14 espécies), com algum sucesso.

As atividades de proteção e cultivo de plantas raras na montanha ainda enfrentam muitos 
problemas e dificuldades. A empresa planeja continuar a avançar as ações dos planos anuais, 
reafirmando a importância dessas atividades e recebendo orientação de peritos e outras partes 
envolvidas.
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Exemplo Concreto 20: Biodiversidade no transporte marítimo

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Transporte marítimo e logística

No de funcionários Aprox. 31.400 (consolidado, no final do ano fiscal de 
2007)

Ano de criação 1885

Antecedentes

O transporte marítimo se tornou um problema global, pois ocasiona o deslocamento de 
mariscos, algas e outros organismos marinhos e patógenos na água de lastro, afetando os 
ecossistemas de destino. Em fevereiro de 2004, a Organização Marítima Internacional (OMI), 
uma agência da ONU, adotou a Convenção Internacional para o Controle e Gestão da Água 
de Lastro e Sedimentos dos Navios (a Convenção de Gestão da Água de Lastro), que proíbe o 
despejo de água de lastro que não atenda a determinados padrões de qualidade da água.

A Companhia R acredita que os regulamentos possam entrar em vigor até 2012, e as 
medidas de conformidade devem ser adotadas rapidamente, já que as regras podem cobrir 
navios construídos a partir de 2010. Com este cenário, a Empresa R tem devotado esforços 
para o desenvolvimento de tecnologias de processamento de água de lastro, além de pesquisas e 
desenvolvimento de métodos de gestão, não só do ponto de vista de conformidade, mas como uma 
empresa que pretende se tornar um grupo corporativo excelente e de vanguarda.

Detalhes 

A Empresa R despeja sua água de lastro em mares abertos, trabalha para não trazer a água 
de lastro para as águas dos países e, além disso, tem buscado o desenvolvimento de sistemas de 
processamento de água de lastro e pesquisado e desenvolvido métodos de gestão.

A afiliada da Empresa R, a empresa S, desenvolveu com a Empresa T um sistema de 
processamento de água de lastro que tem a maior capacidade de processamento do Japão, de 
1.000m3/h e, em novembro de 2008, começou os testes de campo a borda de um grande navio 
de carga. Estes testes continuam, até obter a aprovação final da OMI, e a aprovação de tipo do 
Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo do Japão, no ano fiscal de 2009.

Um ponto difícil no teste de campo, até o momento, ocorreu porque o navio de teste percorre 
uma rota que não inclui qualquer porto de escala no Japão, e, então, os pesquisadores tiveram que 
pegar o navio em portos de outros países, junto com os engenheiros do fabricante, para fazer o 
experimento.

Contudo, como o navio fazia escala em portos de vários países, eles conseguiram fazer o 
experimento em todas as condições - usando água do mar, água salobra (veja a Nota), água doce e 
água muito transparente, assim como água poluída, com pouca transparência.

O sistema também filtra organismos marinhos relativamente grandes, e os devolve diretamente 
para o mar quando o navio pega a água de lastro, para evitar que sejam transportados para outras 
regiões marinhas. Os pesquisadores usaram a tentativa e erro para encontrar formas de proteger os 
organismos e devolvê-los vivos. 

Através das várias reuniões com a Empresa T, que participa do desenvolvimento do 
equipamento de processamento de água de lastro desde o início e é um co-desenvolvedor, o 
sistema foi adequado a operações reais em navio e estruturas, do ponto de vista das empresas de 
navegação, usando um desenho que reduz a carga ambiental e considera a conservação do espaço e 
facilidade de uso pela tripulação.

A Empresa R agora trabalha para obter a rápida aprovação e comercialização, e para criar 
métodos de gestão para a instalação do equipamento em todos os navios.

Nota. Água salobra: água do mar com baixa salinidade, resultante da mistura de água doce e água do mar.
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Exemplo Concreto 21: Ecoturismo

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Planejamento e implantação de ecoturismo, treinamento 
de guia, pesquisas ambientais, etc.

No de funcionários 12

Ano de criação 2001 (início das atividades)

Antecedentes

A Empresa U foi criada e começou suas atividades em 2001, em consequência de uma 
discrepância observada entre as necessidades dos turistas e os produtos oferecidos pela indústria 
do turismo, assim como de uma consideração sobre as finalidades dos passeios e as mensagens que 
eles queriam passar aos turistas através dos passeios.

A Empresa U realiza o ecoturismo com base em uma percepção que sua missão é oferecer mais 
“alegria” do que “turismo”, que todas as quatro partes envolvidas no turismo (clientes, recursos 
naturais, residentes locais e guias) devem estar felizes, e que o turismo deve ser equilibrado e não 
à custa do sacrifício de qualquer dessas partes. A empresa trabalha para aumentar gradualmente a 
sensação de alegria, ajudando as regiões a alcançarem seu potencial, começando com um turismo 
sustentável que agora é prático. 

Detalhes 

A Empresa U está desenvolvendo o ecoturismo criando um equilíbrio entre as operações de 
ecoturismo, turismo e natureza, levando em consideração os ecossistemas e a biodiversidade, e 
usando a biodiversidade como um recurso turístico, através de passeios para ilhas distantes e para 
vilas de pescadores próximas, assim como à costa da Cidade de Toba, Prefeitura de Mie.

Os passeios aproveitam tudo que as ilhas distantes têm a oferecer com sua natureza, história, 
tradição, forma de vida e cultura ímpares, inclusive encontros com a natureza e interações com os 
residentes locais, exatamente como eles são. Os passeios tiveram um grande efeito multiplicador 
nos setores primários, ao aumentar as vendas de produtos marinhos e fazer a produção local 
avançar para o consumo local. Com esses esforços, o negócio do turismo e os residentes da Cidade 
de Toba e das ilhas distantes se juntaram para formar uma estrutura de turismo sustentável.

Considerando o impacto sobre o meio ambiente, especialmente a partir das observações de 
costões, a empresa elabora regras voluntárias de biodiversidade e o meio ambiente em relação ao 
uso de áreas costeiras, apresenta essas regras à cooperativa de pesca local e faz com que as regras 
sejam observadas, sob responsabilidade dos guias dos passeios. Para garantir que essas regras sejam 
seguidas, os participantes recebem explicações verbais sobre as regras, e são produzidos programas 
que são realizados pelos guias, de modo que os participantes seguem as regras naturalmente. 
Assim, obedecer as regras não é desagradável para os participantes.

Além disso, para cumprir com sua responsabilidade como uma empresa que opera programas 
de experiência com a natureza, em 2008 a empresa começou a fazer pesquisas sobre a carga que os 
programas que eles implementam gera sobre o ecossistema.

Exemplos das regras das observações de costões
•  Demonstrar gratidão por entrar na ilha.
•  Planejar e realizar segundo as leis e regulamentos.
•  Avisar as cooperativas de pesca com antecedência, especificando as áreas do passeio, o 

número de participantes e o período.
•  Não levar seres vivos da praia.
•  Seguir os métodos de baixo impacto sobre a natureza e organismos vivos (não correr na 

praia, devolver as pedras com cuidado, usar luvas para não tocar organismos vivos com 
a mão nua, cada pessoa pegar um indivíduo de cada espécie por vez, evitar manter os 
organismos muito tempo em recipientes, devolver os organismos para o oceano depois da 
observação, segundo as condições do habitat).
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•  Criar regulamentos sobre levar para casa conchas e pedras de áreas próximas da praia.
•  Não deixar qualquer lixo (pelo contrário, levar para casa qualquer lixo encontrado).
•  Limitar o número de participantes para cada local.
•  Não adentrar a mesma área da praia por mais de dois dias consecutivos.
•  Implementar regulamentos voluntários adicionais, dependendo da temperatura e das 

condições de vida dos organismos.
•  Dar instruções precisas (em relação ao histórico da ilha, a importância da ilha para os 

residentes locais, cuidados ao observar organismos vivos) para orientar e motivar os 
clientes antes de entrar em áreas de costão.
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Exemplo Concreto 22: Projeto de conservação, manejo da vida silvestre e 
atividades de ecoturismo relacionadas

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Ecoturismo, proteção e manejo da vida silvestre, 
educação ambiental, apoio ao ecoturismo

No de funcionários 18 (em janeiro de 2009)

Ano de criação 2003

Antecedentes

Há muito tempo as vilas na Cidade de Karuizawa, Kitasaku Gun e Prefeitura de Nagano 
enfrentam problemas com os Ursos Negros Asiáticos, que reviram o lixo. Em muitos lugares as 
pessoas tentaram erradicar os ursos para eliminar o problema, mas essa abordagem não é muito 
eficiente na prática. Isso porque os ursos que são mortos não necessariamente são ursos “perigosos”, 
que causam esse problema, e o dano vai continuar enquanto a causa – lixo descoberto – continuar. 

A Empresa V tem buscado proteção para os ursos e ações de gestão, com base na política da 
Cidade de Karuizawa, usando pela primeira vez “cachorros de urso” (cachorros treinados para 
espantar ursos) no Japão, e outras técnicas avanças para criar uma área onde as pessoas e os ursos 
possam conviver, e que evite a matança de ursos sempre que possível.

Detalhes 

A Empresa V está envolvida com o negócio de ecoturismo usando vários recursos naturais 
(florestais), enquanto conserva a diversidade dos ecossistemas locais por meio da proteção à vida 
selvagem e atividades de gestão para o Urso Negro Asiático.

Os conteúdos da proteção e gestão do urso negro asiático

• Esforços para não atrair ursos
 A Empresa V desenvolveu lixeiras a prova de animais, que não podem ser atacadas por animais 

selvagens. O número de unidades vendidas tem aumentado constantemente, e as vendas são 
feitas para a cidade e pousadas locais. As lixeiras se mostraram eficientes para evitar que os ursos 
venham a conhecer o sabor da comida humana.

• Captura e Soltura
 Quando os ursos reviram o lixo ou causam danos às plantações, ao invés de serem exterminados 

imediatamente eles são capturados, sujeitos a condicionamento reverso (amedrontados 
com busca-pé e outros barulhos altos, para aprenderem a evitar os humanos) e depois são 
soltos de volta na montanha. Como os ursos soltos podem reaparecer, eles são marcados com 
transmissores de rádio para que seu comportamento seja monitorado.

• Patrulhas na madrugada (mapeando o comportamento e afastando os ursos)
 No verão, quando os ursos estão mais ativos, a localização e os padrões de comportamento dos 

ursos que têm um transmissor são monitorados nas horas de atividade diária deles (à noite). 
Com isso, é possível acumular dados sobre o comportamento do urso. Quando os ursos estão 
se aproximando dos locais de coleta de lixo e áreas onde não devem entrar, eles são afastados 
usando busca-pés e cachorros (veja a Nota), de forma a educar os ursos (ensiná-los em que áreas 
eles não devem entrar).

Nota. Os cães da Carélia são usados na Finlândia para caçar ursos marrons, e são especialmente treinados para espantar os 
ursos sem matá-los. A Empresa V usa cachorros da Carélia e tratadores treinados por uma organização de manejo de ursos 
da América do Norte.

Ecoturismo com base em esforços de conservação da biodiversidade
Enquanto coopera com esforços para conservar a diversidade dos ecossistemas locais, com foco 

na Cidade de Karuizawa, usando as abordagens supracitadas, a Empresa V trabalha na área de 
ecoturismo, apresentando a magnificência (apelo, diversão e maravilha) da natureza local para os 
turistas que visitam Karuizawa.
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Dificuldade encontradas
É muito difícil ganhar a simpatia dos moradores locais, que ficam apreensivos ou sofreram 

algum dano, e fazer com que eles tenham o apreço que precisamos para deixarem uma floresta 
rica, onde ursos e muitos outros organismos vivos podem viver nas gerações futuras, porque suas 
preocupações e ansiedades são razoáveis. Contudo, a Empresa V diz que ficaria muito feliz se 
seus esforços protegessem a abundância da natureza local e levassem riqueza ambiental para os 
moradores locais, e se outros locais buscassem a conservação da biodiversidade e outras atividades 
usando os esforços em Karuizawa como referência.
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Exemplo Concreto 23: Silvicultura social por uma empresa afiliada estrangeira

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Processamento de madeira (compensado, madeira 
laminada, chapa aglomerada)

No de funcionários Aprox. 2.000

Ano de criação 1970

Antecedentes

• As condições para mudar a fonte de fornecimento de madeira para as árvores plantadas 
vieram no final dos anos 90, com a redução das florestas naturais como fonte de madeira, um 
movimento global para proteger as florestas tropicais e o desenvolvimento de máquinas que 
podem processar com eficiência toras de menor diâmetro, assim facilitando o uso de plantações 
de árvores de menor diâmetro para outros usos além da polpa.

• Os moradores locais (geralmente pequenos fazendeiros) tinham pouca motivação para plantar 
árvores, porque eles não conseguiam encontrar compradores ou negociar preços, mesmo 
que eles quisessem desenvolver atividades florestais de pequena escala por conta própria. 
A Empresa W (um grupo da Indonésia afiliado a uma empresa japonesa) se ofereceu para 
comprar garantias para o corte de madeira, e sugeriu árvores de rápido crescimento, que podem 
ser colhidas em 5 a 7 anos e, assim, ser mais rapidamente convertidas em dinheiro. Isso criou a 
base para um repentino aumento na motivação para plantar árvores.

• A Empresa W estabeleceu que, nesta época em que seria necessário considerar as contribuições 
sociais para os moradores locais, sob uma perspectiva de Responsabilidade Social Corporativa 
(RSC) (como a afiliada de uma empresa japonesa na Indonésia), o fornecimento gratuito de 
mudas para reflorestamento e a garantia de compra da madeira cortada a preços de mercado 
foram o sistema perfeito para vincular as atividades de contribuição social com sua atividade 
principal. Assim, a empresa lançou este sistema em 2002.

Detalhes 

•  A Empresa W começou o reflorestamento no leste de Java em 1999, com alguns poucos 
fazendeiros, em uma área de algumas dezenas de hectares. Até o momento, mais de 6.000 
fazendeiros participaram da plantação em mais de 7.000 hectares.

•  Não se trata de uma monocultura florestal regular. As mudas são plantadas em espaços abertos 
e nos sulcos entre os campos. Não há florestas naturais por perto. A área tem um lote de terra e 
muitas orquídeas. Embora não tenham sido feitas pesquisas, a área tem sido cultivada há muito 
tempo e não deve abrigar qualquer flora ou fauna rara.

•  As árvores plantadas são de uma variedade de rápido crescimento, que pode ser colhida em sete 
anos. A empresa projeta uma colheita da ordem de 200 m3/ha sete anos depois do plantio. 

•  O preço da madeira tem aumentado, mudando drasticamente a renda dos moradores locais, 
então a motivação para participar das atividades florestais tem crescido cada vez mais.

•  Esses efeitos talvez não sejam viáveis em todos os lugares, já que foram alcançados 
primeiramente usando um sistema que garante a venda da madeira, independentemente 
do número de árvores plantadas. Isso seria impossível sem a cooperação da Empresa W, que 
usa grandes volumes de produtos de madeira local, sem falha. Neste sentido, a Empresa W 
desempenha um papel extremamente importante.

•  Com o aumento geral na renda local, os fazendeiros já não praticam corte excessivo de árvores 
ou agricultura em áreas marginais; então, esta iniciativa reduziu diretamente o impacto 
humano sobre os ecossistemas, além de contribuir com a manutenção da biodiversidade.

•  Em consideração à biodiversidade, a política da Empresa W instrui os fazendeiros a separar 
como áreas protegidas, no mínimo, 10% da terra que estão plantando, e a não mexerem 
nas florestas, principalmente ao longo das margens do rio.  Quando as áreas protegidas são 
plantadas, elas são plantadas usando espécies nativas locais e não com plantações de árvores de 
rápido crescimento.
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•  Além disso, uma floresta de 152 ha, administrada por uma cooperativa de 259 fazendeiros na 
área relevante de plantação de floresta, obteve o certificado Forest Stewardship Council (FSC) 
em dezembro de 2008, com orientação da Empresa W. Isso foi possível graças à confiança 
mútua entre a Empresa W e os residentes locais. O processo de certificação exigiu muito 
tempo e o envolvimento de peritos altamente especializados.

•  Mesmo quando não leva à certificação do FSC, difundir esses tipos de atividades de 
reflorestamento, que envolvem os moradores locais e incorporam a proteção à natureza, exige 
esforços constantes, que não podem ser realizados só com dinheiro. As condições necessárias 
devem ser alcançadas uma por vez.
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COP-8 Decisão VIII/17 – Engajamento do setor empresarial

A Conferência das Partes,

Fazendo referência às decisões III/6, V/11 e VI/26 da Conferência das Partes, 
especialmente o objetivo 4.4 do Plano Estratégico (“Os atores-chave e partes interessadas, 
inclusive o setor empresarial, estão envolvidos na parceria para implementar a Convenção 
e integram as questões de biodiversidade a seus planos, programas e políticas setoriais e 
intra-setoriais relevantes”),

Enfatizando a necessidade de envolver todas as partes interessadas na implementação 
da Convenção e na consecução da meta para 2010, ciente também que as 
responsabilidades pela implementação são primordialmente das Partes,

Observando a necessidade de fortalecer os compromissos voluntários do setor 
empresarial em relação aos objetivos da Convenção, fortalecendo os regulamentos de 
suporte,

Reconhecendo que o setor empresarial abrange uma grande variedade de atores,
Observando que há vários motivos para promover o envolvimento das empresas e 

indústrias na implementação da Convenção, inclusive que:
(a)  Talvez o setor empresarial seja a parte interessada menos envolvida na 

implementação da Convenção, apesar de as atividades diárias das empresas e 
indústrias causarem grandes impactos na biodiversidade. Incentivar as empresas e 
indústrias a adotarem e promoverem boas práticas seria uma grande contribuição 
para a meta de 2010 e os objetivos da Convenção;

(b)  As empresas e as associações industriais podem ter grande influência nos 
governos e na opinião pública e, portanto, têm potencial de dar maior destaque à 
biodiversidade e à própria Convenção;

(c)  O setor empresarial possui conhecimento e recursos tecnológicos relevantes 
para a biodiversidade, assim como habilidades mais gerais de gestão, pesquisa 
e comunicação que, se mobilizados, poderiam facilitar a implementação da 
Convenção, 

Acolhendo as novas iniciativas e aquelas em andamento para envolver as empresas para 
fazer avançar os objetivos da Convenção, inclusive o diálogo entre os líderes empresariais e 
Ministros envolvidos na implementação da Convenção,

Acolhendo a iniciativa do Ministério do Meio Ambiente do Brasil e do Departamento 
de Meio Ambiente, Alimento e Assuntos Rurais do Reino Unido, juntamente com a 
União Internacional para Conservação da Natureza (UICN), o Conselho Empresarial 
Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), a Insight Investment e 
o Secretariado Executivo, para desenvolver ideias que possam ser executadas pela 
Convenção, ou que apoiem seus objetivos, para envolver as empresas nas questões de 
biodiversidade, como uma forma de trabalhar para alcançar a meta de 2010,

Observando que o relatório da primeira reunião "Empresas e o Desafio da 
Biodiversidade em 2010" (UNEP/CBD/WG-RI/1/INF/5) realizada em Londres de 20 a 

Documentos-chave recentes relativos à biodiversidadereferência

6
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21 de janeiro de 2005, assim como o relatório da segunda reunião (UNEP/CBD/COP/8/
INF/11) realizada em São Paulo, Brasil, de 3 a 5 de novembro de 2005.

Observando que os tipos abaixo de ferramentas e mecanismos podem ser úteis para 
facilitar as contribuições das empresas e indústrias para a implementação da Convenção e 
sua meta para 2010:

(a)  Materiais de conscientização e oficinas de treinamento sobre empresas e questões 
de biodiversidade;

(b)  Orientação sobre a integração das considerações de biodiversidade aos padrões 
existentes, voluntários ou obrigatórios, de relatório e desempenho, diretrizes e 
índices para incorporar as considerações sobre biodiversidade à prática de negócio;

(c)  Programas de certificação que reflitam toda a gama de questões relacionadas à 
biodiversidade, para facilitar a escolha do consumidor com base no desempenho 
das empresas em relação à biodiversidade;

(d)  Padrões acordados internacionalmente para atividades que tenham impacto sobre a 
biodiversidade;

(e)  Orientação e ferramentas para auxiliar as empresas na implementação de boas 
práticas em relação à biodiversidade;

(f )  Políticas de biodiversidade e planos de ação para definir e operacionalizar os 
compromissos das empresas com a biodiversidade;

(g)  Marcos referenciais de biodiversidade para orientar e avaliar as práticas de manejo 
da biodiversidade das empresas;

(h)  Diretrizes para incorporar questões de biodiversidade aos procedimentos existentes 
de avaliação de impacto ambiental e avaliações estratégicas de impacto;

(j)  Parcerias para facilitar o compartilhamento de conhecimento sobre as boas 
práticas;

(k)  Parcerias público-privadas,
Observando ainda que algumas das ferramentas e dos mecanismos enumerados acima 

também podem ser úteis para facilitar a cooperação entre as agências do governo que 
lidam com a conservação e o uso da biodiversidade, assim como com aquelas que lidam 
com o desenvolvimento econômico, em relação à implementação da Convenção e a 
realização de sua meta para 2010,

Observando que as contribuições das empresas e indústrias para a implementação da 
Convenção e suas metas para 2010 poderiam ser facilitadas por trabalhos futuros, nos 
termos da Convenção, para desenvolver:

(a)  Ferramentas, orientação e padrões sobre questões de biodiversidade relevantes para 
o setor empresarial;

(b)  Ferramentas para avaliar o valor dos serviços ecossitêmicos e da biodiversidade, 
para sua integração ao processo de tomada de decisão;

(c)  Orientação para potenciais compensações de biodiversidade, segundo os objetivos 
da Convenção;

(d)  Orientação sobre a integração da biodiversidade aos padrões, programas de 
certificação e diretrizes da indústria;

(e)  Um guia para a Convenção para o setor empresarial;
(f )  Orientação para as Partes sobre como envolver o setor empresarial, segundo as 

necessidades e circunstâncias nacionais,
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Observando que trabalhos futuros sobre formas e meios de apoiar as empresas 
de pequeno e médio porte com produtos ambientalmente sólidos, tais como os 
desenvolvimentos pela Iniciativa UNCTAD BioTrade, pode ajudar a promover boas 
práticas de biodiversidade entre as empresas e indústrias,

1.  Convida os pontos focais nacionais que trabalham com os departamentos de 
governo relevantes a informarem a importância da biodiversidade para as empresas 
que funcionam na jurisdição das Partes, inclusive empresas estatais e pequenas e 
médias empresas, para envolver essas empresas no desenvolvimento das estratégias 
nacionais e planos de ação em biodiversidade, e para incentivar essas empresas a 
adotarem práticas que apoiem a implementação das estratégias e planos de ação 
nacionais de biodiversidade, assim como os objetivos da Convenção;

2.  Incentiva os pontos focais nacionais, quando aplicável, a incluírem representantes 
do setor empresarial nas delegações nacionais para as reuniões do Corpo 
Subsidiário de Assessorial Científica, Técnica e Tecnológica, a Conferência das 
Partes e outras reuniões intergovernamentais, e nomeá-los para que participem dos 
grupos técnicos de peritos;

3.  Solicita ao Secretariado Executivo que compile as informações sobre o caso de 
negócios para biodiversidade e boas práticas de biodiversidade, e disponibilize estas 
informações usando mecanismos de facilitação;

4.  Solicita ainda ao Secretariado Executivo que inclua o setor empresarial como 
público-alvo de seus materiais de extensão e na Iniciativa Global de Comunicação, 
Educação e Consciência Pública (CEPA);

5.  Convida as empresas e as organizações e parcerias relevantes, como a Iniciativa 
de Finanças do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que 
desenvolvam e promovam o caso de negócios para biodiversidade, para desenvolver 
e promover o uso mais amplo das diretrizes de boas práticas, marcos referenciais, 
programas de certificação e diretrizes e padrões de relatório, especialmente os 
padrões de desempenho segundo os indicadores de 2010, para compartilhar 
informações sobre a situação e tendências da biodiversidade, e para preparar e 
informar à Conferência das Partes qualquer compromisso voluntário que possa 
contribuir com a meta de 2010;

6.  Convida as empresas a alinharem mais explicitamente suas políticas e práticas com 
os três objetivos da Convenção e suas metas e objetivos;

7.  Incentiva os representantes de empresas a participarem das reuniões da 
Conferência das Partes, o Órgão Subsidiário de Assessoria Científica, Técnica e 
Tecnológica, e outras reuniões intergovernamentais;

8.  Decide considerar, em sua nona reunião, outras formas e meios de promover o 
envolvimento das empresas na implementação da Convenção, com especial ênfase 
no papel da Convenção na facilitação deste envolvimento;

9.  Convida o Grupo Técnico Especial de Peritos em Transferência de Tecnologia 
e Cooperação Científica e Técnica a abordar o papel do setor empresarial na 
realização dos três objetivos da Convenção, e considerar a relevância da presente 
decisão para o trabalho do Grupo de Peritos e, a partir de então, se reportar à 
Conferência das Partes;

10.  Incentiva as Partes a priorizarem a implementação do Artigo 6(b) da Convenção.

Sítio: http://www.cbd.int/decision/cop/?id=11031
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COP-9 Decisão IX/26 – Promover o envolvimento das empresas

A Conferência das Partes,
Referindo-se à sua decisão VIII/17,
Apreciando a iniciativa da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia de 

realizar uma conferência de alto nível sobre empresas em biodiversidade, em novembro de 
2007,

Acolhendo os esforços da Alemanha, inclusive por meio de sua Iniciativa de Empresa 
e Biodiversidade, para mobilizar a comunidade empresarial para a nona reunião da 
Conferência das Partes,

Acolhendo o apoio dos Países Baixos para a organização de uma terceira reunião 
informal "Empresas e o Desafio da Biodiversidade em 2010", para desenvolver ideais 
que possam ser executadas pela Convenção ou que apoiem seus objetivos, para envolver 
as empresas nas questões de biodiversidade, como uma forma de trabalhar para realizar a 
meta de 2010,

Observando com apreço os esforços do Secretariado para envolver a comunidade 
empresarial, inclusive com a nomeação de um ponto focal para as empresas,

Reconhecendo os impactos potenciais das operações de negócios sobre a biodiversidade 
e o papel que a comunidade empresarial e a sociedade civil devem desempenhar para a 
implementação dos três objetivos da Convenção, em todos os níveis,

1.  Convida as Partes, como apropriado, a aprimorar as ações e a cooperação para 
aumentar o envolvimento da comunidade empresarial, inclusive de pequenas e 
médias empresas, especialmente através do desenvolvimento de parcerias público-
privado, na implementação dos três objetivos da Convenção;

2.  Conclama as Partes a continuarem o trabalho de conscientização sobre estudos de  
caso de negócios para a biodiversidade;

3.  Incentiva as instituições financeiras públicas e privadas a incluírem considerações 
de biodiversidade em todos os investimentos e a criarem programas de 
investimento para promover atividades empresariais sustentáveis;

4.  Solicita ao Fundo Global do Meio Ambiente, e convida as Partes, outros 
Governos e organizações relevantes a apoiarem a capacitação nos países em 
desenvolvimento, especialmente os menos desenvolvidos e as pequenas ilhas que 
estão desenvolvendo Estados entre elas, e as Partes em transição econômica, para 
que envolvam a comunidade empresarial na implementação da Convenção;

5.  Acolhe o marco para ações prioritárias a serem realizadas pelo Secretariado, 
contido no anexo à presente decisão, sujeito à disponibilidade de recursos, e solicita 
ao Secretário Executivo, quando possível e apropriado, a considerar iniciativas 
relevantes pelas Partes e organizações.

Anexo
MARCO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS SOBRE EMPRESAS, 2008 - 2010

1.  A despeito do notável progresso na mobilização da comunidade empresarial 
em relação à biodiversidade deste a oitava reunião da Conferência das Partes, 
relativamente poucas empresas, especialmente as pequenas e médias, estão cientes 
dos vínculos entre empresas e biodiversidade ou sobre a relevância das negociações 
realizadas pela Convenção para as empresas. Tendo isto em mente, e dando 
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prosseguimento à decisão VIII/17, esta nota estabelece as ações prioritárias a 
serem realizadas pela Secretaria no período de 2008 a 2010:  

Área prioritária 1: Construir e promover estudos de caso de negócios para a 
biodiversidade.

2.  Dar continuidade à compilação e divulgação de informações sobre estudos de 
caso de negócios para biodiversidade, incluindo experiências geradas no marco da 
Iniciativa UNCTAD Biotrade, por meio de mecanismos de facilitação, o boletim 
da CDB sobre negócios e fóruns de incorporação de negócios.

3.  Desenvolver opções para incorporar a biodiversidade aos currículos de cursos, 
inclusive por meio do desenvolvimento de estudos de caso e outros materiais 
didáticos.

Área prioritária 2: Divulgar ferramentas e melhores práticas
4.  Em cooperação com organizações relevantes, tais como a International Social and 

Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL), compilar informações 
sobre o uso e o impacto dos programas internacionais de certificação voluntária 
para a implementação dos objetivos da Convenção, e desenvolver ferramentas para 
compartilhar conhecimento e assistência técnica para incentivar maior adoção das 
melhores práticas. As atividades devem ainda incluir:
(a)  Compilar, especificamente em relação a pequenas e médias empresas, 

experiências e práticas que fomentem o uso sustentável dos recursos biológicos 
que foram desenvolvidas e implementadas pelas Partes;

(b)  Disponibilizar a informação através de mecanismos de facilitação;
5.  Em colaboração com organizações e iniciativas relevantes, como o Programa 

de Negócios e Compensação da Biodiversidade (BBOP), compilar e/ou 
disponibilizar: (a) estudos de caso; (b) metodologias, ferramentas e diretrizes 
sobre compensações da biodiversidade; e, (c) marcos políticos nacionais e regionais 
relevantes.

6.  Disseminar ferramentas e melhores práticas das empresas envolvidas no 
biocomércio.

7.  Compilar e divulgar, inclusive por meio de mecanismo de facilitação e do boletim 
da Convenção sobre empresas, informações sobre políticas de compras que estejam 
alinhadas aos objetivos da Convenção.

Sítio: http://www.cbd.int/decision/cop/?id=11669
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Diretrizes desenvolvidas pela União Internacional para a Conservação da 

Natureza (UICN)

A União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), fundada em 1948, é 
uma organização ambiental mundial composta por países, agências do governo e ONGs. 
Há muito tempo, a UICN se concentra em empresas e biodiversidade, tendo desenvolvido 
manuais, diretrizes e outros recursos relevantes, em cooperação com várias organizações. A 
seguir, alguns exemplos dos materiais da UICN relacionados à biodiversidade e empresas:

Negócios e Biodiversidade: O Manual para Ação Corporativa
(Earthwatch Europe, UICN, e o Conselho Mundial de Negócios para o 

Desenvolvimento Sustentável; 2002)
Sítio: http://data.UICN.org/dbtw-wpd/edocs/2002-022.pdf
Sítio para a versão em japonês:
 http://www.bdnj.org/publications/BusinessBiodiversity.html

Integração da Conservação da Biodiversidade aos Empreendimentos de Petróleo e Gás 
(British Petroleum, ChevronTexaco, Conservação Internacional, Fauna & Flora 

International, UICN, The Nature Conservancy, Shell, Smithsonian Institution, Statoil; 
Iniciativa de Energia e Biodiversidade; 2003)

Sítio: http://data.UICN.org/dbtw-wpd/edocs/2003-037.pdf

Guia de Boas Práticas para Mineração e Biodiversidade 
(Conselho Internacional de Mineração e Metais; editado por Linda Starke; produzido 

em cooperação com a UICN, 2006)
Sítio: http://data.UICN.org/dbtw-wpd/edocs/2006-026.pdf
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Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AEM)

A Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AEM, do original em inglês MA) foi uma 
avaliação abrangente e em grande escala dos ecossistemas, realizada de 2001 a 2005, em 
resposta a uma solicitação das Nações Unidas, que envolveu 1.360 peritos de 95 países. O 
relatório da AEM indicou como o bem-estar humano está sendo afetado pela mudança 
no ecossistema, e apresentou propostas para reduzir a perda das funções de ecossistema.

A Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AEM) desenvolveu quatro cenários para 
explorar futuros plausíveis para os ecossistemas e o bem-estar humano: 
•  Mundo globalizado com gestão reativa do ecossistema, com ênfase na igualdade, no 

crescimento econômico e em bens públicos como infraestrutura e educação (também 
conhecido como "orquestração global");

•  Mundo regionalizado com gestão reativa do ecossistema, com ênfase na segurança e no 
crescimento econômico (também conhecido como "ordem da força");

•  Mundo regionalizado com gestão proativa do ecossistema, com ênfase nas adaptações 
locais e no aprendizado (também conhecido como "mosaico de adaptação"); e,

•  Mundo globalizado com gestão proativa do ecossistema, com ênfase em tecnologias 
verdes (também conhecido como "tecnojardim").

Como parte da Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AEM), 33 regiões foram 
selecionadas para as avaliações sub-globais, que tinham por objetivo avaliar as diferenças 
entre as regiões em termos da importância dos serviços ecossistêmicos. Das 33, 18 foram 
nomeadas avaliações sub-globais oficiais.

Apesar de o Japão não ter sido incluído nestas 33 regiões, está sendo realizada uma 
avaliação sub-global das áreas de satoyama e satoumi no Japão, sob a liderança da 
Universidade das Nações Unidas – Instituto de Estudos Avançados (UNU-IAS). 

Sítio: http://www.millenniumassessment.org/en/index.aspx
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Panorama Global da Biodiversidade 2 (GBO2)

A Sexta Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, 
realizada em 2002, adotou um Plano Estratégico com a missão de, até 2010, reduzir 
significativamente a taxa atual de perda de biodiversidade em nível global, regional e 
nacional, como uma contribuição para a redução da pobreza e para beneficiar todas as 
vidas na Terra.

Na Sétima Convenção das Partes, para avaliar o progresso na realização das metas do 
Plano Estratégico e sua Meta de Biodiversidade para 2010, além de ajudar a informar o 
público sobre a situação deste progresso, as Partes acordaram um marco de áreas focais 
para orientar a ação. As sete áreas focais, delineadas na Decisão VII/30 adotada na 
Conferência das Partes de 2004, incluem:
•  Reduzir a taxa de perda dos componentes da biodiversidade, inclusive: (i) biomas, 

habitats e ecossistemas; (ii) espécies e populações; e (iii) diversidade genética;
•  Promover o uso sustentável da biodiversidade;
•  Abordar as principais ameaças à biodiversidade, inclusive as resultantes de espécies 

exóticas invasoras, mudança climática, poluição e mudança no habitat;
•  Manter a integridade do ecossistema e a prestação de bens e serviços oferecidos pela 

biodiversidade nos ecossistemas, em apoio ao bem-estar humano;
•  Proteger o conhecimento tradicional, inovações e práticas;
•  Assegurar a repartição justa e equitativa dos benefícios resultantes do uso dos recursos 

genéticos; e,
•  Mobilizar recursos financeiros e técnicos, especialmente para os países em 

desenvolvimento, particularmente os países menos desenvolvidos e as pequenas ilhas 
desenvolvendo Estados entre elas, assim como países com economias em transição, para 
implementar a Convenção e o Plano Estratégico.

Para cada uma das sete áreas focais do marco, a Conferência das Partes identificou 
indicadores para avaliar a situação e as tendências da biodiversidade, e metas e objetivos 
orientados a resultado, que pretendem avaliar o progresso em relação à Meta para 
Biodiversidade em 2010. Com as metas e os indicadores, o “Panorama Global da 
Biodiversidade 2” oferece uma avaliação da situação e tendências atuais da biodiversidade, 
considerando as perspectivas e mudanças da realização da Meta de Biodiversidade para 
2010.

Sítio: http://www.cbd.int/doc/gbo/gbo2/cbd-gbo2-en.pdf
A versão japonesa está disponível em: http://www.biodic.go.jp/biodiversity/lib_

pamphlet/index.html
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A Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade (TEEB)

“A Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade” (Comunidades Europeias, 2008) 
foi lançada na Nona Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica 
(COP-9 - CDB) em maio de 2008, na forma de um relatório interino. Este relatório 
foi produzido em resposta à reunião dos Ministros de Meio Ambiente do G8, realizada 
em março de 2007 em Potsdam, Alemanha, que sugeriu a necessidade de um relatório 
sobre a perda de ecossistemas e biodiversidade, semelhante ao “A Economia da Mudança 
Climática” (normalmente chamado de Relatório Stern), que deu impulso à mudança 
política e ação antecipada em relação à mudança climática.

O relatório apresenta diversas pesquisas, inclusive um estudo que concluiu que no 
período seguinte ao ano de 2000, cerca de 50 bilhões de euros em serviços ecossistêmicos 
eram perdidos a cada ano, computando somente os ecossistemas terrestres.

Os resultados finais dessa análise foram apresentados na reunião COP-10 CDB, em 
2010.

Sítio: http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/pdf/teeb_report.pdf

A versão japonesa está disponível em:
http://www.sumitomotrust.co.jp/csr/innovation/biology/index.html
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1. “Seção I: Um entendimento comum da situação”

(1) A estrutura da crise de biodiversidade no Japão

O número de espécies conhecidas no Japão é superior a 90.000 e, segundo as 
estimativas, há mais de 300.000 espécies no total, inclusive as que ainda não foram 
classificadas,	 o	 que	 dá	 ao	 Japão	 uma	 rica	 biota,	 com	 sua	 massa	 de	 terra	 relativamente	
pequena de aproximadamente 300 milhões de hectares. Além disso, o Japão se caracteriza 
também por sua alta proporção de espécies endêmicas, com cerca de 40% de mamíferos 
terrestres e plantas vasculares, aproximadamente 60% de répteis e em torno de 80% 
de anfíbios endêmicos. O Japão tem um meio ambiente natural rico, sendo o único país 
desenvolvido que tem macacos selvagens, além de ter muitos animais silvestres de 
médio e grande porte, inclusive ursos e cervos. No entanto, devido ao desenvolvimento 
econômico, o Japão perdeu biodiversidade. A Terceira Estratégia Nacional de Biodiversidade 
reconheceu que a crise de biodiversidade no Japão na verdade é composta por três crises de 
biodiversidade, além do aquecimento global.
•		 A	 primeira	 crise:	 indica	 impactos	 sobre	 a	 biodiversidade	 devidos	 a	 fatores	 negativos	

gerados pelas atividades humanas ou pelo desenvolvimento. Entre os exemplos, podemos 
citar a extinção das espécies por causa de atividades de desenvolvimento, ou a redução 
e perda do habitat das espécies em consequência da destruição, fragmentação e 
deterioração dos ecossistemas.

•		 A	 segunda	 crise:	 indica	 impactos	 devido	 ao	 reduzido	 ou	 descontínuo	 envolvimento	
humano com a natureza. Entre os exemplos, podemos citar a diminuição do envolvimento 
humano na natureza causado pelas mudanças nos estilos de vida e na estrutura industrial, 
assim como mudanças na sociedade que incluem diminuição da população, que leva 
à degradação nas áreas de satochi e satoyama (paisagens rurais formadas pelo uso 
sustentável dos recursos naturais) e que resulta na redução das espécies.

•		 A	 terceira	 crise:	 refere-se	 a	 distúrbios	 no	 ecossistema	 causados	 pela	 introdução	 de	
espécies ou produtos químicos pelos humanos. As espécies exóticas, como o mangusto 
javanês, o guaxinim e o verme da verruga do intestino grosso, são trazidas pelos 
humanos, intencionalmente ou não, de locais nacionais ou internacionais fora da faixa 
migratória	 natural	 dessas	 espécies	 selvagens,	 ameaçando	 significativamente	 a	 biota	 e	
os ecossistemas nativos de determinadas regiões. Outros efeitos sobre os ecossistemas 
incluem os dos produtos químicos, que têm muitos efeitos ainda desconhecidos.

•		 A	 crise	 do	 aquecimento	 global:	 o	 Painel	 Intergovernamental	 sobre	 Mudança	 Climática	
(IPCC), em seu Quarto Relatório de Avaliação (IPCC, 2007), concluiu que o sistema 
climático	 está	 passando	 por	 mudanças.	 A	 avaliação	 científica	 do	 IPCC	 sobre	 o	
conhecimento atual dos efeitos observados, e dos que devem ocorrer no futuro, observou 
que a biodiversidade é especialmente vulnerável à mudança climática, e previu que se o 
aumento médio na temperatura global exceder a 1,5 – 2,5 graus Celsius, de 20% a 30% 
das espécies animais e de plantas que foram estudadas provavelmente enfrentarão um 
maior risco de extinção.

Informações de referência para este documentoreferência 
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(2) Introdução não intencional de espécies não nativas

A introdução de espécies exóticas invasoras é um dos maiores problemas para a 
biodiversidade. Desde o Século XVII, quase 40% das extinções de espécies (nos casos 
onde a causa da extinção está clara) se deve às espécies exóticas invasoras (Panorama 
Global da Biodiversidade 2).

Muitos outros problemas podem surgir no futuro, em consequência do problema de 
espécies exóticas. Um exemplo é a introdução não intencional de espécies não nativas.

Segundo o Grupo Especialista em Espécies Invasoras (ISSG), um exemplo é a alga 
wakame, normalmente usada no Japão como ingrediente para a cozinha, que agora 
está se espalhando em outros países como a Austrália e a Nova Zelândia, e que a 
União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) incluiu em sua lista das 
“100 Piores Espécies Exóticas Invasoras no Mundo”. Acredita-se que a propagação 
não intencional de wakame se deva principalmente à alga que é levada nos cascos dos 
navios.

Fonte: Banco de Dados Global de Espécies Invasoras (http://www.issg.org/
database/welcome/)

(3) Um exemplo de oportunidade – valores da biodiversidade e dos imóveis

     (relacionado à “Referência 3: Ações das entidades empresariais nos contextos-chave”)

Um estudo que analisou a relação entre biodiversidade e valores das áreas 
residenciais concluiu que, no centro de Tóquio, a taxa de espaço verde servia como 
um importante indicador de biodiversidade, sugerindo que o tamanho dos espaços 
verdes nas áreas urbanas pode ser um importante fator determinante da riqueza da 
biodiversidade. Além disso, há uma correlação entre os valores dos imóveis (valor do 
aluguel para propriedades, assim como o valor da terra) e a parcela e tamanho dos 
espaços verdes. Houve fortes indícios de uma alta relação entre os valores de aluguel 
das propriedades e a proporção de espaço verde com 100 metros. Assim, podemos 
ver que há oportunidades para que a conservação da biodiversidade aumente o valor 
do imóvel nas áreas vizinhas.

Referência citada:
Kumagai Y. e Yamada Y. (2008): Green space relations with residential values in 

downtown Tokyo – implications for urban biodiversity conservation.	 Local	Environment	
13(2), 141-157.
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(4) Principais atividades dos governos, entidades empresariais, ONGs e outros

As principais atividades dos governos, entidades empresariais que trabalham juntas 
e das organizações não governamentais incluem:

1. Ações Governamentais
•	 Iniciativa de negócios e biodiversidade (Iniciativa B & B): É uma iniciativa liderada 

pelo governo da Alemanha para melhorar o engajamento do setor empresarial na 
realização das metas da Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD). As empresas 
participantes	 assinam	 uma	 “Declaração	 de	 Liderança”,	 onde	 concordam	 em	
apoiar os objetivos da Convenção e prometem adotar ações que ajudem a realizar 
esses objetivos. Em maio de 2008 houve uma cerimônia de assinatura em Bonn, 
Alemanha, juntamente com a Nona Conferência das Partes da Convenção sobre 
Diversidade Biológica (COP-9).

As empresas signatárias reconhecem e apoiam os três objetivos da Convenção:
-  Conservação da biodiversidade
-  Uso sustentável de seus componentes
-  Repartição justa e equitativa dos benefícios resultantes do uso dos recursos 

genéticos.

Além disso, as empresas signatárias se comprometem a:
1.  Analisar as atividades corporativas em relação a seus impactos sobre a 

biodiversidade.
2.  Incluir a proteção da biodiversidade em seu sistema de gestão ambiental e a 

desenvolver indicadores de biodiversidade.
3.  Nomear uma pessoa responsável, na empresa, por dirigir todas as atividades no 

setor de biodiversidade e relatar para a Gerência.
4.		Definir	objetivos	 realistas	e	mensuráveis,	monitorados	e	ajustados	a	cada	dois	a	

três anos.
5.  Publicar as atividades e realizações no setor de biodiversidade no relatório anual, 

ambiental e/ou de responsabilidade social corporativa da empresa.
6.  Informar os fornecedores sobre os objetivos de biodiversidade da empresa, e 

integrá-los de forma adequada.
7.		Explorar	 o	 potencial	 de	 cooperação	 com	 instituições	 científicas,	 organizações	

não governamentais (ONG) e/ou instituições governamentais, para aprofundar o 
diálogo e melhorar continuamente a gestão corporativa em relação ao domínio da 
biodiversidade.

2. Ações das diversas entidades empresariais
•	 Nippon Keidanren (a Federação Empresarial do Japão): Desde a adoção da “Carta 

Global de Meio Ambiente de Keidanren”, em 1991, a Nippon Keidanren tem adotado 
ações em relação às preocupações ambientais globais, além de dar continuidade a 
essas atividades, inclusive a promoção das atividades de preservação da natureza 
com foco na conservação da biodiversidade, segundo a “Declaração da Nippon 
Keidanren sobre Conservação da Natureza”, de 2003.
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A “Declaração da Nippon Keidanren sobre Biodiversidade”, anunciada em março de 
2009, pretende promover atividades melhoradas para realizar os três objetivos da 
Convenção sobre Diversidade Biológica. Esta declaração delineia sete princípios 
e 15 “políticas de ação”, como segue, em relação às ações apropriadas para a 
biodiversidade.
1.  Valorizar os presentes da natureza e buscar atividades corporativas harmônicas 

com o meio ambiente natural.
1-1  Reconhecer a importância da biodiversidade e dos presentes da natureza 

(serviços	ecossistêmicos)	e	refleti-los	na	política	corporativa.
1-2  Criar uma visão da gestão corporativa e oferecer liderança para integrar as 

preocupações em biodiversidade.
2.  Adotar uma perspectiva global para as ações relacionadas à crise da 

biodiversidade
2-1  Analisar os impactos sobre os ecossistemas e as comunidades locais, tanto 

internamente quanto no exterior, ao elaborar os planos operacionais.
2-2  Fazer um esforço para garantir que os fornecedores e usuários de recursos 

genéticos	se	beneficiem	de	seu	uso.
3.  Atuar voluntária e permanentemente para contribuir com a biodiversidade

3-1		 Fazer	um	esforço	para	melhorar	a	identificação	e	a	análise	dos	impactos	da	
biodiversidade e melhorar as operações comerciais pertinentes.

3-2  Esforçar-se, através das operações de cada empresa, para contribuir com 
a conservação substancial da biodiversidade e analisar, com cuidado, a 
implementação de medidas de comercialização ou compensação, com 
base em uma avaliação econômica.

3-3  Como parte das atividades de responsabilidade social, participar das 
questões de biodiversidade, mesmo que estas não tenham relação direta 
com as operações da empresa.

4.  Promover a gestão corporativa para o uso sustentável do recurso
4-1  Implementar continuamente as atividades para economia de recurso e 

energia, em relação ao uso da abordagem “3 R” (reduzir, reutilizar e reciclar) 
nas operações e em todo o ciclo de vida dos produtos e serviços, ao 
mesmo tempo melhorando as práticas estabelecidas.

5.  Criar uma indústria, estilo de vida e cultura que aprendam com a biodiversidade
5-1  Promover o desenvolvimento técnico com aprendizados da natureza e dos 

conhecimentos tradicionais, além de incentivar a inovação no estilo de vida e 
cultura.

5-2  Promover o desenvolvimento e a disseminação da tecnologia que contribua 
com a conservação da biodiversidade.

5-3  Fazer esforços para ajudar a restaurar a biodiversidade ao trabalhar em 
áreas onde a natureza tenha sofrido impactos negativos.

6.  Colaborar com as organizações nacionais e internacionais relevantes
6-1  Promover a cooperação fortalecendo a comunicação com ONGs, 

organizações locais municipais, educacionais, de pesquisa e outras 
organizações relevantes.

6-2  Disseminar e compartilhar experiências das atividades relacionadas à 
biodiversidade.
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7.		Liderar	atividades	para	construir	uma	cidade	que	promova	a	biodiversidade
7-1  Realizar atividades de educação ambiental para os funcionários, em 

cooperação com as comunidades locais, ONGs e outras organizações.
7-2  Aumentar a consciência social sobre a necessidade de promover a 

biodiversidade.

•	 Comitê Shiga para o Desenvolvimento Econômico: Em junho de 2008, o Comitê 
Shiga para o Desenvolvimento Econômico criou um “Comitê de Empresas e 
Biodiversidade”, que realizou pesquisas e discussões sobre conservação da 
biodiversidade, através de atividades corporativas. Em abril de 2009, o comitê 
compilou	e	divulgou	sua	“Iniciativa	de	Biodiversidade	para	o	Lago	Biwa	–	Declaração	
dos	 Líderes	 de	 Empresas	 na	Prefeitura	 de	Shiga	 para	 uma	Sociedade	Sustentável	
Rica	 em	 Biodiversidade".	 Esta	 declaração	 afirmava	 que	 a	 conservação	 da	
biodiversidade é uma questão importante de gestão para as empresas na região do 
Lago	Biwa,	 já	 que	 o	 lago	 é	 um	dos	mais	 antigos	 do	mundo,	 que	 tem	 alimentado	
várias espécies endêmicas e que é uma fonte insubstituível de benefícios para as 
pessoas. A declaração convidou os líderes de negócios a assumirem a liderança na 
expansão futura de dez tipos de ação, como segue.
1.  Respeitando os três objetivos da Convenção sobre Diversidade Biológica (a 

conservação da biodiversidade, o uso sustentável de seus componentes e a 
repartição justa e equitativa dos benefícios resultantes dos usos dos recursos 
genéticos), realizaremos atividades empresariais alinhadas a esses objetivos.

2.  As vidas das pessoas e de todos os seres são a prioridade número um. Nós 
desejamos uma Shiga abundante, com diversos seres vivos.

3.  Nós praticamos atividades de conservação para, no mínimo, uma espécie ou, no 
mínimo, uma área de habitat.

4.  Para proteger o ecossistema ímpar de Shiga, não introduziremos ou 
aumentaremos a população de qualquer espécie exótica.

5.		 Nós	 trabalhamos	 para	 recuperar	 a	 rede	 ecossistêmica	 de	 florestas,	 satoyama, 
rios e lago da Prefeitura de Shiga, e fomentar um rico ambiente natural.

6.  Nós apoiamos o setor primário sustentável, como agricultura orgânica, 
serviços	 florestais	 e	 pescas,	 como	 a	 base	 de	 nossa	 sociedade.	 Apoiamos,	
especialmente, que a agricultura seja orgânica, em princípio.

7.  Nós promovemos a produção para consumo local, visando criar uma circulação 
sustentável	de	material	na	bacia	hídrica	próxima	ao	Lago	Biwa.

8.  Nós tentamos incubar negócios sustentáveis que contribuam com a 
conservação dos ecossistemas locais.

9.  Nós mantemos comunicação regular com nossos clientes e parceiros comerciais 
para estender a ação de conservação da biodiversidade de Shiga para toda a 
comunidade.

10.	Nós	 fazemos	 planos	 e	 realizamos	 ações	 para	 alcançar	 os	 desafios	 delineados	
anteriormente.
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•	 Outros	esforços
Há muitas outras atividades em andamento relativas ao engajamento do setor 

empresarial na conservação e no uso sustentável da biodiversidade, inclusive esforços 
de troca de informação, investigação de estudos de caso, construção de rede, etc. Por 
exemplo, a Iniciativa Empresarial Japonesa para Conservação e o Uso Sustentável da 
Biodiversidade (JBIB) reúne empresas voltadas a conservar a biodiversidade, e realiza 
pesquisas conjuntas sobre conservação da biodiversidade, com uma perspectiva 
internacional, usando seus resultados em diálogos com outras empresas e partes 
interessadas, tudo isso com o objetivo de melhorar as atividades para contribuir com a 
conservação da biodiversidade.

3. Ações das ONGs
Em 2007, a FoE Japan, uma ONG ambiental, participou do programa de “proposta 

de Política Corporativa ONG/NPO”do Ministério do Meio Ambiente do Japão, propondo 
a criação de uma “política de apoio à formação de parcerias entre empresas e 
ONGs para a conservação da biodiversidade". Esta proposta foi considerada uma 
“recomendação	 excelente”	 e,	 no	 ano	 fiscal	 de	 2008,	 foi	 realizado	 um	 “Estudo	 de	
Viabilidade para Estabelecer Critérios para Avaliar as Ações das Empresas Relacionadas 
à Biodiversidade”.

Para este estudo, foram realizadas deliberações na perspectiva dos cidadãos, das 
ONGs	e	NPOs	 em	 relação	 a	 formas	de	 esclarecer	 os	 padrões	para	 fins	 de	 avaliação	
das ações de conservação da biodiversidade adotadas pelas empresas, como 
parte de seus esforços de responsabilidade social. A FoE Japan também criou um 
“Comitê Interno de Critérios de Avaliação para Ações das Empresas Relacionadas à 
Biodiversidade”, que preparou um relatório após suas deliberações.

Este Comitê desenvolveu propostas de critérios para avaliar as ações de 
conservação de biodiversidade, promovidas pelas empresas, em duas perspectivas: 
gestão e desempenho.

Este relatório pode ser baixado em:
http://www.foejapan.org/forest/biodiversity/090408.html (apenas em japonês)
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(5) A civilização da Ilha de Páscoa

A Ilha de Páscoa é uma pequena ilha de aproximadamente 120 km2, localizada no 
Oceano	Pacífico,	a	3.700	km	da	costa	ocidental	da	América	do	Sul,	e	cerca	de	2.000	
km da ilha habitada mais próxima.

Os primeiros habitantes se instalaram na Ilha da Páscoa no Século V, mais ou menos 
400 anos depois de acabarem as erupções vulcânicas na ilha. Embora o número 
de espécies fosse pequeno à época, a Ilha da Páscoa era coberta de vegetação 
exuberante, inclusive árvores altas. No entanto, não havia rios perenes tampouco lagos 
que não fosse de cratera. As pessoas sobreviviam das batatas doces e das galinhas 
trazidas	de	outros	lugares.	À	medida	que	a	população	cresceu,	lentamente,	as	florestas	
foram devastadas para urbanização, combustível e para fazer palhoças e ferramentas 
para o dia-a-dia, assim como para construir canoas para pesca. No entanto, a maior 
demanda por madeira era para transportar grandes e pesadas estátuas de pedra, para 
serem adoradas em toda a ilha. Sem adubo animal para fertilizar as terras cultivadas, já 
que a vegetação foi arrancada da terra, a expansão de áreas nuas levou à erosão do 
solo e à perda de nutrientes, resultando em menor produtividade das plantações. Por 
isso, em 1550, a ilha não podia mais suportar sua população, de 7.000 pessoas, e caiu 
em	permanente	 estado	de	 guerra	 pelos	 escassos	 recursos.	Os	 recursos	 florestais	 da	
Ilha de Páscoa eram extremamente limitados e os habitantes pareciam saber disso – 
mas a civilização deles ruiu, deixando estátuas de pedra inacabadas em suas pedreiras.

Adaptado da versão em japonês do Documento de Trabalho sobre Meio 

Ambiente (Kankyo Hakusho), Ministério do Meio Ambiente do Japão, 2002.
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2. Em relação à “Seção II: Políticas”

A biodiversidade e outras medidas ambientais, tal como lidar com o aquecimento global

Algumas das medidas adotadas pelas entidades empresariais em relação a outras 
questões ambientais, como o aquecimento global, estão relacionadas à biodiversidade. 
É	 eficiente	 incorporar	 aspecto	 de	 conservação	 e	 uso	 sustentável	 da	 biodiversidade	 a	
essas medidas, que permite uma ação mais abrangente.

-- Aquecimento global e biodiversidade  -- 
A conservação e o uso sustentável da biodiversidade devem ser buscadas tendo 

em mente o fato que o aquecimento global traz sérias ameaças de impacto na 
biodiversidade,	mas	as	ações	de	biodiversidade	-	como	conservação	das	florestas,	dos	
prados e dos pântanos, que armazenam grandes quantidades de carbono – também 
podem contribuir com a prevenção do aquecimento global.

Mitigação do aquecimento global

Promoção do uso de biomassa

O uso da vegetação (biomassa) obtida com 

o manejo do ecossistema (como desbaste 

de	 florestas	 artificiais	 e	 gestão	 de	 florestas	

secundárias) para usos energéticos, como 

alternativa aos combustíveis fósseis, pode 

ajudar	 na	 revitalização	 das	 florestas	 e	 na	

conservação da rica biodiversidade.

Dependendo do local e do método de 

produção da biomassa, isso pode gerar o 

desenvolvimento de áreas de desmatamento, 

o que teria impactos negativos sobre a 

biodiversidade.

Medidas de absorção do gás de efeito estufa (sequestro de carbono)

O	manejo	 florestal	para	promover	a	absorção	

de gás de efeito estufa, como plantações 

adequadas e raleamento, também pode 

ajudar na conservação da biodiversidade.

Os esforços para reduzir as emissões de 

gás	 de	 efeito	 estufa,	 como	 por	 um	 fim	 ao	

desmatamento	 e	 à	 degradação	 florestal,	

também podem ajudar na conservação da 

biodiversidade.

Se as medidas não forem implementadas de 

forma adequada, elas podem levar à perda de 

espécies.

Adaptação ao aquecimento global

É possível conservar a biodiversidade para contribuir com maiores capacidades de adaptação 

às mudanças ambientais, como o aquecimento global. Porém, é necessário investigar melhor 

como isso pode ser feito.

-- A biodiversidade e os “3 R” (Reduzir, Reutilizar e Reciclar)  -- 
A sociedade de “produção em massa, consumo em massa e despejo em massa” 

causa uma extração de recursos bióticos e abióticos, além de outros problemas como 
distúrbio dos ciclos biogeoquímicos próprios da natureza.
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A abordagem 3 R visa reduzir ao máximo a quantidade de novos recursos extraídos 
que pode, por sua vez, reduzir as áreas de coleta de recursos bióticos e de escavação 
de minerais, o que torna esta abordagem extremamente útil para a conservação da 
biodiversidade.

Além disso, ela também ajuda a reduzir a área de terra necessária para os locais de 
despejo.

No entanto, é necessário enfatizar que a reciclagem e suas atividades pertinentes 
também estão relacionadas à demanda por energia.

-- A biodiversidade e medidas antipoluição e medidas relacionadas a produtos químicos  -- 
Como os poluentes da água e produtos químicos com desreguladores endócrinos 

podem afetar os organismos e seus habitats, a redução da carga dessas substâncias 
sobre o meio ambiente também pode estar relacionada à conservação da 
biodiversidade.
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3. Com relação às “Referências: Conselhos para implementação”

A “Hierarquia da mitigação”

O diagrama abaixo ilustra, de forma fácil de entender, as prioridades relativas das medidas 
para	evitar	e	reduzir	os	impactos	negativos	significativos	sobre	a	biodiversidade,	que	resultam	
de projetos de urbanização ou outras atividades, assim como as ações para implementar 
medidas de compensação para lidar com os impactos que ainda persistem.

Ele também apresenta os conceitos de “sem perda líquida” (no net loss) - quando os 
impactos negativos sobre a biodiversidade (inclusive composição das espécies, estrutura dos 
habitats e meio ambientes, serviços ecossistêmicos, etc.) são equilibrados, tanto qualitativa 
quanto quantitativamente, por medidas de compensação – e “ganho líquido” (net gain) – 
quando os efeitos das medidas de compensação são ainda maiores.

Hierarquia de mitigação (prioridades para mitigar os impactos)

Uma ideia defendida como extensão desses conceitos envolve a medição dos impactos 
que perduram depois das ações para evitar e reduzir impactos, e da implementação de 
“compensações de biodiversidade” – ações que mais que cancelam os impactos medidos 
remanescentes. Internacionalmente, por meio de Compensação Voluntária para Negócios 
e Biodiversidade (BBOP, sigla em inglês), peritos, empresas e governos se envolvem 
em atividades com determinar as metodologias e pesquisar as melhores práticas nesta 
questão.

As compensações que complementam os impactos sobre a biodiversidade evitados e 
reduzidos	também	podem	ser	eficientes	para	reduzir	os	 impactos	sobre	a	biodiversidade	
como um todo, mas as metodologias e outros aspectos ainda têm que ser estabelecidos. 
É importante dar continuidade à análise dessas ideias.

De qualquer forma, como descrito acima, as principais prioridades são evitar e reduzir 
os impactos sobre a biodiversidade.

Referência:
Sítio do Programa de Compensação Voluntária para Negócios e Biodiversidade (BBOP)
http://www.forest-trends.org/biodiversityoffsetprogram/

Passos de Redução

“Sem perda líquida”

“Ganho líquido”Contribuição positiva
(Benefício líquido da biodiversidade)

Reduzir im
pactos, até zero residual

Evitar 

Reduzir, moderar, minimizar 

Recuperar
(realocação, translocação)

Reparar, restabelecer, restaurar

Compensar
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Resumo das leis japonesas relativas à 
biodiversidade

referência 

8

Tipo Nome da lei Resumo

Lei	Básica Lei	Básica	de	
Biodiversidade

Lei	para	conservar	a	rica	biodiversidade,	criar	uma	sociedade	
que conviva com a natureza e desfrute de seus benefícios 
no futuro, e para contribuir com a conservação do meio 
ambiente global através do avanço abrangente e sistemático 
das medidas relacionadas à conservação e ao uso 
sustentável da biodiversidade no Japão. As responsabilidades 
dos operadores de negócios estão estipuladas nas cláusulas 
da	Lei	que	especificam	a	responsabilidade	de	cada	ator.

Lei	
Nacional de 
Planejamento 
de Uso 
Nacional da 
Terra

Lei	de	Uso	Nacional	
da Terra

Lei	para	o	planejamento	abrangente	e	sistemático	do	uso	
da terra, estipulando os itens necessários em relação à 
elaboração dos planos nacionais de uso da terra, e adotando 
medidas para a coordenação deste uso.

Lei	Nacional	de	
Planejamento 
Espacial

Lei	que	visa	contribuir	com	uma	economia	e	sociedade	onde	
os cidadãos de hoje e do futuro possam ter vidas seguras 
e prósperas, desenvolvendo planos espaciais nacionais e 
adotando outras medidas para promover, o uso, melhoria 
e conservação nacional da terra, usando uma perspectiva 
abrangente.

Conservação 
da natureza 
e das 
paisagens

Lei	de	Parques	
Naturais

Lei	para	designar	áreas	de	cenários	naturais	excepcionais	
como parques naturais (parques nacionais ou parques semi-
nancionais), protegendo-os através da restrição de certas 
atividades e promovendo seu uso adequado.

Lei	de	Conservação	
da Natureza

Lei	para	promover	a	conservação	adequada	das	áreas	onde	
a conservação da natureza é particularmente necessária, 
estipulando o desenvolvimento das políticas básicas de 
conservação da natureza, implementando pesquisas básicas 
sobre conservação da natureza e conservando áreas com 
ambientes naturais excepcionais e áreas silvestres, etc. 

Lei	de	Promoção	
da Restauração da 
Natureza

Lei	para	promover	medidas	em	relação	à	restauração	da	
natureza, estipulando regras básicas sobre a restauração 
da natureza, as responsabilidades das partes que realizam 
a restauração, a elaboração de políticas básicas de 
restauração, e outros itens necessários para restauração da 
natureza.
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Tipo Nome da lei Resumo

Conservação 
da natureza 
e das 
paisagens

Lei	da	Paisagem Lei	sobre	paisagens	para	estipular	razões	fundamentais	
básicas e as responsabilidades do Estado em relação à 
gestão de boas paisagens, adotando as medidas necessárias 
como o desenvolvimento de planos de paisagismo, e 
exercendo controle para a gestão de paisagens em 
determinadas áreas de planejamento de paisagem e distritos 
de paisagem, para gerenciar a paisagem em cidades e 
distritos rurais.

Conservação 
e uso de 
cada tipo de 
ecossistema

Ecossistemas	florestais

Lei	Básica	de	
Florestas e 
Silvicultura

Lei	para	a	adequada	manutenção	e	conservação	
das	florestas,	promoção	das	vilas	nas	montanhas	e	
desenvolvimento sustentável e sólido da silvicultura, inclusive 
a	realização	sustentável	das	várias	funções	das	florestas,	
como uma razão fundamental.

Lei	Florestal Lei	que	estipula	o	sistema	de	planejamento	florestal	(plano	
florestal	nacional,	planos	florestais	regionais	e	outros	planos	
florestais),	o	sistema	de	aprovação	de	urbanização	da	floresta,	
o	sistema	do	plano	de	operação	da	floresta,	o	sistema	de	
florestas	protegidas,	etc.

Ecossistemas de terras agrícolas

Lei	Básica	de	
Alimentos, 
Agricultura e Áreas 
Rurais

Lei	para	garantir	o	fornecimento	estável	de	alimento	e	a	
realização de diversas funções, pelo avanço vigoroso do 
desenvolvimento sustentável da agricultura e promoção de 
áreas rurais, para a estabilidade e melhoria dos meios de 
vidas dos cidadãos e o sólido desenvolvimento da economia 
nacional.

Lei	de	Terras	
Agrícolas

Lei	básica	que	estipula	os	arranjos	em	relação	à	propriedade	
e uso da terra agrícola, que são o fundamento da agricultura, 
para proteger a terra agrícola.

Lei	de	
Estabelecimento 
de Regiões de 
Promoção Agrícola

Lei	para	promover	o	sólido	desenvolvimento	da	agricultura	
e contribuir com o uso racional dos recursos da terra, 
esclarecendo as regiões que precisam de ampla promoção 
agrícola, e adotando medidas para avançar sistematicamente 
nas políticas agrícolas necessárias para o desenvolvimento 
dessas regiões.

Lei	de	Promoção	
da Agricultura 
Orgânica.

Lei	para	adotar	medidas	abrangentes	para	as	políticas	de	
promoção da agricultura orgânica, e para trabalhar para o 
desenvolvimento da agricultura orgânica, estipulando as 
razões fundamentais e esclarecendo as responsabilidades 
do Estado e dos governos regionais em relação à promoção 
da agricultura orgânica, e estipular as matérias básicas em 
relação às políticas de promoção da agricultura.
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Tipo Nome da lei Resumo

Conservação 
e uso de 
cada tipo de 
ecossistema

Lei	de	Proteção	das	
Plantas

Lei	para	realizar	inspeções	de	quarentena	das	plantas	
para importação e exportação de plantas domésticas, 
eliminação	da	flora	e	fauna	prejudiciais	às	plantas,	evitando	
sua propagação e, assim, trabalhando para a segurança e 
promoção da produção agrícola.

Ecossistemas	fluviais	e	lacustres

Leis	dos	Rios Lei	que	estipula	a	abordagem	ao	desenvolvimento	dos	rios	
domésticos, incorporando as perspectivas de controle de 
enchentes,	uso	da	água	e	conservação	ambiental,	refletindo	
as opiniões dos moradores locais.

Lei	de	Controle	da	
Poluição da Água

Lei	para	evitar	a	poluição	de	águas	públicas	e	subterrâneas,	
protegendo a saúde dos cidadãos e conservando o 
ambiente	biótico,	controlando	o	efluente	de	estabelecimentos	
comerciais, avançando medidas para águas servidas 
domésticas	e	controlando	a	infiltração	de	substâncias	tóxicas	
no subsolo, etc.

Lei	em	Relação	a	
Medidas Especiais 
para a Conservação 
da Qualidade da 
Água	Lacustre	(Lei	
do	Lago	Limpo)

Lei	para	conservar	a	qualidade	da	água	dos	lagos,	adotando	
medidas	de	controle	de	efluentes	e	elaborando	planos	
em relação às medidas que devem ser adotadas para a 
conservação da qualidade da água em lagos onde é urgente 
garantir os padrões de qualidade da água.

Lei	de	Controle	de	
Erosão

Lei	para	instalar	aparatos	para	controlar	a	erosão,	proibindo	
ou restringindo determinadas ações, para limitar a produção 
de sedimentos, com a devida contenção dos solos erodidos 
e evitando os desastres de erosão em determinadas áreas de 
erosão. 

Ecossistemas litorâneos e marinhos

Lei	Básica	de	
Política de Oceanos

Lei	para	promover	medidas	amplas	e	sistemáticas	em	relação	
aos oceanos, estipulando princípios básicos para os oceanos, 
esclarecendo as responsabilidades do Estado, dos governos 
regionais, operadores de negócios e cidadãos, assim como 
estipulando o desenvolvimento de planos básicos para 
oceano e outros itens que são a base para as medidas sobre 
oceanos, à luz do fato que os oceanos são fundamentais 
para a manutenção de toda a vida, inclusive humana, e 
que é importante que o Japão se torne uma nova nação de 
oceano, trabalhando para a harmonia entre a conservação do 
ambiente	marinho	e	o	desenvolvimento	e	uso	pacífico	e	ativo	
do oceano, com base na cooperação internacional.

Lei	Básica	de	
Pesca

Lei	que	estipula	os	fundamentos	em	relação	às	medidas	
de pesca e os itens básicos para realizá-las, visando a 
estabilidade e melhoria do meio de vida dos cidadãos e o 
sólido desenvolvimento da economia nacional.
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Tipo Nome da lei Resumo

Conservação 
e uso de 
cada tipo de 
ecossistema

Lei	da	Pesca Lei	para	o	desenvolvimento	da	capacidade	de	produção	de	
pescados, por meio do uso abrangente (múltiplo e geral) das 
águas e democratização da pesca, estipulando sistemas 
básicos em relação à produção da pesca (uso de campos de 
pesca) e operando organizações de coordenação da pesca 
(comissões de coordenação da pesca, etc.), abrangendo 
operadoras comerciais de pesca e pescadores.

Lei	de	Proteção	
dos Recursos 
Pesqueiros

Lei	para	contribuir	com	o	desenvolvimento	da	pesca,	
trabalhando para proteger e estimular os recursos pesqueiros, 
e manter esses efeitos no futuro mediante o estabelecimento 
de medidas regulatórias, tais como restrições sobre a 
coleta de animais e plantas aquáticas, e no número de 
navios pesqueiros (licenciados) que pode capturar espécies 
selecionadas, e estipulando a manutenção positiva e 
promovendo medidas como águas protegidas e a incubação 
e liberação de peixes anádromos pelo governo.

Lei	do	Litoral Lei	para	proteger	o	litoral	contra	danos	causados	pelo	
tsunami,	marés	altas,	ondas	e	outras	flutuações	marítimas	
ou terrestres, e planejamento da manutenção e conservação 
dos ambientes litorâneos e uso adequado dos litorais, assim 
contribuindo com a conservação da área nacional de terra.

Lei	de	Portos	e	
Cais

Lei	para	o	planejamento	da	manutenção	ordenada	e	devida	
administração de portos e cais, e do desenvolvimento e 
manutenção de rotas marítimas, considerando a conservação 
do meio ambiente, para contribuir com o desenvolvimento 
dos transportes e uso apropriado e desenvolvimento 
equilibrado da área nacional de terra.

Lei	de	Prevenção	da	
Poluição Marinha 
e de Desastres 
Marítimos 

Lei	para	evitar	a	poluição	marinha	e	o	desastre	marítimo,	
garantindo a devida implementação de acordos internacionais 
relativos à prevenção da poluição marinha e de desastres 
marítimos, assim contribuindo com a conservação do 
ambiente marinho e proteção da vida, corpo e propriedade 
humanos pelo controle do despejo de óleo, substâncias 
líquidas perigosas e lixo dos navios, instalações marinhas 
e aeronaves no oceano, regulando o despejo de óleo, 
substâncias líquidas perigosas e lixo no solo do oceano, 
regulando a emissão de gás de escape dos navios na 
atmosfera, regulando a incineração de óleo, substâncias 
líquidas perigosas e lixo nos navios e em instalações 
marítimas, assegurando o despejo adequado de óleo, 
adotando medidas para controlar o óleo despejado, 
substâncias líquidas perigosas, lixo e outros itens, prevenindo 
o surgimento e alastramento de incêndios marítimos, e 
evitando riscos de transporte marítimo que acompanham os 
incêndios marítimos e outros desastres.
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Tipo Nome da lei Resumo

Conservação 
e uso de 
cada tipo de 
ecossistema

Ecossistemas urbanos

Lei	de	Parques	da	
Cidade

	Lei	para	trabalhar	para	o	sólido	desenvolvimento	de	parques	
na	cidade,	definindo	parques	na	cidade,	definindo	instalações	
de parques em relação aos parques da cidade, e estipulando 
itens relacionados ao estabelecimento, permissões e termos 
para uso exclusivo do parque, as obrigações dos gerentes 
do parque de preservar os parques da cidade, a preparação 
e gestão de registros de parque da cidade, e o sistema 
tridimensional de parques.

Lei	de	Conservação	
de Espaço Verde 
Urbano

Lei	para	trabalhar	para	formar	bons	ambientes	urbanos	por	
meio da conservação de espaços verdes nas cidades e 
avançando a arborização e o desenvolvimento de parques 
da cidade, estipulando: planos básicos em relação à 
conservação do espaço verde e o avanço da arborização 
nas cidades; garantia do status para áreas de conservação 
de espaço verde, distritos especiais de conservação de 
espaço verde e áreas de arborização no planejamento 
da cidade; regulamentação do comportamento em áreas 
de conservação de espaço verde e distritos especiais de 
conservação de espaço verde; acordos de espaço verde; e 
designação e trabalhos de organizações de gestão de espaço 
verde.

Lei	de	Planejamento	
da Cidade

Lei	que	estipula	os	conteúdos	dos	planos	da	cidade,	inclusive	
uso da terra e manutenção das instalações da cidade, e 
os procedimentos para suas determinações, para trabalhar 
para o sólido desenvolvimento e manutenção ordenada 
das cidades, assim contribuindo com o desenvolvimento 
equilibrado da área nacional de terra e promoção do bem-
estar social público. Estipula regulamentos para as estruturas 
em áreas de preservação cênica como um item de uso da 
terra.

Lei	para	a	
Conservação das 
Zonas Verdes 
Suburbanas na 
Região da Capital 
Nacional

Lei	para	evitar	a	expansão	urbana	desordenada	em	áreas	
de	ajuste	suburbanas	determinadas	pela	Lei	de	Reajuste	
de Área Metropolitana (1956) e, assim, contribuindo para o 
desenvolvimento ordenado da região da capital nacional, 
estipulando os itens necessários em relação à conservação 
de zonas verdes com bons ambientes naturais nas áreas de 
ajuste suburbanas.

Lei	para	o	
Desenvolvimento 
da Área de 
Conservação na 
Região Kinki

Lei	para	contribuir	com	a	preservação	das	propriedades	
culturais, conservação dos espaços verdes e conservação 
de desenvolvimento de recursos turísticos nas zonas de 
conservação	determinadas	pela	Lei	de	Ajuste	da	Área	de	
Kinki (1963).
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Tipo Nome da lei Resumo

Conservação 
e uso de 
cada tipo de 
ecossistema

Lei	sobre	Medidas	
Especiais para a 
Preservação de 
Traços Históricos 
Naturais em 
Cidades Antigas

Lei	que	estipula	medidas	especiais	a	serem	adotadas	pelo	
Estado e outras partes para preservar traços históricos 
naturais em cidades antigas, como um patrimônio cultural de 
destaque do Japão que deve ser desfrutado igualmente por 
todos os cidadãos e preservado para as gerações futuras.

Lei	Relativa	à	
Preservação de 
Árvores para a 
Conservação da 
Beleza Cênica das 
Cidades

Lei	para	contribuir	com	a	manutenção	e	melhoria	de	
ambientes urbanos sólidos, estipulando os itens necessários 
em relação à preservação de árvores para a conservação da 
beleza cênica das cidades. 

Proteção e 
manejo da 
vida selvagem

Lei	de	Proteção	
e Caça da Vida 
Selvagem

Lei	para	trabalhar	para	a	proteção	da	vida	selvagem	e	
normatização da caça, por meio da implantação de obras 
para a proteção da vida selvagem, evitando danos causados 
pela vida selvagem e evitando riscos relacionados ao uso de 
armas de caça.

Lei	para	a	
Conservação 
de Espécies 
Ameaçadas da 
Fauna e Flora 
Selvagens

Lei	para	trabalhar	para	conservar	espécies	ameaçadas	de	
fauna	e	flora	selvagem,	determinando	fauna	e	flora	selvagens	
raras, regulamentando sua captura, transferência, exportação 
e importação, designando áreas de preservação habitats de 
vida selvagem e outros, implementando projeto de proteção e 
propagação.

Lei	de	Espécies	
Exóticas Invasoras 
(Ato de Organismos 
Não Nativos)

Lei	que	estipula	o	controle	de	organismos	especificados	
como determinadas espécies exóticas invasoras, regulando 
sua importação e manuseio para evitar que determinadas 
espécies exóticas invasoras causem dano aos ecossistemas, 
à vida e ao corpo humanos, assim como à agricultura, 
silvicultura e pesca.

Lei	sobre	a	
Conservação e o 
Uso Sustentável 
da Diversidade 
Biológica por meio 
de Regulamentos 
sobre o Uso de 
Organismos Vivos 
Modificados

Lei	que	estipula	regulamentos	sobre	o	uso	de	organismos	
vivos	modificados,	segundo	o	tipo	de	uso	e	procedimentos	
em relação à sua importação e exportação, para implementar 
no Japão o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança.

160

Diretrizes para o engajamento do setor empresarial com a biodiversidade



Tipo Nome da lei Resumo

Proteção e 
manejo da 
vida selvagem

Lei	para	Tratamento	
e Manejo Humano 
dos Animais

Lei	para	promover	entre	os	cidadãos	o	espírito	de	tratamento	
humano aos animais, contribuindo para o cultivo do respeito 
pela vida, amizade e o sentimento de paz, estipulando itens 
relativos à prevenção da crueldade com os animais, manejo 
adequado dos animais e outros tratamentos humanos, para 
evitar a violação da vida, do corpo e da propriedade humanos 
pelos animais, estipulando itens em relação ao manejo de 
animais.

Lei	sobre	a	
Avaliação de 
Substâncias 
Químicas e 
Regulamentação 
de sua Fabricação, 
etc.

Lei	para	criar	um	sistema	para	inspeção	prévia	de	substâncias	
químicas recém fabricadas ou importadas, para determinar se 
elas têm ou não baixa degradabilidade, e implementando os 
controles necessários sobre sua fabricação, importação e uso 
segundo suas propriedades, para evitar a poluição do meio 
ambiente com substâncias químicas.

Lei	de	
Regulamentação 
de Agrotóxicos

Lei	para	trabalhar	para	a	padronização	da	qualidade	dos	
agrotóxicos e garantir seu uso seguro e adequado, criando 
um sistema de registro para agrotóxicos e regulamentando 
sua venda e uso.

Outros Lei	de	Avaliação	de	
Impacto Ambiental

Lei	para	dar	a	devida	consideração	ambiental,	com	os	
próprios operadores de negócios conduzindo a investigação, 
projeções e avaliações antes de realizar projetos em larga 
escala,	para	os	quais	haja	preocupações	de	significativo	
impacto	ambiental,	refletindo	os	resultados	nas	decisões	
sobre os conteúdos do projeto.

Lei	para	Aumentar	
a Motivação para 
Conservação 
Ambiental e 
Promoção 
da Educação 
Ambiental.

Lei	que	estipula	os	princípios	básicos	sobre	educação	
ambiental e melhoria da motivação para conservação 
ambiental, esclarecendo as responsabilidades do governo, 
entidades empresariais, órgãos do setor empresarial e 
outros atores, estipulando a elaboração de políticas básicas, 
medidas para promover a educação ambiental nas escolas 
e	em	outros	locais,	certificação	pessoal	e	outros	sistemas	
de registro comercial, abordagens para parcerias, medidas 
financeiras	e	outras	iniciativas	para	construir	uma	sociedade	
sustentável.

Lei	de	Promoção	
do Ecoturismo

Lei	que	estipula	os	princípios	básicos	em	relação	ao	
ecoturismo, a elaboração de políticas básicas pelo governo 
e medidas em relação à proteção de determinados recursos 
turísticos naturais para avançar, de forma abrangente e 
efetiva, medidas em relação ao ecoturismo.
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Tipo Nome da lei Resumo

Outros Lei	Básica	para	
Promover a Nação 
do Turismo

Lei	que	estipula	as	questões	básicas	necessárias	para	o	
Japão se tornar uma nação que prospera com o turismo (uma 
nação de turismo). Considerando que se tornar uma nação 
de turismo é um fator essencial para o desenvolvimento 
da economia e da sociedade do Japão no Século XXI, a lei 
estipula princípios básicos como diretrizes, responsabilidades 
das partes envolvidas, documento informativo sobre turismo, 
plano básico de promoção da nação do turismo a ser 
elaborado pelo governo, conteúdos das medidas básicas que 
o Estado deve adotar para se tornar uma nação do turismo, 
e itens que o Estado e as entidades públicas locais devem 
cooperar para promover as medidas da nação do turismo de 
forma abrangente e sistemática.

Lei	de	Proteção	
das Propriedades 
Culturais

Lei	para	trabalhar	pela	preservação	e	uso	das	propriedades	
culturais, assim contribuindo com a melhoria cultural dos 
cidadãos e avanço da cultura mundial.

Lei	em	Relação	
à Proteção do 
Meio Ambiente na 
Antártida

Lei	para	garantir	a	implementação	devida	e	sem	problemas	
do Protocolo do Tratado de Proteção Ambiental da Antártida, 
criando	um	sistema	para	confirmar	os	Planos	de	Atividade	na	
Antártida, e adotando as medidas necessárias para restringir 
as atividades na Antártida para proteger o meio ambiente da 
Antártida, através da cooperação internacional.

Observação: esta tabela foi compilada com base na Lei Básica de Biodiversidade e nas leis reunidas 
quando a Terceira Estratégia Nacional de Biodiversidade foi elaborada.
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Prefácio Dr. Tsunao WatanabePrefácio Dr. Tsunao Watanabe

Ao longo de mais de quatro bilhões de anos desde 

o aparecimento das primeiras formas de vida, a vida 

na Terra tem evoluído, adaptando-se às diversas 

condições ambientais. Consequentemente, o número 

de espécies que apareceram na Terra é estimado 

atualmente em cerca de 30 milhões, incluindo as ainda 

não catalogadas. Considera-se que, nos últimos 

séculos, a humanidade, por um lado sustentada por 

esta diversidade biológica, tem acelerado a velocidade 

da extinção de espécies em cerca de 1000 vezes. 

Para o bem das gerações futuras, é necessária a 

cooperação de todos os países na proteção da 

biodiversidade, e temos a responsabilidade, doravante, de utilizá-la de forma 

sustentável, sem causar grandes impactos à mesma.

Em outubro de 2010, foi realizada a 10ª Reunião da Conferência das Partes (COP-10) 

da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), em Nagoia, Província de Aichi, no 

Japão, que contou com a participação de mais de 13 mil pessoas de aproximadamente 

180 países e organizações, incluindo observadores de ONGs e outras instituições ao 

redor do mundo. 

A adoção das “Metas de Aichi de Biodiversidade”, para a conservação e o uso 

sustentável da biodiversidade, para o período pós-2011, e do “Protocolo de Nagoia”, 

sobre Acesso aos Recursos Genéticos e a Repartição Justa e Equitativa dos Benefícios 

Advindos da sua Utilização (ABS), foram os grandes resultados da COP-10. A Meta 4 

das “Metas de Aichi de Biodiversidade” estabelece que “todos os setores, inclusive o 

setor empresarial, devem adotar planos para a produção e o consumo sustentáveis”, 

ou seja, preconiza que, neste momento, todos os setores, englobando as empresas, 

façam esforços voltados à importância da preservação da biodiversidade nas atividades 

econômicas.     

Para apoiar tais esforços protagonizados pelo setor empresarial, foi lançado em 

agosto de 2009, previamente à COP-10, o presente manual “Diretrizes para o 

engajamento do setor empresarial com a biodiversidade”. Após tratar de tópicos como 

“O que é biodiversidade? Qual a sua importância?” e “Tendências nacionais e 
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internacionais”, as diretrizes mostram formas de tratar os pontos de intersecção entre 

a biodiversidade e o empreendedorismo, trazendo exemplos dos benefícios advindos 

da biodiversidade, como as matérias-primas e a energia necessárias para as atividades 

empresariais, bem como dos impactos causados pelo desenvolvimento e a introdução 

de espécies invasoras. Além disso, indicando os méritos dos esforços voltados à 

preservação da biodiversidade por parte dos empreendedores, bem como a garantia 

de longo prazo no provimento dos recursos biológicos e a valorização das marcas 

corporativas, as diretrizes fazem uma análise do significado desses esforços. Mais 

ainda, incluem exemplos específicos de esforços proativos por parte do setor 

empresarial, bem como as etapas dessas ações objetivas.

Estou muito feliz com a tradução do presente manual para o português e com a sua 

publicação no Brasil, onde representantes de diversos setores, além do setor 

empresarial, como é o caso de representantes de governos, tanto no nível nacional 

quanto local, especialistas, acadêmicos, ONGs e cidadãos comuns irão lê-lo e utilizá-

lo. Espero que a cooperação entre o Brasil e o Japão possa contribuir para o avanço 

dos esforços no sentido de colocar a biodiversidade no foco das atenções da 

sociedade, para a concretização de uma maior harmonia entre a sociedade e a natureza 

em ambos os países, bem como em âmbito mundial, agora e no futuro. 

Tsunao Watanabe

Diretor-Geral do Departamento de Conservação da Natureza

Ministério do Meio Ambiente do Japão
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No Brasil, o setor empresarial desempenha um 

papel fundamental na conservação e no uso 

sustentável da biodiversidade, haja vista a relação 

direta desse setor com a riqueza biológica existente no 

país e os serviços ambientais por ela prestados. Nesse 

contexto, parcerias com o setor empresarial são 

peças-chave para a mobilização e conscientização a 

respeito da importância da biodiversidade no país, 

uma vez que as empresas exercem uma expressiva 

infl uência em todos os segmentos da sociedade.

Com o advento da Convenção sobre Diversidade 

Biológica - CDB foram desencadeados signifi cativos 

avanços nos aspectos relativos à conservação da biodiversidade, ao uso sustentável 

dos seus componentes e à repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes do 

uso dos recursos genéticos. Com isso, o conhecimento e a conscientização sobre a 

importância e o valor da biodiversidade aumentaram de forma expressiva. 

A décima Conferência das Partes da CDB, realizada em outubro de 2010, em Nagoia, 

no Japão, aprovou o Plano Estratégico da CDB para o período 2011-2020, incluindo as 

“Metas de Aichi”, que servirão de base para a elaboração de ações concretas relativas 

à perda de biodiversidade no planeta. Ademais, a Organização das Nações Unidas - 

ONU declarou 2011-2020 como a Década da Biodiversidade. Nesse período, a ONU 

pretende realizar ações estratégicas de preservação da natureza, bem como encorajar 

os governos a estabelecer as metas nacionais com vistas à implementação do Plano 

Estratégico da CDB para a Biodiversidade.

O Plano defi ne uma estratégia para a CDB de modo a infl uenciar os diferentes 

setores da sociedade para que fortaleçam suas ações no que diz respeito à conservação 

e à utilização sustentável da biodiversidade. Nesse sentido, destaca-se a relevância da 

participação ativa do setor empresarial no alcance dessas metas, tendo em vista as 

relações de interdependência entre as empresas, a biodiversidade e os serviços 

ambientais.
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O Ministério do Meio Ambiente do Brasil, por meio da Secretaria de Biodiversidade 

e Florestas, tem a satisfação de apresentar esta iniciativa desenvolvida pelo governo 

japonês como um importante marco para incentivar a cooperação entre o setor 

empresarial e o governo nacional. O objetivo é estimular as empresas a se 

comprometerem com a incorporação, em suas estratégias, de ações para a conservação 

da biodiversidade e o uso sustentável dos seus componentes, em consonância com as 

diretrizes do Plano Estratégico para a Biodiversidade 2011-2020. O livro “Diretrizes 

para o engajamento do setor empresarial com a biodiversidade” visa alertar as 

empresas a respeito dos riscos associados à perda da biodiversidade, bem como das 

oportunidades associadas à sua conservação.

A Secretaria de Biodiversidade e Florestas espera que o lançamento deste livro sirva 

como um modelo para futuras ações de mobilização do setor empresarial no Brasil. 

Além de um instrumento de fomento às ações relacionadas a esta temática, este 

documento objetiva estimular o setor empresarial - comprometido com o 

desenvolvimento sustentável e com as boas práticas de mercado - a promover os 

avanços necessários para a inserção da biodiversidade nos planos e estratégias 

nacionais de desenvolvimento do país. 

Roberto Cavalcanti

Secretário de Biodiversidade e Florestas

Ministério do Meio Ambiente do Brasil
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Sumário executivo

1. Introdução

À primeira vista, a “diversidade biológica (biodiversidade)” e o “engajamento do setor 

empresarial” podem parecer uma combinação estranha. Contudo, tem sido reconhecido que a 

conservação e o uso sustentável da biodiversidade não podem ser alcançados sem a participação 

do setor empresarial. Na oitava Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade 

Biológica (COP-8), realizada em 2006, foi adotada pela primeira vez uma Decisão que abordava a 

importância do engajamento do setor empresarial.

Um fator que contribuiu para uma maior atenção a esta questão foi a apresentação, em 2005, 

dos resultados da “Avaliação Ecossistêmica do Milênio”, no âmbito das Nações Unidas. Entre as 

principais conclusões, o relatório indicou que o bem-estar humano depende, em grande parte, dos 

serviços ecossistêmicos e da biodiversidade que forma a base de tais serviços. Concluiu, ainda, 

que a degradação da biodiversidade nos últimos 50 anos tem sido tal que ela é quase incapaz de 

prestar tais serviços, criando, com isso, a necessidade de uma mudança nas políticas para recuperar 

a biodiversidade. O conceito de “serviços ecossistêmicos”, introduzidos por esse relatório, tem 

estimulado vários esforços de diferentes atores que dependem destes tipos de serviços.

Em	 seu	 cerne,	 a	 “biodiversidade”	 reflete	 o	 fato	 que	 há	 uma	 interrelação	 entre	 a	 grande	

variedade de seres vivos. A riqueza e a garantia de nossas vidas não seriam possíveis sem os 

benefícios oferecidos pela natureza (serviços ecossistêmicos), incluindo água, oxigênio, alimento, 

fibra,	madeira,	combustível,	medicamentos,	um	clima	estável,	proteção	contra	desastres	naturais	

e, até mesmo, o cenário que acalma nossas almas, ou novas tecnologias inspiradas pelo 

funcionamento da natureza. 

No entanto, a situação da biodiversidade é extremamente grave: nos últimos anos, o mundo 

perde, por ano, uma área de tamanho equivalente a um quinto do território do Japão. Além disso, 

nos últimos séculos as atividades humanas levaram a um aumento de 1000 vezes na velocidade 

das extinções das espécies.

Nós, o povo japonês, dependemos em grande parte dos recursos de outros países, já 

que importamos cerca de 60% de nosso alimento e, aproximadamente, 80% da madeira que 

consumimos. Por esses motivos, se a perda de biodiversidade continuar de forma rápida e em 

larga escala, é provável que nossas vidas sofram grandes impactos.

2. Finalidade dessas diretrizes

Apesar de sua importância, o conceito de “biodiversidade” é abstrato. Assim, e considerando 

que a "conservação e o uso sustentável” da biodiversidade lidam com uma ampla gama de 

questões, as ações a serem adotadas pelos diferentes tipos de entidades empresariais, e 

suas relações com a biodiversidade, devem ser variadas, para atender às diversas atividades 

empresariais e suas escalas. Assim, essas diretrizes resumem as informações básicas e as 
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abordagens para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade aplicáveis à grande 

variedade de entidades empresariais* para lidar com essas questões.

* Aqui, “entidades empresariais” compreendem empresas, sindicatos e outras entidades legais, 

assim como empresas individuais, administradas por pessoas físicas.

3. Engajamento do setor empresarial com a biodiversidade

Os serviços ecossistêmicos e os recursos biológicos resultantes podem ser regenerados e 

utilizados de forma sustentável somente se forem usados de forma adequada. Para continuar a 

desfrutar desses benefícios de forma sustentável, devemos começar a mudar nossas ações, 

de modo a criar uma “sociedade em harmonia com a natureza”. A comunidade empresarial, 

as entidades públicas, as empresas públicas locais, assim como a nação e qualquer de seus 

cidadãos devem cooperar e trabalhar para evitar a perda da diversidade biológica.

As empresas têm o importante papel de fornecer à sociedade esses benefícios da natureza 

na forma de bens e serviços. Mesmo que não envolvam diretamente o manuseio de recursos 

biológicos,	 a	 maioria	 das	 atividades	 empresariais	 se	 beneficia	 indiretamente	 da	 biodiversidade,	

ou gera algum tipo de impacto sobre ela. Para as empresas (em cooperação com muitos 

outros atores, inclusive consumidores), trabalhar pela conservação e pelo uso sustentável da 

biodiversidade não apenas ajuda a fazer com que a sociedade alcance mais rapidamente uma 

“sociedade em harmonia com a natureza”, mas também contribui para que as entidades 

empresariais sejam capazes de sustentar suas próprias atividades no futuro.

Em 2006, na reunião da COP-8, realizada no Brasil, pela primeira vez foi adotada uma 

Decisão que tratava da importância do engajamento do setor empresarial com a biodiversidade. 

Essa Decisão, ao mesmo tempo em que reconhece que a participação das entidades do setor 

empresarial na biodiversidade tem sido deixada para trás, indica alguns tipos de contribuições que 

podemos esperar das empresas:

(1)		 Como	as	empresas	exercem	uma	influência	considerável	sobre	a	biodiversidade,	os	modelos	

de	esforços	que	elas	podem	adotar	e	promover	gerarão	significativas	contribuições	para	deter	

a perda de biodiversidade;

(2)		 Como	as	empresas	exercem	uma	influência	significativa	sobre	as	políticas	e	a	opinião	pública,	

elas têm a chave para divulgar a importância da conservação da biodiversidade, bem como 

seu uso sustentável;

(3)  As empresas têm uma riqueza de conhecimentos e tecnologias relevantes para a 

biodiversidade, assim como capacidades gerais de gestão, pesquisa e desenvolvimento, 

além de comunicações e, assim, podem contribuir para a implementação da conservação da 

biodiversidade e do seu uso sustentável.

A biodiversidade foi um tópico importante nas reuniões dos Ministros de Meio Ambiente do G8 

em 2007 e 2008, que apontaram a necessidade de avaliar os impactos econômicos resultantes 

da perda de biodiversidade, assim como a necessidade de fortalecer as políticas que envolvem o 

setor.
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O engajamento do setor empresarial com a biodiversidade também foi tópico da 9ª Conferência 

das Partes, realizada na Alemanha em 2008, e da 10ª Conferência das Partes realizada em Nagoia, 

no Japão, em 2010.

4. Quais ações o setor empresarial deveria adotar?

(1) Entender a relação entre as atividades empresariais e a biodiversidade

Para esclarecer o que deve ser feito, as empresas devem primeiro entender como suas 

atividades direta ou indiretamente: (i) dependem dos benefícios da biodiversidade; e, (ii) têm 

impactos sobre a biodiversidade.

(2) Analisar e realizar as medidas necessárias

Com base em um entendimento da relação entre negócios e biodiversidade, é importante 

analisar quais as medidas que devem ser adotadas para: (i) que a empresa possa ser sustentável e 

continue a receber os benefícios no futuro; e (ii) reduzir qualquer impacto negativo que a empresa 

tenha sobre a biodiversidade. Embora o ideal seja que as medidas sejam adotadas com base em 

sua prioridade relativa para alcançar resultados estáveis, pode-se adotar uma abordagem em 

fases, com base na análise da viabilidade das diferentes medidas. 

(3) Implantando sistemas para promover e sustentar medidas relacionadas

Recomendamos que sejam criados sistemas para promover e sustentar as medidas 

pertinentes, conforme o caso.

(4) Investigando como expandir o escopo das medidas, mediante a cooperação 

com os outros parceiros

As empresas devem considerar a expansão progressiva do escopo de suas medidas de 

conservação da biodiversidade, inclusive por meio de medidas adotadas em cooperação com 

fornecedores, entre outros. 

5. Abordagens para ação

(1) Evitando ou minimizando os impactos sobre a biodiversidade

Quando as atividades empresariais têm impactos sobre a biodiversidade, é necessário avaliar e 

adotar medidas que possam evitar ou minimizar esses impactos.

(2) Adotando medidas de precaução e adaptação

Os mecanismos que sustentam a biodiversidade continuam obscuros e pode ser difícil 

recuperar a perda de biodiversidade. Quando as atividades empresariais podem levar a impactos 



16

Diretrizes para o engajamento do setor empresarial com a biodiversidade

graves	e	irreversíveis	sobre	a	biodiversidade,	mesmo	que	a	prova	científica	seja	incompleta,	não	se	

deve atrasar a adoção de medidas e de uma política de promoção de ações preventivas, segundo 

a abordagem mais cautelosa (conhecida como a “abordagem de precaução”).

Além disso, é importante realizar o monitoramento contínuo das atividades empresariais, além 

de	adotar	uma	abordagem	que	permita	 revisões	flexíveis	e	oportunas	dos	planos,	alinhadas	aos	

resultados do monitoramento (conhecidas como “abordagem adaptativa”).

(3) Mantendo uma perspectiva de longo prazo

A biodiversidade pode oferecer muitos benefícios sustentáveis e de longo prazo se seus 

componentes forem usados de forma também sustentável. Além disso, devido à ampla gama de 

fatores	e	à	complexa	relação	que	influencia	a	biodiversidade,	os	impactos	podem	se	tornar	visíveis	

de forma gradual, ou somente após um período de tempo relativamente longo. Por esses motivos, 

é necessário que as medidas se baseiem em uma perspectiva de longo prazo, e não de curto 

prazo. 

6. Pontos a serem considerados

Ao avaliar e adotar novas medidas, é bom levar os seguintes pontos em consideração:

•	 Como	o	valor	da	biodiversidade	tem	estreita	relação	com	locais	específicos,	deve-se	entender	

toda a situação que afeta os lugares envolvidos.

•	 Manter	uma	perspectiva	regional,	ou	até	mesmo	global.	

•	 Usar	 fontes	 de	 conhecimento	 e	 métodos	 abrangentes,	 em	 colaboração	 com	 outros	 atores	

relevantes,	inclusive	organizações	não	governamentais	e	sem	fins	lucrativos,	residentes	locais,	

pesquisadores e organizações nacionais e públicas.

•	 	Levar	em	consideração	a	cultura	tradicional	da	comunidade	local.	

•	 Buscar	 vínculos	 com	 outras	 medidas	 ambientais,	 inclusive	 aquelas	 relativas	 às	 mudanças	

climáticas. 

•	 Adotar	medidas	que	envolvam	a	cooperação	de	empresas	em	todos	os	pontos	da	cadeia	de	

suprimentos. 

•	 Antes	 de	 começar	 novas	 atividades	 empresariais	 específicas,	 avaliar	 seus	 impactos	 sobre	 a	

biodiversidade. 

•	 Adotar	 medidas	 consistentes	 com	 a	 escala	 e	 com	 outras	 características	 de	 cada	 entidade	

empresarial.

7. Estrutura das diretrizes

Seção 1: Um entendimento comum da situação

Seção 2: Políticas

Referências: Conselhos para implementação
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8. Como essas diretrizes foram desenvolvidas

Essas diretrizes foram produzidas por um comitê em consequência das discussões que 

envolveram peritos acadêmicos, representantes de empresas e ONGs, assim como de 

outras trocas de pontos de vista, além de um processo de consulta pública.

9. Conclusão

Hoje em dia, no Japão, as corporações e outras organizações do setor empresarial não 

se limitam às atividades lucrativas, mas também servem como fundação de apoio a uma 

economia social madura. Recentemente, tem aumentado o número de entidades privadas, 

inclusive corporações, que são ativas na adoção de medidas para alcançar a conservação e 

o uso sustentável da biodiversidade.

A conservação da biodiversidade e o uso sustentável dos serviços ecossistêmicos 

baseados na biodiversidade sempre trazem riscos e oportunidades. Por exemplo, a 

avaliação de várias fontes de matéria-prima em relação a seus efeitos sobre a biodiversidade 

gera	 custos	 adicionais,	 mas	 também	 reduz	 os	 riscos	 relacionados	 ao	 financiamento	

dos materiais que, por sua vez, pode contribuir com operações mais estáveis. Assim, as 

medidas relacionadas à biodiversidade podem ser consideradas cruciais para as estratégias 

de recurso.

Embora os números ainda não sejam muito altos, as empresas que adotam essas 

medidas têm aumentado, e a maioria delas já vê os resultados.

Por causa dos recursos limitados e da pequena área de terra, nós no Japão, 

particularmente, devemos considerar mais seriamente o uso sustentável dos "serviços 

ecossistêmicos". Podemos até dizer que estamos em uma encruzilhada, onde precisamos 

repensar como será nossa situação socioeconômica daqui a 100 ou 200 anos, e a 

questão da biodiversidade pode ser o impulso que nos leva a agir. É evidente que qualquer 

transformação de nossa estrutura socioeconômica requer ações não somente das entidades 

empresariais, mas também dos consumidores, do governo nacional, das empresas públicas 

locais,	das	ONGs	e	organizações	sem	fins	lucrativos,	assim	como	de	todos	os	outros	atores.

A biodiversidade e seus benefícios associados sustentam nossa sociedade. Daqui a cem 

anos, a maioria de nós que estamos lendo este documento não estará mais viva. Contudo, 

a riqueza e o bem-estar das futuras gerações – e se podemos garantir que haja operações 

comerciais sólidas e sustentadas – dependerão das decisões e ações que a nossa geração 

adotar.

Esperamos que essas diretrizes possam ser utilizadas para que as entidades empresariais 

possam continuar a prosperar no futuro e para que possam ajudar a garantir a conservação 

e o uso sustentável da biodiversidade, já que estão intrinsecamente vinculados.
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Biodiversidade – sustentando a vida e a sobrevivência.

Para que continuemos a nos beneficiar da biodiversidade, 
cada um de nós deve adotar medidas cooperativas juntos.

Desde o nascimento de nosso planeta, diversos seres vivos, inclusive os 
humanos, surgiram em um longo período de tempo, todos vivendo em estreita 
relação (isto é “biodiversidade”). 
Os benefícios associados à biodiversidade (“serviços ecossistêmicos”) 
sustentam nossas vidas e nossa sobrevivência.

Expectativas para as entidades empresariais

Argumentos
(1)  Conservação da biodiversidade

(2) Uso sustentável dos componentes da biodiversidade

Abordagens básicas para as empresas adotarem 
medidas voluntárias para a biodiversidade

As entidades empresariais, tendo conexões com diversos outros atores, inclusive 
consumidores, devem contribuir para o alcance de uma sociedade sustentável em 
harmonia com a natureza, mediante a adoção ativa de medidas para a 
conservação e o uso sustentável da biodiversidade, com mudança no estilo de vida 
dos consumidores, por meio da prestação de bens e serviços que levem em 
consideração a biodiversidade.

Para continuarmos a nos beneficiar da biodiversidade, todos nós - que somos 
parte da sociedade - precisamos conservar a biodiversidade e utilizá-la de 
forma sustentável, de modo a não esgotar seus benefícios. As empresas, como 
membros da sociedade, desempenham um papel importante nesse processo.

[Exemplos de benefícios da biodiversidade]

[Benefícios esperados das medidas relativas à biodiversidade]

Principais eventos nacionais e internacionais

Decisão sobre o engajamento do setor privado (COP-8 – março de 2006, Brasil) 

[Exemplos de situação da biodiversidade]

Abastecimento de arroz, vegetais, 
madeira, peixe, água doce, etc.

Devido aos impactos humanos, a 
taxa de extinção das espécies 
aumentou 1000 vezes nos últimos 
séculos.

No mundo todo, cerca de 73.000 
km2 (aproximadamente 1/5 da 
área territorial do Japão) dos 
ecossistemas florestais são 
perdidos anualmente. 

Criar paisagens locais com 
montanhas, rios e mares, e 
culturas locais únicas.

Derivar inovações tecnológicas 
inspiradas pelos mecanismos da 
natureza.

A compra de 
materiais com base 
em uma análise da 
biodiversidade pode 
sustentar 
operações estáveis

Decisão adotada em relação à importância e à promoção do engajamento do setor privado 
para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade.

Reunião dos Ministros de Meio Ambiente do G8 (maio de 2008, Cidade de Kobo, 
Prefeitura de Hyogo) 
Adoção do “Kobe Call for Action for Biodiversity".

Décima reunião da Conferência das Partes para a Convenção sobre Diversidade 
Biológica (COP-10) (Outubro de 2010, Cidade de Nagoia, Prefeitura de Aichi, Japão) 
Décima Conferência que reuniu 191 Partes da Convenção. O engajamento do setor 
empresarial foi um tema importante na COP-10.

Ato básico sobre Biodiversidade (junho de 2008) 
Lei básica que visa alcançar uma sociedade em harmonia com a natureza, inclusive a 
promoção de políticas para a biodiversidade.

O valor dos 
produtos e da marca 
de uma empresa 
pode aumentar

Novos mercados 
surgirão, como o 
de tecnologias de 
conservação da 
biodiversidade

Medidas relacionadas à 
biodiversidade ajudarão 
a solucionar outros 
problemas ambientais, 
tais como mitigação do 
aquecimento global.

(1)  Evitar ou minimizar os      
     impactos sobre a  
     biodiversidade

(2) Adotar abordagens de 
     precaução e adaptação*

(3) Adotar uma perspectiva 
     de longo prazo

Abordagens orientadoras

Princípios fundamentais

Perspectivas a serem consideradas

(1) Avaliar as relações entre as atividades empresariais e a biodiversidade 

      (em termos de benefícios e impactos).

(2) Reduzir os impactos sobre a biodiversidade e trabalhar para seu uso sustentável, por meio 

       de atividades empresariais que levem em consideração a biodiversidade.

(3) Implantar sistemas de apoio às ações.

Tomando ação
(1) Indicar uma política para a conservação da biodiversidade e seu uso sustentável.

(2) Tomar ação em ordem de prioridade, considerando também sua viabilidade.

(i) Concentrar em localidades, pensar regional e globalmente

(ii) Criar parceria com diversos stakeholders e considerar o ponto de vista deles

(iii) Contribuições sociais

(iv) Vínculos com as medidas contra o aquecimento global e outras medidas ambientais

(v) Considerar a cadeia de suprimentos

(vi) Verificar os impactos sobre a biodiversidade

(vii) Adotar ações adequadas ao porte e às características da entidade empresarial

Referência 1: Exemplos de procedimentos para implementação das ações
Referência 2: Exemplos de avaliação da relação entre entidades empresariais e biodiversidade
Referência 3: Ações das entidades empresariais nos contextos-chave
Referência 4: Esforços de contribuição social
Referência 5: Exemplos concretos
Referência 6: Documentos-chave recentes relativos à biodiversidade
Referência 7: Informações de referência para este documento
Referência 8: Resumo das leis japonesas relativas à biodiversidade

Notas: 
* Abordagens de precaução: medidas de prevenção adotadas sem demora, mesmo na ausência de 
    evidência científica completa em casos onde possa haver impactos de grande escala e irreversíveis 
    sobre a biodiversidade.
* Abordagens adaptativa: medidas com base no monitoramento contínuo das atividades empresariais 
    e de outros fatores, com flexibilidade ajustada aos resultados do monitoramento.

Panorama geral das diretrizes para o engajamento do setor 
empresarial com a biodiversidade
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     Antecedentes: desenvolvimento destas diretrizes

A longa história de nosso planeta trouxe uma grande variedade de seres vivos, únicos, 

embora intimamente vinculados. Os benefícios (serviços) que surgem da diversidade 

biológica da Terra (agora conhecida como “biodiversidade”) nos foram passados 

pelas gerações anteriores e nós devemos garantir que também sejam passados para 

as gerações futuras. Como o Japão depende muito dos recursos globais, devemos 

considerar não somente a biodiversidade em nosso próprio país, mas também em outras 

nações.

Para conservar a biodiversidade e construir uma “sociedade em harmonia com a 

natureza” que passe as bênçãos da natureza às gerações futuras, será necessário 

que uma ampla gama de atores – inclusive cidadãos, empresas e outras organizações 

privadas, os governos locais e o governo nacional – realize ações para a conservação 

e o uso sustentável da biodiversidade. A criação de “uma sociedade em harmonia 

com a natureza” - como a criação de uma “sociedade de baixo carbono”, que lide 

com o aquecimento global, e de uma sociedade que reduza a sobrecarga sobre o 

meio ambiente resultantes do lixo e do uso de recursos – tem estreita relação com a 

construção de uma “sociedade sustentável”. Particularmente, as empresas têm papéis 

importantes a desempenhar como membros da sociedade, devido aos vínculos que 

as empresas e suas atividades têm com a biodiversidade, tanto no Japão quanto no 

exterior,	assim	como	devido	à	infl	uência	que	têm	sobre	a	relação	entre	biodiversidade	e	

cidadãos, por meio dos bens e serviços que oferecem aos consumidores.

Estas diretrizes estão entre as medidas desenvolvidas pelo Ministério do 

Meio Ambiente do Japão para aprofundar o entendimento dos cidadãos sobre a 

biodiversidade, além de promover o envolvimento e a cooperação entre vários atores 

- inclusive agências do governo nacional e local, empresas, cidadãos e organizações 

privadas – em atividades relacionadas à biodiversidade. Estas políticas se baseiam na 

Decisão VIII/17 da Convenção sobre Diversidade Biológica relativa ao engajamento do 

setor	 empresarial,	 na	 Lei	 Básica	 de	 Biodiversidade	 do	 Japão	 e	 na	 Terceira	 Estratégia	

Nacional de Biodiversidade do Japão. Exemplos de outras medidas planejadas incluem 

a produção de um manual a ser utilizado pelas agências locais para desenvolver as 

estratégias regionais de biodiversidade, além da compilação de uma lista de ações que 

os cidadãos podem adotar.

Introdução
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Em nível internacional, as expectativas são crescentes em relação ao envolvimento 

das entidades empresariais privadas nas atividades relacionadas à biodiversidade, como 

reflete	 a	 adoção,	 pela	 primeira	 vez,	 de	 uma	 Decisão	 sobre	 o	 envolvimento	 do	 setor	

empresarial, durante a oitava Conferência das Partes (COP-8), da Convenção sobre 

Diversidade Biológica.

     Meta destas diretrizes

A meta destas diretrizes é contribuir para a conservação e o uso sustentável da 

biodiversidade, promovendo o envolvimento das entidades empresariais nas atividades 

relativas à biodiversidade. Espera-se que estas atividades também contribuam com a 

criação de uma sociedade em harmonia com a natureza, e que permita que as gerações 

futuras desfrutem dos benefícios (serviços) da biodiversidade.

Especificamente,	 diante	 do	 fato	 que	 a	 conscientização	 sobre	 a	 biodiversidade	 e	 as	

ações por parte das entidades empresariais ainda são limitadas, a primeira edição das 

diretrizes pretende contribuir para sensibilizar a comunidade para a conservação e o 

uso sustentável da biodiversidade; contribuir para que as empresas adotem uma atitude 

com visão de futuro, além de uma posição positiva em relação às atividades ligadas à 

biodiversidade; e, contribuir para o desenvolvimento de atividades cooperativas entre 

uma grande variedade de atores, inclusive entidades empresariais.

Estas diretrizes não são um documento de regulamentação com provisões 

obrigatórias de natureza legal. Pelo contrário, elas pretendem dar orientações 

relevantes para atividades voluntárias por parte das entidades empresariais, segundo as 

responsabilidades	prescritas	na	Lei	Básica	de	Biodiversidade	e	outras	responsabilidades.

A Convenção sobre Diversidade Biológica tem três objetivos, a saber: (1) a conservação 

da biodiversidade, (2) o uso sustentável de seus componentes; e (3) a repartição justa e 

equitativa dos benefícios resultantes da utilização dos recursos genéticos. Em relação às 

discussões internas à Convenção sobre Diversidade Biológica relacionadas ao “Acesso 

e Repartição de Benefícios (ABS, em inglês) de Recursos Genéticos” relativos ao terceiro 

objetivo da Convenção, consulte as “Diretrizes sobre Acesso a Recursos Genéticos 

para Usuários no Japão”, publicadas pela Associação de Bioindústrias do Japão e pelo 

Ministério da Economia, Comércio e Indústria (MECI).

     O conteúdo e a natureza destas diretrizes

Este documento apresenta diretrizes gerais, aplicáveis a muitos tipos de entidades 

empresariais, e são compostas pela “Seção I: Um entendimento comum da situação”; 

“Seção II: Políticas”; e “Referências: Conselhos para implementação”. A “Seção I: Um 
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entendimento comum da situação” explica a importância da biodiversidade e os vínculos 

entre as entidades empresariais e a biodiversidade. A “Seção II: Políticas” oferece 

orientações para as atividades, além de informações relativas às formas de pensar as 

atividades. A Seção “Referências: Conselhos para implementação” é uma compilação 

de informações sobre ações das entidades empresariais, incluindo exemplos concretos 

organizados por contextos-chave, que fornecem referências úteis para a implementação 

de ações.

     Revisão das diretrizes

Esta	 primeira	 edição	 representa	 um	 “passo	 inicial”	 que	 reflete	 o	 conhecimento	

atual e deve ser mais desenvolvida (revista) no futuro, em resposta às mudanças na 

situação da biodiversidade e no progresso nos esforços internacionais, crescimento 

no conhecimento e no entendimento da sociedade em relação à biodiversidade, além 

do aumento dos níveis de progresso nas ações e na conscientização por parte das 

empresas.

     Público-alvo destas diretrizes

Entre as várias diretrizes relevantes para a conservação da biodiversidade (entidades 

empresariais, o público em geral, organizações privadas, órgãos do governo local e o 

governo	 nacional),	 estas	 diretrizes	 visam	 especificamente	 as	 entidades	 empresariais.	

Estas diretrizes contêm informações particularmente úteis para os responsáveis pelas 

operações comerciais, que estão começando a contemplar as ações iniciais relativas 

à biodiversidade. Um sumário executivo, apresentado no início deste documento, traz 

informações-chave para o nível gerencial. O conteúdo também é útil para reavaliar 

as ações no caso das entidades empresariais que já realizam ações voltadas à 

biodiversidade.

Para	 fins	 destas	 diretrizes,	 os	 termos	 “empresas”	 ou	 “entidades	 empresariais”	

podem ser usados alternadamente para se referir a uma ampla gama de atores, 

inclusive grandes empresas, pequenas e médias empresas, todos os tipos de entidades 

corporativas,	 inclusive	 sindicatos,	 associações	 e	 firmas	 individuais.	 Da	 mesma	 forma,	

termos como “medidas”, “ações” e “esforços” são usados alternadamente para se referir 

à atividades relacionadas à biodiversidade que as entidades empresariais podem realizar.
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Configurando 
o sistema

Sistema de gestão 
ambiental da empresa

* Documento de referência: Diretrizes de Elaboração de Relatórios Ambientais (versão para o Ano 
   Fiscal de 2007) (Ministério do Meio Ambiente, Governo do Japão, 2007).

Complemento e apoio às atividades 
relacionadas à biodiversidade

“Diretrizes para o engajamento do setor empresarial com a biodiversidade”

Entendendo Relatando

Exemplos
Relatórios ambientais, etc. *

     Uso efetivo

Esperamos que estas diretrizes ofereçam conhecimentos básicos e informações às 

entidades empresariais para que iniciem ações relacionadas à biodiversidade, bem como 

sirvam	de	 referência	 para	 ajudar	 na	 implementação	 eficiente	 e	 eficaz	 desses	 esforços.		

Além disso, esperamos que as perspectivas apresentadas nestas diretrizes sejam  

catalisadores para as empresas que já realizam ações relacionadas à biodiversidade, 

para que revejam e reavaliem suas atividades, buscando ações ainda mais apropriadas.

Essas diretrizes são direcionadas a entidades empresariais que têm uma grande 

variedade de características em termos de porte, tipo de indústria, base de operações, 

natureza	 das	 atividades,	 estrutura	 organizacional,	 especificidades	 das	 operações,	

localização das atividades (no país ou fora), etc. Como as circunstâncias de cada 

entidade empresarial podem variar muito, esperamos que estas diretrizes sejam usadas 

de	 forma	 a	 tirar	 o	 maior	 proveito	 possível	 das	 circunstâncias	 específicas	 de	 cada	

negócio. Notadamente, algumas empresas só poderão aplicar partes deste documento.

Esperamos que estas diretrizes sejam também úteis para entidades não empresariais 

(como organizações governamentais locais, pesquisadores, organizações não 

governamentais,	 com	 ou	 sem	 fins	 lucrativos)	 que	 trabalham	 em	 cooperação	 com	

entidades empresariais, inclusive ajudando a aumentar a consciência sobre as ações que 

estão sendo realizadas pelas empresas.

Relacionamento com os sistemas de gestão ambiental 
das empresas

Como mostra o diagrama abaixo, essas diretrizes para ações em biodiversidade 

pretendem complementar e apoiar os sistemas de gestão ambiental das empresas.
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Seção 
I

Um entendimento comum 
da situação

A biodiversidade é fonte de muitas coisas valiosas, até mesmo para 

as necessidades da vida humana. Contudo, as atividades humanas têm 

impactos signifi cativos sobre ela. Para que as gerações futuras possam 

continuar a receber os benefícios (serviços) ecossistêmicos, será 

necessário que os diferentes atores trabalhem para a conservação da 

biodiversidade e para o seu uso sustentável. As entidades empresariais 

são atores que têm importante envolvimento com a biodiversidade e, 

portanto, devem adotar medidas para sua conservação e uso sustentável.
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Capítulo 1: O que é biodiversidade?

Origem da Terra e nascimento da vida

A Terra foi formada há mais ou menos 4,6 bilhões de anos e acredita-se 

que a primeira forma primitiva de vida surgiu da matéria orgânica em um mar 

primordial, há cerca de quatro bilhões de anos. Acredita-se que não havia 

oxigênio na atmosfera primitiva da Terra e, com o surgimento de organismos 

fotossintetizantes, tais como as algas azuis esverdeadas, o nível de oxigênio 

na atmosfera começou a aumentar.

Graças a este oxigênio foi formada uma camada de ozônio ao redor 

da	 Terra,	 que	 filtra	 a	 perigosa	 e	 intensa	 radiação	 ultravioleta	 do	 Sol.	 Esta	

composição da atmosfera levou à manutenção de um clima estável, criando 

um ambiente favorável ao surgimento da vida na Terra. A partir de então, as 

plantas	 se	 dispersaram,	 criando	 florestas	 primárias.	 Da	 mesma	 forma,	 os	

animais preencheram o ambiente, resultando na formação de ecossistemas 

terrestres. Desta forma, a atmosfera e os solos da Terra foram formados por 

inúmeras vidas e seus vínculos. Cada geração de seres vivos se desenvolveu 

nos ambientes criados pela geração anterior de seres vivos, um após o outro. 

Neste meio tempo, o ambiente sofreu diversas mudanças. As espécies 

que não conseguiram se adaptar a essas mudanças foram extintas e, ao 

mesmo tempo, surgiram muitas outras espécies que resultaram nas atuais 

espécies de organismos - estimadas em 30 milhões - e sua rede de vida 

interconectada.

A biodiversidade ao nosso redor, criada e alimentada ao longo da história 

da Terra, é insubstituível, e podemos dizer que a existência dos diversos 

seres vivos tem seu valor.

Extinções em massa e alteração dos ecossistemas em larga escala

Atualmente vivemos no que chamados de “a era da Sexta Extinção em 

Massa”. Desde que surgiu vida na Terra, houve cinco episódios anteriores, 

onde grandes números de organismos foram extintos. Contudo, o ritmo da 

extinção no atual evento de extinção em massa é ainda maior e as atividades 

humanas são consideradas a principal causa.

Segundo a “Avaliação Ecossistêmica do Milênio ”, os humanos aceleraram 

a taxa de extinção das espécies em 1.000 vezes nos últimos séculos. 

Segundo as estimativas, de 10 a 30% das espécies de mamíferos, aves e 

anfíbios estão em risco de extinção atualmente.

Nos últimos 50 anos, os seres humanos têm alterado os ecossistemas 

com mais rapidez e de forma mais drástica do que qualquer outro período 

da história humana. Segundo a Avaliação Ecossistêmica do Milênio1, estima-
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se	que	cerca	de	40%	da	área	total	de	florestas	tenha	sido	perdida	nos	três	

últimos séculos.

Os homens modernos, a espécie Homo sapiens, só surgiram há 300.000 

anos, ou seja, muito recentemente em comparação à longa história da vida 

de quatro bilhões de anos. Os humanos, que nada mais são do que mais 

uma espécie, desconhecem o grande poder que exercem, mesmo que 

tenham	 impactos	 significativos	 sobre	 o	 complexo	 mundo	 dos	 organismos	

vivos.

O que é biodiversidade?

A	Convenção	 sobre	 Diversidade	 Biológica	 define	 biodiversidade	 como	 a	

variabilidade entre todos os organismos vivos. Há três níveis de diversidade: 

diversidade nas espécies (diversidade genética), diversidade entre as 

espécies (diversidade de espécies), e diversidade de ecossistemas. De forma 

simplificada,	 a	 natureza	 é	 única	 em	cada	 local,	 cada	uma	com	seres	 vivos	

característicos que, juntos, formam a rede da vida.

Três crises da biodiversidade no Japão

A biodiversidade no Japão tem enfrentado as três crises abaixo:

•	 A	 primeira	 crise:	 redução	 e	 extinção	 das	 espécies	 diretamente	

decorrentes das atividades humanas ou do desenvolvimento, ou 

da redução e perda de habitats devido à destruição, fragmentação e 

deterioração dos ecossistemas.

•	 A	 segunda	 crise:	 as	 mudanças	 na	 qualidade	 ambiental	 na	 paisagem	

Satoyama, a diminuição nas espécies e as mudanças nos habitats 

devidas ao menor ou intermitente envolvimento humano com a 

natureza, são acompanhadas por mudanças na sociedade e na 

economia, inclusive mudanças nos estilos de vida e na estrutura 

industrial, assim como reduções nas populações. 

•	 A	 terceira	 crise:	 distúrbios	 nos	 ecossistemas	 causados	 por	 fatores	

introduzidos	artificialmente,	como	espécies	invasoras.

Além dessas três crises, os impactos resultantes do maior aquecimento 

global têm afetado gravemente a biodiversidade global. Segundo as 

previsões, o aquecimento global causará vários problemas, inclusive a 

extinção de muitas espécies e perturbação de ecossistemas frágeis. O 

aquecimento global é uma grave ameaça à biodiversidade, do qual não 

podemos fugir.

1 A Avaliação Ecossistêmica do Milênio (MA, em inglês) é uma avaliação abrangente e em larga escala 
dos ecossistemas, que foi encomendada pelas Nações Unidas e realizada entre 2001 e 2005, com 
a participação de 1.360 peritos de 95 países. Ela avalia os tipos de impactos que as mudanças nos 
ecossistemas têm sobre o bem-estar de vida humana, além de apoiarem esforços para evitar a 
degradação das funções ecossistêmicas. Mais detalhes na página 142.

O material de referência 
sobre a atual situação 
da biodiversidade no 
Japão é apresentado na 
Referência 7: “Informações 
de referência para este 
documento” 1. (1) A 
estrutura da crise de 
biodiversidade no Japão 
(página 145).
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O que é biodiversidade?

Diversidade de 
ecossistemas 

Há diferentes tipos de áreas naturais no mundo e em locais 
específicos (florestas, pântanos, recifes de coral, rios e córregos, 
etc.).

As áreas florestais (cerca de quatro bilhões de hectares), hoje em dia, respondem por 
praticamente 10% da área de superfície da Terra (cerca de 51 milhões de hectares) e praticamente 
30% da área total de terra (cerca de 15 bilhões de hectares).1 As áreas de floresta, um dos maiores 
tipos de ecossistema, diminuíram em cerca de 40% nos últimos 300 anos2, e cerca de 1,90 
milhões de hectares de florestas (principalmente as florestas tropicais) são destruídas por ano1. 
Quando as áreas de florestas que estão aumentando (devido à plantação, restauração da 
vegetação e recuperação natural das florestas) são subtraídas, a redução geral na área de floresta 
gira ao redor de 7,30 milhões de hectares ao ano (aproximadamente um quinto da área total de 
terras do Japão).1 (1: Avaliação dos Recursos Florestais Mundiais, da Organização das Nações 
Unidas para Alimento e Agricultura (FAO), 2: Avaliação Ecossistêmica do Milênio).
Os motivos observados são: a conversão em terra de plantação; aumento da agricultura não 
tradicional de derrubada e queima, exploração excessiva da madeira para combustível, 
queimadas e cortes ilegais.
Nos ecossistemas oceânicos, cerca de metade dos estoques pesqueiros marinhos para os quais 
temos informações disponíveis são totalmente explorados. A captura de peixes não deve 
aumentar mais. Segundo as informações disponíveis, os recursos pesqueiros que somam um 
quarto do estoque marinho total são explorados em excesso ou estão bastante esgotados. 
(Fonte: Avaliação Ecossistêmica do Milênio). 
No Japão, a área de pântanos diminuiu em mais de 60% (cerca de 80.000 hectares) desde os 
períodos Meiji e Taisho (1868 - 1926) até os dias de hoje. A área de zona entremaré diminuiu em 
cerca de 40% entre 1945 e 1994.

Exemplos de circunstâncias atuais

Em menos de 100 anos, os 60 milhões de bisões que existiam no início do Séc. XIX diminuíram 
drasticamente para pouco mais de um mil (1/60.000 do total no início do Séc. XIX).
No início do século XIX, o número estimado de pombos passageiros era de cinco milhões. 
Devido à caça excessiva, eles foram extintos no início do Século XX, quando a última dessas 
espécies morreu. 
As populações de bacalhau na costa leste da Ilha de Newfoundland, no Canadá, sucumbiram e 
diminuíram de volume rapidamente em 1992. Acredita-se que esta redução se deva às 
atividades humanas de pesca. (Fonte: Avaliação Ecossistêmica do Milênio).
Em relação aos vertebrados, o Japão já perdeu pelo menos 21 espécies selvagens, inclusive o 
lobo japonês, a íbis de crista (Nipponia nippon) e o pombo  das Ilhas Ogasawara (Columba 
versicolar). A Lista Vermelha lançada pelo Ministério do Meio Ambiente do Japão, que 
apresenta as espécies de vida selvagem ameaçadas, classifica mais de 30% dos répteis, 
anfíbios e peixes de águas salobras e doces, mais de 20% dos mamíferos e plantas vasculares, 
além de mais de 10% dos pássaros que vivem no Japão como espécies ameaçadas.

Exemplos da escala dos impactos humanos

A diferença no ciclo luminoso do Genji-botaru (vaga-lumes naturais do Japão) entre o lado leste 
e oeste da Área de Montanha Central. 
O Medaka (killifish japonês)  é geneticamente dividido em grupos ao norte e ao sul do Japão. 
Este último tem nove tipos regionais. Esta variação genética foi formada durante um período de 
dezenas de milhares ou milhões de anos, mas existe uma preocupação com a descontinuidade 
genética devida ao recente aumento no estoque de espécies em alguns lugares do Japão.

Acredita-se que quanto mais diverso é um conjunto de espécies, maior será a possibilidade de 
sobrevivência caso haja mudanças no meio ambiente. Por outro lado, uma redução na 
diversidade genética do grupo de espécies pode diminuir sua capacidade de se adaptar às 
mudanças ambientais, tais como nos casos de surto de doença.

Exemplos de diversidade genética

Diversidade 
de espécies 

Vários tipos de seres vivos vivem e crescem no mundo todo e em 
locais específicos.

Diversidade 
genética Há diferenças genéticas mesmo dentro de uma dada espécie.
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Nossa subsistência e a biodiversidade

A extinção em massa e a alteração em larga escala dos ecossistemas não 

estão acontecendo em um lugar tão distante, que não tenha nada a ver com 

nossas vidas. As coisas indispensáveis para nossa vida cotidiana - tais como 

o pão, a fruta, o peixe e a carne que comemos todos os dias, as casas onde 

moramos e a madeira para fazer papel – são fornecidas pela natureza. Como 

nós, o povo do Japão, importamos do exterior cerca de 60% de nossos 

alimentos e cerca de 80% da madeira que usamos, nossas vidas dependem 

de recursos externos.

A atmosfera, que é indispensável para nossas vidas, também é produzida 

pelas plantas da Terra e, naturalmente, desconhece qualquer fronteira. 

A	 água	 que	 utilizamos	 não	 se	 limita	 àquela	 fornecida	 pelas	 florestas	 e	 rios	

do Japão. Os produtos agrícolas que importamos são cultivados usando 

recursos hídricos no exterior.

Além disso, a biodiversidade também nutre as culturas, as cozinhas, os 

artesanatos tradicionais e o comportamento cultural de diferentes lugares. 

Nossa subsistência também é protegida por ecossistemas saudáveis, 

inclusive	 as	 florestas	 que	 prestam	 serviços	 para	 evitar	 deslizamentos	 e	

erosão do solo.

Independentemente	de	nossos	progressos	tecnológicos	e	científicos,	não	

podemos viver sem os benefícios da natureza, inclusive das montanhas, 

florestas	e	oceanos.

Apesar de não conseguirmos ver diretamente a biodiversidade de lugares 

distantes, a perda da biodiversidade da qual dependemos, quer seja perto ou 

longe, ameaça nossa subsistência.

A biodiversidade como uma questão ambiental global

A biodiversidade é uma questão ambiental global, causada por atividades 

de produção que exploram recursos, tais como cultivo e pastagem 

excessivos para a subsistência dos moradores locais, e por atividades 

socioeconômicas baseadas em produção em massa, consumo em massa e 

eliminação de resíduos em massa em locais distantes.

Tendo como pano de fundo o futuro aumento populacional e o 

crescimento econômico no mundo, a biodiversidade pode ser ainda mais 

degradada em nível global.  

Se não forem adotadas medidas para lidar com a questão da 

biodiversidade, diversas questões como falta de água, crise de alimentos e 

pobreza podem piorar e enfraquecer as bases da sobrevivência humana.

Diz-se que na Ilha de Páscoa as plantações diminuíram parcialmente por 

causa do estresse na biodiversidade e, consequentemente, a ilha entrou 
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em uma guerra permanente, esgotando os recursos e, assim, causando o 

colapso da civilização (ver página 151). Isso pode ter acontecido em razão 

do pequeno tamanho da ilha. Como o mundo está se tornando cada vez 

mais integrado, não havendo outro lugar além da Terra onde os humanos 

possam viver, nós, os humanos modernos, que estamos presenciando a 

degradação global da biodiversidade e a limitação de recursos, podemos ser 

parecidos com aqueles que vivem em uma pequena ilha.

Os	 seres	 humanos	 têm	 acumulado	 conhecimento	 científico	 sobre	 a	

biodiversidade. O mundo natural e o mundo da biodiversidade, contudo, 

dependem de um complexo equilíbrio de fatores. Além disso, ainda há 

muitas coisas que os humanos desconhecem.

A biodiversidade costuma ser comparada a um avião em voo. Se alguns 

rebites que seguram suas partes caírem, isso não causará um acidente. Mas 

se o avião continuar a perder partes, algum dia ele cairá aos pedaços no 

ar e terá um acidente. Se a perda da biodiversidade continuar e ultrapassar 

um determinado limite, a circulação material da riqueza da Terra, baseada na 

biodiversidade, pode entrar em um colapso irreversível. O problema é que 

ninguém sabe qual é esse limite.

A perda de biodiversidade naturalmente resultará no colapso da civilização 

e	 em	 significativos	 impactos	 sobre	 nós,	 os	 seres	 humanos.	 Os	 humanos	

sempre serão apenas uma das espécies que compõem a biodiversidade. 

Nós temos de evitar o declínio dos humanos, que pode ser causado pela 

degradação ambiental causada por nós mesmos.

A questão da biodiversidade é algo que os seres humanos terão que 

enfrentar pelas próximas décadas ou séculos. Para resolver o problema, nós 

podemos ser forçados a rever o modo como a sociedade econômica atual 

funciona. Mas nós já estamos cientes do problema da biodiversidade. Nós 

queremos	 enfrentar	 este	 desafio,	 independentemente	 de	 quão	 difícil	 seja.	

Não é impossível superar esse problema tomando ação por ação, mesmo 

que sejam pequenos passos.

A Avaliação Ecossistêmica do Milênio apresentou vários cenários da 

situação em 2050, com base em diferentes abordagens da gestão do 

ecossistema	e	o	progresso	da	globalização.	A	avaliação	também	afirmou	que	

é possível recuperar a degradação dos ecossistemas do globo através da 

implementação de abordagens de precaução e adaptação, e cuidando das 

disparidades socioeconômicas.

Nós devemos e podemos seguir um caminho para uma sociedade 

sustentável, de modo a podermos passar para as gerações futuras os 

benefícios da biodiversidade dos quais a humanidade depende, ao invés de 

esgotá-los em nossa geração. 
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Proteger a biodiversidade

Para construir uma sociedade onde a geração presente e a futura 

possam continuar a desfrutar os benefícios da biodiversidade, é importante 

termos em mente duas questões: a conservação e o uso sustentável da 

biodiversidade.

A	conservação	da	biodiversidade	 significa	manter	 as	diferenças	entre	os	

vários ecossistemas ou espécies e dentro das espécies (genes).

O	 uso	 sustentável	 da	 biodiversidade	 significa	 usar	 os	 seus	 benefícios	

gerados pelas diferenças entre os vários ecossistemas e espécies, assim 

como dentro das espécies, de tal forma que esses benefícios não sejam 

reduzidos no futuro.

A forma de conservar a biodiversidade muda, dependendo de cada local e 

das práticas das pessoas que vivem ali.

Preservar	um	ambiente	primitivo	que	seja	livre	da	influência	das	atividades	

humanas pode ser difícil em uma tentativa de apoiar a subsistência dos 

povos locais e diante da globalização, mas priorizar a proteção pode levar à 

conservação da biodiversidade.

Por	outro	lado,	para	áreas	como	florestas,	onde	as	pessoas	têm	utilizado	

e manejado o meio ambiente por um longo período, o uso sustentável será 

possível através da gestão adequada, tal como volumes adequados de 

plantação e redução dos empreendimentos. Sem uma gestão adequada, a 

biodiversidade pode ser reduzida a níveis insustentáveis.

Além disso, a forma de conservar a biodiversidade depende das 

práticas dos stakeholders2 que usam a biodiversidade. Particularmente, no 

caso dos países em desenvolvimento, em reconhecimento do fato que a 

biodiversidade ajuda a formar a cultura de uma área, é importante considerar 

os estilos de vida e culturas tradicionais, inclusive seus conhecimentos e 

práticas.

Também é essencial uma perspectiva ampla e global para analisar os 

ecossistemas e as espécies que vivem perto e longe, mesmo aquelas que 

não conseguimos ver diretamente.

2 Stakeholders são as partes que têm interesse nas atividades das entidades empresariais. Aí se 
incluem	 consumidores,	 parceiros	 comerciais,	 acionistas,	 instituições	 financeiras,	 funcionários,	
organizações	administrativas,	moradores	 legais,	ONGs	e	organizações	sem	fins	 lucrativos,	além	de	
pesquisadores cujas atividades estejam ligadas às da entidade empresarial.
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Capítulo 2: Construindo uma sociedade que 
promoverá a conservação da biodiversidade – ações 
das empresas e cooperação com outros setores

Para conservar a biodiversidade e criar uma sociedade sustentável, em 

harmonia com a natureza, onde os seres humanos possam desfrutar os 

benefícios da biodiversidade no futuro, vários atores, inclusive entidades 

empresariais, cidadãos, organizações privadas, entidades públicas locais e 

governos nacionais precisam dedicar-se à conservação e ao uso sustentável 

da biodiversidade.

As entidades empresariais desempenham um importante papel aqui. 

Para criar uma sociedade sustentável, em harmonia com a natureza, os 

consumidores precisam fazer mudanças em seus estilos de vida, como, 

por exemplo, aumentado a sua consciência sobre a biodiversidade; 

reavaliando o estilo de vida da produção em massa, do consumo em massa 

e do eliminação de resíduos em massa; e selecionando alimentos e produtos 

madeireiros favoráveis à manutenção da biodiversidade. As ações das 

entidades empresariais têm o apoio da consciência dos consumidores: elas 

devem mudar segundo o comportamento consumidor de cada cidadão. Ao 

mesmo tempo, as entidades empresariais devem promover uma transição 

no estilo de vida dos consumidores, tornando-os mais conscientes sobre 

a biodiversidade, além de oferecer bens e serviços não prejudiciais à sua 

conservação.

As entidades empresariais também devem cooperar com o governo local, 

ONGs	e	organizações	sem	fins	 lucrativos,	além	dos	moradores	 locais,	para	

lidarem com a conservação da biodiversidade local para, assim, chegarmos 

a uma sociedade sustentável e em harmonia com a natureza. 

Para chegarmos a uma sociedade em harmonia com a natureza, vários 

atores (entidades empresariais, cidadãos, organizações privadas, entidades 

públicas locais e o governo nacional) devem desempenhar os seguintes 

papéis para ajudar as ações desenvolvidas por entidades empresariais, que 

considerem a biodiversidade, para que cumpram suas responsabilidades e 

sigam	os	princípios	especificados	na	Lei	Básica	de	Biodiversidade	do	Japão.3 

3	 A	Lei	Básica	de	Biodiversidade	do	Japão	especifica	cinco	princípios	fundamentais:	 (1)	conservação	
da biodiversidade (além de garantir a conservação das espécies selvagens ameaçadas, o ambiente 
natural	 diversificado	 é	 conservado	 segundo	 as	 condições	 naturais	 e	 sociais	 da	 região);	 (2)	 uso	 da	
biodiversidade (usando a terra nacional e os recursos naturais segundo métodos sustentáveis para 
evitar ou minimizar os impactos sobre a biodiversidade); (3) abordagens de precaução e adaptação; 
(4) uma perspectiva de longo prazo; e, (5) vínculo com medidas em relação ao aquecimento global.

36

Diretrizes para o engajamento do setor empresarial com a biodiversidade



• Entidades empresariais: as entidades empresariais devem, ao realizar 

suas atividades empresariais, se esforçar para reduzir os impactos 

sobre a biodiversidade e alcançar o uso sustentável, entendendo os 

impactos de suas atividades sobre a biodiversidade, realizando-as 

de forma compatível com a proteção da biodiversidade e, ao mesmo 

tempo, buscando coordenação com outras entidades empresariais 

e outros atores envolvidos. As entidades empresariais também 

devem promover a cooperação entre si para a conservação e o uso 

sustentável da biodiversidade. Particularmente a mídia de massa 

deve fornecer informações para promover a conservação e o uso 

sustentável da biodiversidade por vários atores. 

• Cidadãos: os cidadãos devem reconhecer a importância da 

biodiversidade e se esforçar para reduzir os impactos sobre ela, 

buscar o uso sustentável, inclusive manejando as espécies invasoras 

de forma adequada, além de escolher – em sua vida cotidiana - bens 

e serviços que não sejam prejudiciais à biodiversidade. 

• Cidadãos e organizações privadas: os cidadãos e as organizações 

privadas devem fazer esforços voluntários para a conservação e o 

uso sustentável da biodiversidade, e tentar cooperar com os esforços 

de outros atores no mesmo sentido. As ONGs e as organizações 

sem	fins	 lucrativos,	particularmente,	devem	 levantar	preocupações	e	

realizar o monitoramento e ações comunitárias para conservação da 

biodiversidade, desempenhando um papel de parceiras das entidades 

empresariais e dos governos para manter suas características e 

perícia. 

• Entidades públicas locais: as entidades públicas locais devem ser 

responsáveis por formular e implementar políticas para a conservação 

e o uso sustentável da biodiversidade, com base em políticas 

governamentais apropriadas às condições naturais e sociais de suas 

respectivas localidades. Cada entidade pública local deve formular 

uma estratégia local para biodiversidade, prestando informações 

pertinentes às entidades empresariais, colaborando com estas 

entidades,	com	os	cidadãos,	com	as	ONGs	e	organizações	sem	fins	

lucrativos, além de promover a coordenação entre órgãos. 

• Governo nacional: o governo nacional deve ser responsável pela 

formulação e implementação de políticas básicas e abrangentes para 

a conservação e o uso sustentável da biodiversidade.
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Parceria com stakeholders

Para	 a	 implementação	 destas	 ações,	 é	 importante	 e	 eficaz	 estabelecer	

parcerias entre a indústria, o governo e a academia (inclusive instituições 

de ensino e de pesquisa, entidades públicas locais e o governo nacional), 

assim como parcerias com stakeholders, como moradores locais, ONGs e 

organizações	sem	fins	lucrativos.	Os	funcionários	das	entidades	empresariais	

e suas famílias também são considerados stakeholders no sentido amplo.

Apresentamos abaixo alguns exemplos de parcerias com stakeholders.

•	 As entidades empresariais coordenam com pesquisadores, grupos 

de moradores locais e entidades públicas locais para compartilhar 

conhecimento	científico	e	conhecimento	sobre	a	comunidade.	

•	 As entidades empresariais buscam cooperar com as ONGs, com 

as	 organizações	 sem	 fins	 lucrativos	 e	 com	 pesquisadores	 quando	

analisam os fornecedores de insumos materiais e a biodiversidade 

encontrada em sua propriedade. 

•	 As entidades empresariais abordam a conservação da biodiversidade 

com a participação de seus funcionários e familiares, em coordenação 

com	as	entidades	públicas	e	as	organizações	sem	fins	lucrativos	locais.

Sociedade/Economia

Biodiversidade

Entidades 
empresariais

Cidadãos, 
entidades 

privadas, ONGs 
e organizações 

sem fins 
lucrativos.

Entidades 
públicas locais 

e governo 
nacional

Coordenação entre indústria, 
governo e academia.

Parceria com 
stakeholders, 

etc.

inclusive sindicatos 
e proprietários 

individuais.

Veja a Seção II, 
“5. Perspectivas a 
serem consideradas”, 
“Perspectiva 2: Criar 
parceria com diversos 
interessados e considerar 
o ponto de vista deles” 
(p. 58-).

Para saber mais sobre 
as parcerias com outros 
setores
Veja a Referência 
1: “Exemplos de 
procedimentos para 
implementação 
das ações” (p. 64-, 
especialmente p. 66-) e 
outros.
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Capítulo 3: Relação entre a biodiversidade e as 
empresas – por que as empresas se importam com 
a biodiversidade

3.1. Benefícios que as empresas recebem da biodiversidade e os 

impactos dos negócios sobre a biodiversidade

Nós recebemos benefícios da biodiversidade e, ao mesmo tempo, 

causamos impacto sobre ela. Os esquemas nas páginas 18 e 19 dão um 

panorama geral dessas relações, especialmente sob o ponto de vista das 

atividades empresariais.

Os benefícios da biodiversidade – inclusive alimentos, matéria-prima para 

vestuário, madeira para construir casas e para fazer papel, água potável, 

etc. – que são essenciais para nossa sobrevivência, vêm originalmente 

das montanhas, dos oceanos e de terras cultiváveis. Os recursos minerais 

(a exemplo do ferro) e os recursos de energia (a exemplo do petróleo) que 

sustentam nossa vida são extraídos, causando impactos na biodiversidade. 

Estes são usados como matéria-prima e processados para distribuição por 

várias atividades empresariais até chegar a nós. Posteriormente, os recursos 

são reutilizados, por exemplo, através da reciclagem, ou eliminação como 

resíduos. As ações das entidades empresariais dependem e impactam a 

biodiversidade, através do suprimento de materiais.

A biodiversidade não tem a ver somente com a oferta de material. Ela 

também protege os locais de trabalho - atividades de produção e escritórios 

- contra desastres naturais, tais como deslizamento de terra e enchentes. A 

biodiversidade também ajuda a estabilizar a temperatura e a regular o clima 

local. No processo de construção de prédios e uso da terra, a biodiversidade 

às vezes sofre impactos e esses impactos podem resultar em impactos 

sobre as comunidades. 

Os sistemas de conhecimento e as inspirações derivadas da 

biodiversidade são úteis no desenvolvimento de produtos médicos e na 

melhoria das criações. Imitar e se inspirar na morfologia e nas funções 

do mundo natural podem estimular as inovações tecnológicas. A isso 

chamamos de biomímica ou desenho biologicamente inspirado. Um exemplo 

é o desenho de um veículo movido à baixa resistência do ar para o trem bala 

do Japão, Shinkansen, inspirado pela forma do bico do martim-pescador. 

Além disso, as entidades empresariais podem se envolver em projetos 

que incluam o ecoturismo, utilizando a natureza local que é sustentada pela 

biodiversidade e a cultura local baseada na biodiversidade.

As entidades empresariais podem também se envolver com a 

biodiversidade através de investimento e empréstimo, ou por meio de 

atividades de contribuição social.

Com relação aos 
vínculos entre 
biodiversidade e 
empresas
Veja a Seção II, 
“2. Abordagens 
orientadoras” (p. 53).

Para saber mais sobre 
como as entidades 
empresariais têm 
relação com a 
biodiversidade
Veja a Referência 
1: “Exemplos de 
procedimentos para 
implementação 
das ações” (p. 64-, 
especialmente p. 
65-) e Referência 2: 
“Exemplos de avaliação 
da relação entre 
entidades empresariais e 
biodiversidade” (p. 70).
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Benefícios da natureza 
da terra e entorno

Sabedoria da natureza 
(Sistemas de conhecimento, valores educacionais, inspiração, etc.).

Uso da 
paisagem natural

Ameaças de desastres 
naturais e proteção 

contra desastres, etc.

Saúde humana e 
capacidade de auto-cura 

através dos benefícios naturais

Purificação do 
ar e da água, 

regulação climática, 
etc.

Ecossistemas 
nacionais e 
internacionais

Reciclagem e lixo
fabricantes, etc.

Consumidores e 
comércio diversoVarejistas

Atacadistas

Mercados, etc.

Empreendimentos 
imobiliários

Construção Negócios 
financeiros

Fabricantes

Agricultura

Produtos 
agrícolas

Madeira

Água

Organizações sem 
fins lucrativos / ONGs Hospitais

Alimento (processado)
Bebidas
Vestuário
Madeira (produtos)
Polpa e papel
Impressão

Ferro e aço
alumínio, etc.

Cerâmica, vidro, 
cimento, etc.

Plásticos, borracha, 
fibras químicas, etc.

Remédios, 
cosméticos, gasolina, 
etc.

Automóveis
Aparelhos elétricos
Equipamentos de 
precisão, etc.

Arroz, vegetais, 
animais de criação, 
algodão, etc.

Peixes, mariscos, 
algas marinhas, etc, 
inclusive piscicultura.

Minério de ferro, metais 
preciosos, rochas, 
cascalho, argila, sílica, 
cimento, etc.

Parceria 
levantamento de 
preocupações

Informações e infraestrutura 
de informação sobre a 
biodiversidade

Financiamento, infraestrutura de levantamento de fundos 
e garantias de risco relacionadas à biodiversidade.

Recursos humanos e 
conhecimento científico 
relativos à biodiversidade

Carvão, petróleo cru, 
gás natural, etc.

Produtos 
marinhos

Materiais

Transporte

Navios e automóveis, etc.Recursos 
Minerais

Recursos 
energéticos

Mercearias
Açougues
Lojas de bebidas
Peixarias
Lojas de comidas
(restaurantes, cafés, 
bares).
Lojas de roupas
Livrarias
Papelarias

Lojas de eletrônicos
Comerciantes

Supermercados
Lojas de 
departamento
Lojas de 
conveniência, etc.

Terras cultiváveis e 
terras de pastagem

Lagos, rios, 
oceanos e litorais.

Florestas

Produtos 
florestais

Pescados

Pousadas e hotéis, etc.
setor de viagens, etc.

Mídia de massa e 
telecomunicações

Escolas, universidades, 
instituições de pesquisa.

Migração de 
espécies invasoras

Crise da biodiversidade 
resultante do aquecimento global

Impactos na terra, ecossistemas circundantes e comunidades devido ao uso e 
alteração da terra, inclusive construção, poluição da água, eliminação de resíduos, etc.

Construção, etc.

Gases de Efeito Estufa (GEEs) como o CO2
GEEs inclusive o  CO2

Fluxos de material

Legenda

Tipos de 
negócios 

Benefícios 
da natureza

Impactos

Fluxos de serviço
(benefícios da natureza)

Outros fluxos de serviço

Empresas de energia elétrica, empresas de gás, indústrias de água, etc.
Impactos na terra, 
ecossistemas 
circundantes e 
comunidades 
devido ao uso e 
alteração da terra, 
etc.

Panorama geral das atividades empresariais e da biodiversidade

Este diagrama mostra sucintamente as atividades empresariais do ponto de vista da 

biodiversidade. Não se trata de uma ilustração abrangente de todos os atores, atividades, 

fluxos	de	materiais,	etc.

40

Diretrizes para o engajamento do setor empresarial com a biodiversidade



Vista	 desta	 forma,	 fica	 claro	 que	 não	 são	 apenas	 algumas	 poucas	

entidades	 empresariais	 que	 se	 beneficiam	 da	 biodiversidade	 e	 causam	

impacto sobre ela.

Setores	 como	 agricultura,	 florestal	 e	 pesqueiro,	 construção,	manufatura,	

revenda,	 finanças,	 a	 mídia	 de	 massa,	 etc.,	 todos	 têm	 impactos	 sobre	 as	

atividades de outras entidades que estão diretamente envolvidas com a 

biodiversidade, além de dependerem dos benefícios da biodiversidade pelo 

uso do meio ambiente natural e de recursos bióticos que incluem produtos 

agrícolas,	madeireiros	e	marinhos,	além	dos	fluxos	de	materiais	das	cadeias	

de fornecimento4, investimentos e empréstimos.

Esses benefícios e impactos são globais. As entidades de negócios 

dependem	 dos	 benefícios	 da	 biodiversidade	 e	 influenciam-na	 tanto	 dentro	

como fora do Japão, por meio da criação e operação de locais de trabalho 

e fábricas, cadeias de fornecimento, investimentos e empréstimos. Devido a 

seus recursos naturais limitados, o Japão depende dos serviços prestados 

pelos ecossistemas estrangeiros para a maioria de seus recursos naturais. 

Precisamos reconhecer que os atuais padrões e estilos de vida não seriam 

possíveis sem os recursos naturais de outros países.

A Avaliação Ecossistêmica do Milênio categoriza os benefícios dos 

ecossistemas que servem de base para a biodiversidade em quatro serviços 

ecossistêmicos.	 O	 relatório	 também	 identifica	 cinco	 grandes	 ameaças	 à	

biodiversidade: mudanças nos habitats, sobreexplotação dos recursos 

bióticos, mudanças climáticas, espécies invasoras e o acúmulo de excesso 

de nutrientes (tais como nitrogênio e fósforo) e poluição. Se organizarmos 

a	 figura	 da	 página	 anterior	 na	 perspectiva	 de	 “serviços	 ecossistêmicos	

recebidos pelas entidades empresariais” e “impactos causados pelas 

entidades empresariais”, o resultado seria o seguinte:

4 Uma cadeia de suprimentos é toda a cadeia de processos envolvidos no fornecimento de um bem 
ou serviço (incluindo compra, desenvolvimento, produção, transporte, armazenagem e venda), desde 
a	 compra	 inicial	 de	 materiais	 até	 a	 entrega	 final	 aos	 consumidores	 pelas	 entidades	 empresariais.	
Uma abordagem de gestão comercial, que avalia toda a cadeia de suprimentos como um processo, 
visando a otimização, inclusive a melhoria do valor agregado dos produtos e serviços, geralmente 
é conhecida como gestão da cadeia de suprimentos. Essas diretrizes discutem a cadeia de 
suprimentos sob o ponto de vista de sua utilidade para a conservação da biodiversidade.

42

Diretrizes para o engajamento do setor empresarial com a biodiversidade



3.2. Benefícios adicionais das ações para a biodiversidade

As entidades empresariais podem ter várias oportunidades de fazer suas 

atividades progredirem por meio de uma abordagem proativa à conservação 

e ao uso sustentável da biodiversidade. As ações para a biodiversidade são 

essenciais para as estratégias de recurso das entidades empresariais.

Entre os exemplos, podemos citar:

•	 Abordar	o	uso	sustentável	dos	recursos	bióticos	pode	 levar	à	garantia	

de aquisição de recursos em longo prazo e de forma estável. 

Exemplos de serviços ecossistêmicos e principais ameaças

Benefícios / 
Impactos

Categorias Exemplos

Serviços  
ecossistêmicos

Serviços de 
provisão

Serviços que fornecem recursos essenciais à vida humana, 
tais como alimento, combustível, madeira, fibra, remédios, 
água, etc.
Nós mantemos nossas vidas comendo animais e plantas, 
fazendo roupas com peles e fibras de animais, e constru-
indo com madeira.

Serviços de 
regulação

Serviços que controlam o meio ambiente como, por exem-
plo, o papel das florestas na mitigação climática, prevenção 
de enchentes e purificação da água.
Os custos para a prestação artificial desses serviços seriam 
enormes.

Serviços 
culturais

Serviços que oferecem satisfação mental, prazer estético, a 
infraestrutura dos sistemas religiosos e sociais, oportunida-
des de recreação, etc.
Esses serviços permitem a apreciação de várias flores da 
estação, o ecoturismo, roupas características com dese-
nhos que derivam de espécies nativas, e a culinária incenti-
vada pela natureza local única.

Serviços de 
suporte

Serviços que apóiam o fornecimento dos três serviços 
acima.
Por exemplo, a geração de oxigênio pela fotossíntese, for-
mação do solo, circulação de nutriente, circulação da água, 
etc.

Principais  
ameaças

Mudança de 
habitat

A mudança no uso da terra, por exemplo, através do des-
matamento de florestas virgens, que reduz a área de habitat 
para os organismos. 
Também influencia as comunidades locais que utilizam 
recursos bióticos (veja exemplos na página 32).

Exploração 
excessiva 
dos recursos 
bióticos

A caça e captura excessiva, coleta ilegal, sobreexplotação 
de populações para fins ornamentais e comerciais (veja 
exemplos na página 32).

Mudança 
climática

As emissões de gáses de efeito estufa causam mudanças 
no clima, que influenciam a biodiversidade.

Espécies 
invasoras

As espécies invasoras influenciam a biota nativa, que é 
única para uma área e seus ecossistemas (veja p. 146).

Acúmulo de 
nutrientes e 
poluição

Os nutrientes e outros produtos químicos influenciam o 
habitat dos organismos.

Para saber mais sobre 
as oportunidades e os 
riscos veja a Referência 
2: “Exemplos de 
avaliação de vínculos 
entre as entidades 
empresariais e a 
biodiversidade”, (3) 
Analisando os riscos 
e as oportunidades 
(p.78-) e Referência 
7: “Informações de 
Referência para este 
documento”, 1. (3) 
“Um exemplo de 
oportunidade” (p. 146).
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•	 A aquisição e produção de insumos 

materiais favoráveis à preservação da 

biodiversidade podem melhorar o valor da 

marca do produto. Além disso, mostrar 

envolvimento pode ajudar a melhorar 

a marca corporativa de uma entidade 

empresarial e ajudar a atrair novos clientes. 

•	 Ser	 benéfico	 à	 biodiversidade	 e,	

consequentemente,	 benéfico	 à	

comunidade, pode atrair investidores que 

valorizem o investimento socialmente 

responsável.

•	 Pode ser criado um mercado para novas 

tecnologias, permitindo a promoção da 

conservação e do uso sustentável, tal 

como tecnologia para a conservação da 

biodiversidade. 

•	 A satisfação do colaborador da empresa 

pode ser aprimorada, assegurando a 

manutenção de pessoal.

Se as entidades não trabalharem ativamente 

na conservação e no uso sustentável da 

biodiversidade, vários riscos podem surgir ao 

invés das oportunidades supracitadas.

Por exemplo:

•	 Riscos de compra incontrolada de recursos 

bióticos. 

•	 Riscos de dano à imagem de um produto, 

marca ou empresa. 

•	 Rscos de menor competitividade de 

mercado para os produtos e serviços, 

devido à deterioração na qualidade 

ambiental.

Assim, as ações das entidades empresariais 

para a conservação e o uso sustentável 

da biodiversidade podem evitar riscos no 

curto e longo prazo, além de promover boas 

oportunidades.
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Capítulo 4: Ações desenvolvidas pelas empresas 
em relação à biodiversidade - tendências 
nacionais e internacionais

Aqui resumimos as tendências nacionais e internacionais em relação às 

ações para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade realizadas 

por empresas.

Tendências nacionais

No	 Japão,	 a	 responsabilidade	 das	 empresas	 foi	 especificada	 na	 Lei	

Básica de Biodiversidade, enquanto as relações entre ações comerciais 

e	 biodiversidade	 foram	 especificadas	 na	 Terceira	 Estratégia	 Nacional	 de	

Biodiversidade do Japão. Em seus relatórios ambientais, as empresas devem 

abordar as questões relacionadas à biodiversidade.

•	 A Lei Básica de Biodiversidade do Japão: A	 Lei	 Básica	 de	

Biodiversidade	 entrou	 em	vigor	 em	 junho	de	2008.	A	 Lei	 especifica	 a	

responsabilidade das empresas na condução de suas atividades, 

inclusive buscar reduzir os impactos sobre a biodiversidade e alcançar 

o uso sustentável, através do entendimento dos impactos de suas 

atividades sobre a biodiversidade, assim como pela realização de 

atividades empresariais compatíveis com a proteção da biodiversidade, 

ao mesmo tempo em que buscam se coordenar com outras 

empresas e outros atores envolvidos, para atender a certos princípios 

fundamentais (ver nota de rodapé na página 36). 

•	 Com	 base	 nesta	 Lei,	 o	 governo	 nacional	 pode	 adotar	 as	 medidas	

necessárias para promover o uso de matérias-primas de forma a 

evitar o dano à biodiversidade, impulsionar o ecoturismo, a agricultura 

orgânica e outros esforços para reduzir o impacto das atividades 

empresariais sobre a biodiversidade. O governo também deve 

prestar informações sobre a biodiversidade pertinentes às atividades 

empresariais, melhorar o entendimento da importância de estilos de 

vida sustentáveis, e adotar outras medidas para garantir a promoção 

de atividades empresariais compatíveis com a preservação da 

biodiversidade, uma vez que os cidadãos podem desempenhar um 

papel de escolher bens e serviços que sejam também sustentáveis. 

•	 A Terceira Estratégia Nacional de Biodiversidade do Japão: A Terceira 

Estratégia Nacional de Biodiversidade do Japão, adotada pelo governo 

em	novembro	de	 2007,	 afirma	que	 as	 empresas	 têm	 impactos	 sobre	

a	 biodiversidade,	 além	 de	 se	 beneficiarem	 delas	 através	 dos	 muitos	

aspectos de suas atividades empresariais, inclusive a compra de 

Para informações de 
referência a respeito 
das principais 
atividades dos 
governos, entidades 
de negócio, ONGs, e 
outros
Veja Referência 7: 
“Informações de 
referência para este 
documento” (4) 
Principais atividades 
dos governos, várias 
entidades de negócios, 
ONGs e outros (p. 147)
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insumos materiais e a utilização de informação genética. Além disso, 

como as empresas têm um papel importante na incorporação das 

perspectivas de conservação e uso sustentável da biodiversidade 

em seus sistemas socioeconômicos relacionados às suas atividades 

empresariais no geral, a Terceira Estratégia Nacional de Biodiversidade 

do Japão as convoca a elaborar diretrizes para promover estes 

esforços. 

•	 Diretrizes para o Relatório Ambiental5: O documento Diretrizes para 

o Relatório Ambiental (Versão do Ano Fiscal de 2007), publicada em 

junho pelo Ministério do Meio Ambiente do Japão, apresenta uma 

nova linguagem em relação à biodiversidade. As diretrizes demandam 

relatórios ambientais para descrever a situação das atividades para 

conservação da biodiversidade e o uso sustentável de recursos 

bióticos.

Tendências internacionais

Em nível internacional, a Conferência das Partes da Convenção sobre 

Diversidade Biológica adotou uma Decisão sobre o engajamento do setor 

empresarial. Além disso, a Cúpula do G8 discutiu o engajamento do setor 

empresarial nas atividades de biodiversidade. 

•	 Reunião dos Ministros do Meio Ambiente do G8: A biodiversidade 

se tornou um tema importante pela primeira vez na história do G8, 

durante a Reunião dos Ministros do Meio Ambiente do G8, em 

2007. Esta reunião enfatizou a necessidade de melhorar as medidas 

políticas que envolvem as empresas, além de analisar os impactos 

econômicos associados à perda da biodiversidade. A Reunião dos 

Ministros do Meio Ambiente do G8 em 2008 adotou o “Kobe Call for 

Action for Biodiversity” , onde solicita a organização de um Diálogo da 

Biodiversidade de Kobe – um diálogo entre os stakeholders, inclusive o 

setor	empresarial,	ONGs	e	organizações	sem	fins	lucrativos.	

•	 Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB): a Convenção sobre 

Diversidade Biológica (CDB) foi adotada durante a Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (A Cúpula da 

Terra) realizada no Rio de Janeiro, Brasil, em 1992, juntamente com a 

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática 

(CQNUMC). A CDB tem três metas, a saber: (1) a conservação da 

biodiversidade; (2) o uso sustentável de seus componentes; e, (3) a 

repartição justa e equitativa dos benefícios resultantes dos recursos 

genéticos. 

5 A Iniciativa Global de Relatórios (GRI, em inglês) publicou o documento “Biodiversity – a GRI 
Reporting Resource” em 2007.
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•	 A Decisão da CDB sobre o engajamento do setor empresarial: 

a Oitava Conferência das Partes (COP-8) da Convenção sobre 

Diversidade Biológica, realizada em 2006, adotou uma Decisão sobre 

o engajamento do setor privado6 pela primeira vez. A decisão observou 

que as atividades do setor empresarial têm sérios impactos sobre a 

biodiversidade, apesar de o setor privado ser o grupo interessado 

que menos contribui com a implementação da Convenção. A Decisão 

observou ainda que o setor privado poderia dar grandes contribuições 

à implementação da Convenção, promovendo boas práticas naquele 

setor. 

•	 A Meta de Biodiversidade de 2010: a Meta de Biodiversidade de 2010 

de	“alcançar	até	2010	uma	significativa	redução	da	taxa	atual	de	perda	

de biodiversidade” foi adotada mundialmente na Sexta Conferência das 

Partes (COP-6) da Convenção sobre Diversidade Biológica. A Sétima 

Conferência das Partes (COP-7) adotou uma Decisão de desenvolver 

um marco para avaliar o progresso em relação à Meta de 2010, 

identificando	 problemas	 que	 têm	 profunda	 relação	 com	 as	 atividades	

empresariais – inclusive produtos baseados em biodiversidade, 

oriundos de fontes sustentavelmente manejadas e áreas de produção 

manejadas de forma consistente com a conservação de biodiversidade; 

reduzir o consumo insustentável dos recursos biológicos e o consumo 

que tenha impacto sobre a biodiversidade; proteger o conhecimento e 

as práticas tradicionais; e, transferência de tecnologia para os países 

em desenvolvimento. A Décima Conferência das Partes (COP-10) da 

Convenção sobre Diversidade Biológica foi realizada na Cidade de 

Nagoia, Prefeitura de Aichi, em 2010, onde foram discutidas ações 

posteriores à Meta de 2010.

Repartição justa e equitativa dos benefícios resultantes do uso de 

recursos genéticos

O terceiro objetivo da Convenção sobre Diversidade Biológica – a 

repartição justa e equitativa dos benefícios resultantes da utilização 

de recursos genéticos – indica que cada país tem direitos soberanos 

relacionados a seus recursos naturais nacionais.

A Sexta Conferência das Partes (COP-6) da Convenção sobre Diversidade 

Biológica, realizada em abril de 2002, adotou as Diretrizes voluntárias 

de Bonn sobre o Acesso a Recursos Genéticos e Repartição Justa e 

Equitativa dos Benefícios Resultantes de sua Utilização como referência 

6 Decisão VIII/1 da COP-8 da CDB sobre o engajamento do setor privado (http://www.cbd.int/
decision/cop/?id=11031) (Referência: Decisão IX/26 da COP-9 da CDB: promover o envolvimento 
das empresas (http://www.cbd.int/decision/cop/?id=11669) Veja referência 6 (p.136-) para mais 
informações.
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para desenvolver medidas e contratos legislativos e administrativos, 

para assegurar o “Acesso e Repartição de Benefícios (ABS, em inglês) 

dos Recursos Genéticos”, com estreita ligação ao terceiro objetivo da 

Convenção.

As empresas usam diversos recursos genéticos, tais como criação 

de variedades melhoradas de produtos agrícolas e desenvolvimento de 

novos medicamentos que utilizam rica informação genética de uma série 

de organismos. É importante garantir que tanto os fornecedores quanto os 

usuários de recursos genéticos possam desfrutar dos benefícios melhorando 

o entendimento sobre o princípio da repartição justa e equitativa dos 

benefícios, como estabelece a Convenção sobre Diversidade Biológica, 

e	 o	 acesso	 aos	 recursos	 genéticos	 de	 forma	 a	 ganhar	 a	 confi	ança	 dos	

fornecedores.

Para mais detalhes sobre o acesso a recursos genéticos, consulte as 

“Diretrizes sobre Acesso aos Recursos Genéticos para Usuários no Japão”, 

publicado pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria (MECI) e pela 

Associação de Bioindústria do Japão.

(http://www.mabs.jp/archives/pdf/iden_tebiki_e.pdf)
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Seção
II Políticas

As entidades empresariais, como importantes atores que têm relações 

com a biodiversidade, devem adotar ações para sua conservação e o uso 

sustentável, tanto nacional quanto internacionalmente, que naturalmente 

incluem seguir as leis nacionais e as regras internacionais sobre a 

biodiversidade.

Esta seção, a “Seção II: Políticas”, descreve as políticas relevantes 

para as atividades voluntárias desenvolvidas pelas atividades 

empresariais para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade. 

Seguindo o ponto fundamental que as empresas devem entender 

as relações com a biodiversidade (como discutido na "Seção I: Um 

entendimento comum sobre a situação"), e diante do fato que as 

empresas, como membros da sociedade, devem lutar pela criação de 

uma sociedade sustentável em harmonia com a natureza, apresentamos 

abaixo algumas orientações em relação às principais questões que as 

empresas devem considerar ao adotar ações para lidar com o problema 

ambiental global da biodiversidade, em uma perspectiva de longo prazo:

1. Argumentos: descreve os objetivos mais básicos das ações 

desenvolvidas pelas entidades empresariais.

2. Abordagens orientadoras: descrevem as abordagens básicas úteis 

para orientar os esforços quando as entidades empresariais iniciam as 

ações.

3. Tomando ação: descreve os métodos para tomar ação para os 

esforços iniciais das entidades empresariais, assim como para 

esforços de acompanhamento. 

4. Princípios fundamentais: descreve os princípios fundamentais que 

devem ser entendidos em relação às ações para a conservação e o 

uso sustentável da biodiversidade.

5. Perspectivas a serem consideradas: descreve as principais 

perspectivas que as empresas devem considerar quando analisam e 

implementam ações concretas.
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1. Argumentos

Essas diretrizes se baseiam nos seguintes argumentos:

Argumento 1: Conservação da biodiversidade

A biodiversidade – inclusive a diversidade de ecossistemas, 

espécies de vida selvagem e suas populações locais e genes – deve 

ser conservada, segundo as circunstâncias ambientais e sociais de 

cada local.

Argumento 2: Uso sustentável dos componentes da 

biodiversidade

Os componentes da biodiversidade devem ser utilizados de modo 

a não levar a uma redução em longo prazo dos componentes da 

biodiversidade ou dos benefícios (serviços) deles derivados.

Como as circunstâncias de cada entidade empresarial são diferentes – 

dependendo de seu porte, tipo, base de operações, estrutura organizacional, 

especificações	 das	 operações,	 natureza	 das	 atividades,	 localização	 das	

atividades (nacional ou estrangeira) e outras características (resumidas abaixo 

pela frase "porte e características"), cada entidade empresarial deve utilizar 

a orientação prestada neste documento de forma adequada à sua situação 

específica.

A Convenção sobre Diversidade Biológica tem três objetivos, a saber: (1) a 

conservação da biodiversidade, (2) o uso sustentável de seus componentes; 

e, (3) a repartição justa e equitativa dos benefícios resultantes da utilização 

dos recursos genéticos. Em relação às discussões internas à Convenção 

sobre Diversidade Biológica relacionadas ao “Acesso e Repartição de 

Benefícios”, que tem claras ligações com o terceiro objetivo da Convenção, 

consulte as “Diretrizes sobre Acesso a Recursos Genéticos para Usuários 

no Japão", publicadas pela Associação de Bioindústrias do Japão e pelo 

Ministério da Economia, Comércio e Indústria (MECI).
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2. Abordagens orientadoras

É recomendável que as entidades empresariais realizem as seguintes 

ações para garantir a conservação e o uso sustentável da biodiversidade:

(1) Avaliar as relações entre atividades empresariais e a 

biodiversidade (tanto os benefícios/serviços recebidos da 

biodiversidade quanto os impactos causados nela).

Quando realizam ações para a conservação e o uso sustentável da 

biodiversidade, as entidades empresariais devem avaliar as relações entre 

suas atividades e a biodiversidade. Ao entender essas relações, as entidades 

podem avaliar sua dependência dos benefícios da biodiversidade e entender 

como suas atividades promovem impactos sobre ela, assim conhecendo 

melhor as ações necessárias. Esta informação deve estar vinculada a 

considerações sobre quais ações merecem maior prioridade.

Entre os exemplos de tipos de relações entre biodiversidade e atividades 

empresariais, podemos citar a utilização de recursos naturais como 

alimentos, madeira e água, que são benefícios da biodiversidade, atividades 

que mudam a terra, e o investimento em empresas cujas atividades têm 

impacto na biodiversidade.

(2) Reduzir os impactos sobre a biodiversidade e trabalhar para seu 

uso sustentável, por meio de atividades empresariais que levem a 

biodiversidade em consideração.

Em linha com o entendimento acima, as entidades empresariais devem 

reduzir seus impactos gerais sobre a biodiversidade, considerando as 

relações entre os diversos contextos de suas atividades econômicas e a 

biodiversidade, envolvendo-se no uso sustentável, de modo que no futuro 

não haja redução nos benefícios resultantes da biodiversidade.

Assim, as entidades empresariais devem buscar ações na ordem de 

prioridade estabelecida, segundo o porte e as características de cada 

entidade empresarial.

(3)  Implantar sistemas de apoio às ações.

Quando necessário, as entidades empresariais devem utilizar sistemas 

que apóiem as ações relacionadas à biodiversidade, além de sistemas de 

gestão ambiental. 

Para as relações 
entre biodiversidade e 
entidades empresariais
Veja a Seção I, Capítulo 
3: “Relação entre a 
biodiversidade e as 
empresas” (p. 39-).
(Inclusive o “Panorama 
geral das atividades 
empresariais e da 
biodiversidade”, p. 40 
– 41).

Para recomendações 
sobre a avaliação de 
relações
Veja a Referência 
1: “Exemplos de 
procedimentos para 
implementação das 
ações” (p. 64- em diante, 
especialmente p. 65-).
Consulte a Referência 2: 
“Exemplos de avaliação 
da relação entre 
entidades empresariais e 
biodiversidade” (p. 70).

Para recomendações 
sobre atividades 
empresariais 
compatíveis com 
a preservação da 
biodiversidade
Consulte a Referência 
3: “Ações das entidades 
empresariais nos 
contextos-chave” (p. 
81-).
Consulte a Referência 5: 
“Exemplos concretos” 
(p. 99-).

Recomendações gerais 
para ação
Consulte a Referência 
1: “Exemplos de 
procedimentos para 
implementação das 
ações” (p. 64-)
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3. Tomando ação

Há diversos tipos de ações relacionadas à biodiversidade que podem 

ser desenvolvidas pelas entidades empresariais, com base em seu porte e 

características. 

As entidades empresariais que ainda não desenvolvem ações podem começar 

com as atividades abaixo.

(1)  Indicação de uma política para a conservação da biodiversidade e seu 

uso sustentável.

(2)	 Identifi	cação	 de	 ações	 que	 sejam	 de	 elevada	 importância,	 com	 base	 no	

entendimento das relações da entidade empresarial com a biodiversidade 

e, então, determinar as prioridades relativas entre essas ações, tomando 

ação em relação àquelas atividades de maior prioridade. Para obter 

estudos estáveis, as ações devem ser adotadas por meio de uma 

abordagem passo-a-passo, considerando sua viabilidade.

As entidades empresariais que já começaram a realizar ações devem rever as 

ações anteriores e podem adotar mais ações futuras.

Por	 exemplo,	 como	mostra	 a	 fi	gura	 na	 página	 ao	 lado,	 há	muitos	 padrões	

potenciais do que pode ser feito, inclusive um padrão para adotar uma política de 

ações	relacionadas	à	biodiversidade	e	realizar	ações	específi	cas,	tais	como	para	

conservação da biodiversidade, ou o padrão de expandir a cooperação para 

envolver fornecedores e outras entidades empresariais.

Além disso, as entidades empresariais com maior impacto sobre a 

biodiversidade devem ser mais proativas em suas ações. 
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Modelos de Ações - Exemplos

Modelo de Ação 1

Modelo de Ação 2

Modelo de Ação 3

Implementar ações com base 
em sua prioridade, além de 
considerar sua viabilidade.

Além das atividades no Modelo 1, 
incorporar considerações sobre 
biodiversidade aos sistemas de 
gestão ambiental.

Além das atividades nos Modelos 1 e 2, 
adotar ações em colaboração com 
fornecedores e outras entidades empresariais 
(como para compra ambientalmente correta 
de insumos materiais).

Elucidar uma política de ação 
em biodiversidade.
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4. Princípios fundamentais 

Estes são os três princípios fundamentais:

Princípio 1. Evitar ou minimizar os impactos sobre a biodiversidade

Diante do fato que as mudanças nas atividades socioeconômicas levaram 

à perda de biodiversidade, e que o uso de recursos naturais provavelmente 

terá impactos sobre a biodiversidade no Japão e no exterior, o uso da 

biodiversidade requer métodos sustentáveis de utilização da terra e dos 

recursos naturais, para evitar ou minimizar os impactos que as empresas 

causam sobre ela.

Princípio 2. Adotar abordagens de precaução7 e adaptação8   

A biodiversidade depende de um delicado equilíbrio que deve ser mantido. 

Além	 disso,	 envolve	 muitos	 fenômenos	 que	 não	 foram	 cientificamente	

explicados. É difícil, ou praticamente impossível, restaurar completamente 

a	 biodiversidade	 após	 ela	 ser	 danificada.	 Assim,	 a	 conservação	 e	 o	 uso	

sustentável da biodiversidade demandam esforços para: melhorar o 

conhecimento	científico;	adotar	métodos	de	precaução	para	a	conservação	

da biodiversidade; monitorar continuamente a situação da biodiversidade 

depois do início de um projeto; avaliar o monitoramento dos resultados 

cientificamente;	e,	realizar	medidas	adaptativas	que	reflitam	esses	resultados	

no projeto e em outras ações.

Princípio 3. Adotar uma perspectiva de longo prazo

A biodiversidade oferece muitos benefícios a longo prazo. Os impactos 

sobre a biodiversidade envolvem muitos fatores que têm relações complexas, 

e os impactos podem se tornar visíveis somente após um período de tempo 

relativamente longo. Assim, a conservação da biodiversidade e seu uso 

sustentável necessitam de uma perspectiva de longo prazo para os esforços 

de conservação e restauração dos ecossistemas.

7 As abordagens de precaução são medidas adotadas quando há incerteza e para as quais faltam 
provas	cientificas;	a	ausência	de	 total	certeza	científica	não	deve	ser	usada	como	argumento	para	
adiar as medidas, e a ação deve ser adotada ao mesmo tempo em que busca total conhecimento 
científico.

8 As abordagens adaptativas são medidas adotadas sobre questões para as quais há incerteza, 
tais como quando não há informação básica disponível ou quando está em constante mudança. 
Sabendo de antemão que os resultados nesses casos podem ser diferentes das previsões originais, 
é realizado o monitoramento que utiliza os resultados para alterar as atividades, assim adaptando-as 
à informação atualizada. Esta é uma abordagem geralmente realizada na conservação e restauração 
dos ecossistemas. Por causa da complexidade e da natureza mutável da biodiversidade, não é 
possível conhecer todos os fatores relevantes. Assim, é importante agir com cuidado e humildade.
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5. Perspectivas a serem consideradas

Quando as entidades empresariais tomam ações relacionadas à 

conservação da biodiversidade e seu uso sustentável, as seguintes 

perspectivas devem ser consideradas.

Perspectiva 1: Concentrar em localidades, pensar regional e 

globalmente

Os componentes da biodiversidade podem ser únicos para determinados 

locais, ou ter fortes vínculos com determinados lugares. Se os ecossistemas, 

as espécies e seus genes únicos de uma dada região se perderem, eles se 

perdem da Terra como um todo. A conservação destes componentes de 

biodiversidade é possibilitada por ações em áreas naturais únicas, o que 

aumenta a importância de uma perspectiva com base local. Além disso, 

ao considerar os arranjos para as atividades de conservação, é importante 

entender as circunstâncias dos locais onde as atividades efetivamente serão 

realizadas.

Além disso, diante do fato que a biodiversidade tem profunda relação com 

a sociedade e a cultura de uma região, é importante também considerar 

os fatores sociais e culturais, tais como estilos de vida tradicionais, 

conhecimento, ideias e práticas.

Por outro lado, os componentes da biodiversidade têm amplas conexões 

através	 de	 fluxos	 de	 materiais,	 como	 água	 e	 sedimentos,	 além	 dos	

movimentos de animais, e a própria diversidade, que depende de conexões 

únicas entre os organismos que existem em vários lugares.

Além disso, através de atividades socioeconômicas e devido à expansão 

das atividades empresariais, as entidades empresariais no Japão têm estreita 

relação com países do mundo todo (principalmente na região da Ásia). Essas 

relações são vinculadas aos movimentos de matérias-primas e produtos, 

assim	como	de	fluxos	financeiros,	como	investimentos	e	empréstimos.

Assim, é importante que as empresas realizem ações nacionais e 

internacionais com uma perspectiva abrangente e global, cientes das 

conexões entre biodiversidade nos corpos d’água e as escalas globais, 

assim como sobre os vínculos que envolvem os serviços ecossistêmicos. 

Especialmente porque o Japão depende muito de recursos estrangeiros, 

também é importante ter uma perspectiva que considere os impactos sobre 

os ecossistemas, através da importação e exportação de organismos do 

exterior, e a cadeia de suprimentos, como abordaremos mais à frente.
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Perspectiva 2: Criar parceria com diversos stakeholders e considerar 

o ponto de vista deles

Para promover a conservação da biodiversidade e seu uso sustentável, 

tanto interna quanto externamente, é importante promover a divulgação de 

informações, trabalhando não somente como uma entidade empresarial 

única,	 mas	 também	 de	 forma	 orgânica	 e	 flexível,	 através	 de	 parcerias	

com uma ampla gama de stakeholders (inclusive atores relevantes para 

um	 determinado	 lugar	 –	 governos	 locais,	 ONGs	 e	 organizações	 sem	 fins	

lucrativos, moradores da comunidade, povos e comunidades indígenas, 

instituições de ensino e de pesquisa, agências governamentais, organismos 

internacionais). As parcerias entre entidades empresariais e entre diferentes 

setores	também	podem	ser	eficientes.

Também é importante considerar as perspectivas dos stakeholders que 

usam a biodiversidade, inclusive as comunidades locais onde as operações 

são realizadas e de onde os insumos materiais são fornecidos. Quando se 

trata de um local em um país em desenvolvimento, considerando o fato que 

a biodiversidade molda a sociedade e a cultura locais, é particularmente 

importante agir com respeito às questões sociais e culturais, inclusive estilos 

de vida tradicionais, conhecimentos, ideias e práticas, e não somente em 

termos de preocupações econômicas.

Perspectiva 3: Contribuições sociais

As entidades empresariais só podem existir se houver uma sociedade 

sustentável que permita que os benefícios da biodiversidade continuem no 

futuro. É importante ter em mente que as empresas não são somente atores 

econômicos buscando lucros, mas também são membros da sociedade e, 

assim, devem contribuir com a biodiversidade.

Quando realizamos atividades de contribuição social relacionadas à 

biodiversidade, é importante termos em mente que devemos buscar ações 

com metas claras, com base em uma perspectiva de longo prazo, voltadas a 

contribuir com sua conservação e seu uso sustentável, enquanto buscamos 

um entendimento mais profundo da biodiversidade.

Perspectiva 4: Vínculos com as medidas contra o aquecimento global 

e outras medidas ambientais

À medida que o aquecimento global avança, aumentam as preocupações 

com os severos impactos na biodiversidade, inclusive com o rompimento 

dos ecossistemas e a extinção de espécies. Este é só um exemplo de como 

a biodiversidade tem estreita relação com outras questões.

Veja a Seção I, Capítulo 
2: “Construindo 
uma sociedade 
que promoverá a 
a conservação da 
biodiversidade” (p. 36-)

Para recomendações 
sobre as parcerias com 
diversos stakeholders
Veja a Referência 
1: “Exemplos de 
procedimentos para 
implementação 
das ações” (p. 64-, 
especialmente p. 66-) e 
outras referências.

Para recomendações 
sobre as atividades de 
contribuição social
Veja a Referência 4: 
“Esforços de contribuição 
social" (p. 97-).

Para recomendações 
sobre os vínculos 
com o aquecimento 
global e outras 
medidas ambientais 
Consulte a Referência 
7: “Informações 
de referência para 
este documento”, 2 
“Biodiversidade e outras 
medidas ambientais 
tais como lidar com 
aquecimento global”  
(p. 152).

58

Diretrizes para o engajamento do setor empresarial com a biodiversidade



Assim,	 há	 muitos	 casos	 onde	 as	 medidas	 adotadas	 para	 outros	 fins	 –	

tais como medidas contra o aquecimento global, inclusive a redução das 

emissões de gases de efeito estufa e o gerenciamento dessas reduções; 

redução e disposição adequada de lixo; reutilização de recursos recicláveis; 

prevenção da poluição; compra verde e outros - serão úteis para a 

conservação da biodiversidade. Também há várias formas nas quais as 

ações	 relacionadas	à	biodiversidade	podem	ser	eficientes	em	outras	áreas,	

tais como em relação ao aquecimento global. Os esforços para contribuir 

com as comunidades locais também estão relacionados com a conservação 

de sua biodiversidade. Por outro lado, também há casos onde algumas 

ações podem minar os esforços em outras áreas ambientais. 

Por esses motivos, é importante ter em mente que certas ações 

relacionadas	à	biodiversidade	podem	ter	efeitos	benéficos	sobre	as	questões	

ambientais, assim como em termos de contribuições para as comunidades 

locais	 e,	 portanto,	 são	 necessárias	 ações	 que	 sejam	 eficientes	 em	 várias	

áreas no geral.

Perspectiva 5: Considerar a cadeia de suprimentos

As entidades empresariais têm relações com a conservação da 

biodiversidade e seu uso sustentável em áreas além daquelas sob seu 

controle direto, tais como compra de insumos materiais por terceiros. 

Embora haja casos onde seja extremamente difícil para as entidades 

empresariais licitarem e usarem matérias-primas que oferecem maior 

entendimento sobre os locais de produção e ciclos de vida da produção 

(devido à extensão e à complexidade da cadeia de suprimentos), uma 

contabilidade dos locais de produção locais e estrangeiros e do ciclo de 

vida	dos	produtos	e	serviços	podem	mostrar	significativos	impactos	sobre	a	

biodiversidade. 

Para garantir a conservação e o uso sustentável da biodiversidade, é 

importante realizar ações de modo que os negócios em cada estágio da 

cadeia de suprimentos que possam cooperar, a partir de suas respectivas 

posições, assim garantindo atividades por toda a cadeia de suprimentos, 

inclusive a compra de recursos naturais e insumos materiais que não 

contribuam para a perda de biodiversidade.

Perspectiva 6: Verificar os impactos sobre a biodiversidade

Para incorporar as devidas considerações sobre a conservação da 

biodiversidade ao executar projetos concretos, é importante ter em mente 

se, e até que ponto, um projeto terá impactos sobre a biodiversidade, o 

Para recomendações 
sobre a consideração da 
cadeia de suprimentos 
Veja a Referência 2: 
“Exemplos de avaliação 
da relação entre 
entidades empresariais 
e biodiversidade” (p. 
70) e a Referência 3: 
“Ações das entidades 
empresariais nos 
contextos-chave” (1) 
Aquisição de insumos 
materiais (p. 82-).
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que pode ser avaliado pela coleta da informação necessária utilizando 

a cooperação, quando necessário, com os governos locais, ONGs e 

organizações	 sem	 fi	ns	 lucrativos,	 moradores	 e	 comunidades	 locais,	 além	

de outros atores. As considerações sobre os impactos devem, inclusive, 

confi	rmar	 se	 o	 local	 do	 projeto	 é	 de	 alto	 valor	 para	 a	 conservação	 da	

biodiversidade.

Perspectiva 7: Adotar ações adequadas ao porte e às características 

da entidade empresarial

Apesar das relações com a biodiversidade obviamente variarem 

grandemente dependendo do tamanho e das características de cada 

entidade empresarial, todas essas entidades têm algum tipo de relação com 

a biodiversidade. Portanto, devem ser realizadas ações que tirem o máximo 

de proveito de seu porte e suas características, cada uma adotando medidas 

proativas	proporcionais	a	seu	grau	de	infl	uência	sobre	a	biodiversidade.
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Referências Conselhos para implementação

Exemplos de procedimentos 
para implementação das ações

Ações das entidades 
empresariais nos contextos-
chave

Exemplos concretos

Informações de referência para 
este documento

Exemplos de avaliação da relação 
entre entidades empresariais e 
biodiversidade

Esforços de contribuição social

Documentos-chave recentes 
relativos à biodiversidade

Resumo das leis japonesas 
relativas à biodiversidade

Esta seção apresenta e explica 
exemplos de abordagens para ações por 
parte da gerência.

Esta seção apresenta exemplos de 
ações em diversas situações possíveis de 
atividades empresariais.

Esta seção apresenta exemplos onde 
as entidades empresariais estão fazendo 
esforços inovadores em diversos campos.

Esta seção apresenta explicações mais 
detalhadas sobre as abordagens para 
avaliar as relações com a biodiversidade 
apresentadas na Referência 1.

Esta seção apresenta conceitos 
e considerações sobre ações para 
implementar os esforços de contribuição 
social.

Esta parte introduz ações inovadoras e outras atividades que podem servir de 

informações de referência úteis, especialmente para as pessoas responsáveis pelas 

operações relativas ao projeto nas empresas que estão analisando a possibilidade de 

executar ações relacionadas à biodiversidade. Embora a implementação de algumas 

ações apresentadas aqui possa envolver diversos desafi os, e embora reconheçamos 

que há grandes diferenças nas características e no porte de diferentes empresas, 

estes exemplos são apresentados aqui com a esperança de que sirvam de sugestões 

úteis de possíveis ações e atividades relacionadas à biodiversidade, e que sejam 

adaptadas às circunstâncias reais de cada entidade empresarial.

Referência 

1

Referência 

3

Referência 

5

Referência 

7

Referência 

2

Referência 

4

Referência 

6

Referência 

8
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Estes “Exemplos de procedimentos para implementação das ações” apresentam 

algumas abordagens que a gestão das empresas pode adotar para levar a 

biodiversidade em consideração em suas atividades de planejamento.

(1) Um modelo esquemático de etapas no processo (exemplo)

O	fluxograma	abaixo	mostra	um	modelo	possível	de	etapas	no	processo.

Este	 fluxograma	 é	 uma	 de	muitas	 possibilidades.	 As	 entidades	 empresariais	 devem	

inovar e adaptar o processo, como necessário, segundo suas próprias características 

específicas,	escala	de	operações,	e	assim	por	diante.

Exemplos de procedimentos para a implementação 
das ações

Referência 

1

Para	verificar	os	esforços	e	avaliar	sua	eficácia	e	o	grau	de	realização	dos	objetivos,	é	

interessante considerar a criação de indicadores apropriados para as reais circunstâncias 

de cada entidade empresarial. Seria útil, também, que várias entidades e organizações 

conduzissem a pesquisa e o desenvolvimento dos indicadores. 

Criar políticas (A)

Entender as inter-relações com a biodiversidade (B)
(Veja Ref. 2)

Estabelecer metas e objetivos (C)

Desenvolver metodologias e planos (D)

Criar sistemas de monitoramento e apoio (E)

Implementar ações (F)

Verificar o progresso, analisar as realizações e os 
problemas, rever os planos (G).

Prestação de informação (J)

Como necessário

P
ar

ce
ria

 c
om

 s
ta

ke
ho

ld
er

s 
ex

te
rn

os
 (I

) 
C

om
un

ic
aç

õe
s 

(J
)

Tr
ei

na
m

en
to

 in
te

rn
o,

 
co

m
un

ic
aç

ão
 c

om
 fu

nc
io

ná
rio

s 
(H

).

Revisar os planos 
quando necessário, 
com base nos 
resultados e nos 
problemas.
Implementar ações 
novamente se 
baseando nas 
diretrizes, metas e 
opções de ações 
revisadas.

Modelo esquemático de passos no processo (exemplo)
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(2) Uma abordagem de planejamento (elucidação de “um modelo esquemático 

dos passos no processo”)

As empresas e outras entidades que já preparam documentos como planos e 

relatórios ambientais, ou que já introduziram sistemas de gestão ambiental, podem 

incorporar as questões de biodiversidade a esses sistemas. Quando estiver fazendo essa 

incorporação, é importante lembrar da importância de uma perspectiva de longo prazo 

para as ações relativas à biodiversidade.

A	 seguir,	 apresentamos	 alguns	 exemplos	 de	 ações	 específicas	 possíveis	 para	 cada	

item	do	fluxograma	(exemplo)	ao	lado.

(A) Criar políticas 

 •	Estabelecer	políticas	para	adotar	medidas	para	a	conservação	e	o	uso	

sustentável da biodiversidade.

(B) Entender as relações com a biodiversidade 

	 •	Analisar	 os	 benefícios	 que	 as	 atividades	 de	 uma	 empresa	 podem	

receber da biodiversidade, assim como seus impactos sobre a 

biodiversidade. Além disso, determinar os itens prioritários a serem 

abordados, analisando seu nível de prioridade.

(C) Estabelecer os objetivos e as metas

	 •	Criar	 objetivos	 para	 ações	 que	 tratem	 de	 biodiversidade	 e	 definam	

metas realistas, mensuráveis a serem monitoradas e ajustadas a cada 

dois ou três anos.

	 •	Quando	 necessário,	 explicar	 as	 metas	 de	 biodiversidade	 para	 os	

fornecedores, e desenvolver relações de cooperação com eles.

(D) Desenvolver exemplos de metodologias e planos

	 •	Com	 base	 nas	 relações	 com	 a	 biodiversidade,	 desenvolver	

metodologias e planos para alcançar os objetivos e as metas.

	 •	Ao	 fazê-lo,	 é	 importante	 empreender	 um	 esforço	 para	 reunir	 o	

conhecimento	 científico	 e	 também	 adotar	 uma	 abordagem	 de	

precaução.

(E) Desenvolver sistemas para fazer avançar as medidas e gerenciar o progresso 

	 •	 Incorporar	 a	 conservação	 da	 biodiversidade	 ao	 sistema	 de	 gestão	

ambiental da entidade empresarial, e formular indicadores de 

biodiversidade (veja p. 68-). 

Exemplo

Exemplo

Exemplo

Exemplo

Exemplo

Para mais detalhes, veja a Referência 2: “Exemplos de avaliação da relação entre entidades empresariais a 
biodiversidade” (p. 70).
Seção I, Capítulo 3: “Relações entre biodiversidade e empresas” (veja p. 39-) (inclusive o “Panorama geral das 
atividades empresariais e da biodiversidade” (veja pp. 40-41)).
(Veja a Seção II, 2: “Abordagens orientadoras” (p. 53)).
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	 •	Decidir	 quem	 deve	 promover	 as	 ações	 em	 nível	 executivo	 e	 de	 alta	

gerência.

	 •	Designar	 uma	 pessoa	 responsável	 na	 entidade	 empresarial	 para	

conduzir todas as atividades relacionadas à biodiversidade e para 

elaborar os relatórios para a gerência.

(F) Implementar ações 

	 •	 Implementar	ações	que	foram	estabelecidas	na	estrutura	institucional.

	 •	Quando	 implementar	 as	 ações,	 é	 importante	 manter	 o	 progresso	

estável, mapeando os itens de alta prioridade em ordem de viabilidade, 

em outras palavras, adotando uma abordagem passo-a-passo.

(G) Verificar o progresso, analisar as realizações e os problemas, rever os  

planos.

	 •	Verificar	 a	 situação	 da	 implementação	 e	 os	 resultados	 das	 ações,	

identificando	os	resultados	e	os	problemas.	Para	solucionar	problemas	

e realizar ações aprimoradas, adotar uma abordagem adaptativa na 

revisão das metodologias e dos planos.

(H) Realizar treinamento interno, comunicação com funcionários. 

	 •	Para	 promover	 ações	 de	 conscientização	 sobre	 biodiversidade	 no	

âmbito das atividades empresariais, criar, implementar e manter 

metodologias para comunicação interna (tais como treinamento 

interno) em vários níveis e entre os diversos departamentos envolvidos.

(I) Promover parceria com stakeholders externos 

A parceria com stakeholders	 externos	 aumenta	 a	 eficiência	 das	 entidades	

empresariais, além de ser essencial para promover uma implantação tranquila das ações.

	 •	Como	o	conhecimento	especializado	é	importante	para	a	conservação	

e o uso sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas, colaborar 

com peritos externos à empresa, tais como instituições de pesquisa e 

ONGs	e	organizações	sem	fins	lucrativos	especializados.

	 •	As	 entidades	 empresariais	 devem	 buscar	 o	 insumo	 de	 stakeholders 

externos (por exemplo, instituições de pesquisa, ONGs e organizações 

sem	 fins	 lucrativos,	 residentes	 locais,	 governos	 locais,	 etc.)	 e	 buscar	

a colaboração em cada estágio de ação - desde a conceitualização 

Exemplo

Exemplo

Exemplo

Exemplo

Para recomendações sobre atividades empresariais compatíveis com a preservação da biodiversidade 
Veja a Referência 3: “Ações das entidades empresariais nos contextos-chave” (p. 81-). 
Veja a Referência 5: “Exemplos concretos” (p. 99-).
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(ao criar políticas e metas e desenvolver planos de ações), através do 

monitoramento e da avaliação.  (Essa postura pode aumentar o nível 

de	confiança	entre	os	stakeholders e a entidade empresarial, além de 

facilitar a obtenção de informações e ideias que as partes relevantes 

da	entidade	empresarial	teriam	dificuldade	de	obter	sozinhas).

Seguem abaixo alguns exemplos de atores que poderiam ser considerados como 

stakeholders externos:

•	 Governos.

•	 Entidades públicas locais (governos locais) (prestação de informações sobre a 

biodiversidade local, coordenação com diversos atores, etc.).

•	 ONGs	 e	 organizações	 sem	 fins	 lucrativos	 (insumos	 sobre	 os	 impactos	 das	

atividades das empresas sobre a biodiversidade, cooperação no desenvolvimento 

de políticas e em esforços de contribuição social, etc.).

•	 Moradores locais (colaboração em esforços de contribuição social, etc.).

•	 Instituições de ensino e pesquisa (universidades, museus, etc.) (abastecimento 

de	 conhecimentos	 científicos	 e	 informações	 sobre	 a	 cultura	 ecológica	 tradicional	

das comunidades locais, etc., e implementação da pesquisa relacionada aos 

ecossistemas locais e sistemas sociais, etc.).

•	 Organizações internacionais.

•	 Parceiros comerciais, outras empresas e outros setores da indústria.

(J) Comunicar com stakeholders externos, e divulgar informações.

Do ponto de vista da prestação de contas e da necessidade de prestar 

informações aos stakeholders, assim como de as empresas ganharem a 

confiança	do	público	quando	realizarem	ações	em	prol	da	biodiversidade	em	suas	

atividades empresariais, é importante prestar informações ambientais e trabalhar 

de forma proativa para garantir uma boa comunicação.

	 •	Apresentar	 informações	 sobre	 as	 inter-relações	 da	 empresa	 com	 a	

biodiversidade e sobre as atividades relacionadas e seus resultados.

	 •	Promover comunicação sobre as ações relativas à biodiversidade, 

usando diversos veículos, tais como relatórios ambientais e dialogos 

bilaterais, como reuniões para troca de opiniões com ONGs, 

organizações	sem	fins	lucrativos,	pesquisadores,	etc.

Materiais de referência:
“Diretrizes de Relatórios Ambientais: A Caminho de uma Sociedade Sustentável (Versão do Ano 
Fiscal de 2007) (Ministério do Meio Ambiente, Japão, 2007) 

http://www.env.go.jp/en/policy/economy/erg2007.pdf 

Exemplo

Seção I, Capítulo 2: “Construindo uma sociedade que promoverá a conservação da biodiversidade” (p. 36-).
Seção II, 5. "Perspectivas a serem consideradas”, “Perspectiva 2: Criar parceria com diversos interessados e 
considerar o ponto de vista deles” (p. 58).
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Informações de Referência

Diversos indicadores podem ser considerados para ajudar a explicar as ações relacionadas 

à	 biodiversidade,	 seus	 resultados	 e	 questões	 relacionadas.	 A	 figura	 abaixo	 usa	 o	 exemplo	 da	

Empresa I (uma usuária de insumos materiais) e da Empresa II (uma fornecedora de insumos 

materiais) para categorizar e ilustrar simbolicamente os impactos da biodiversidade sobre suas 

atividades.	A	tabela	que	acompanha	a	figura	apresenta	exemplos	de	informações	e	indicadores	

de	biodiversidade	para	cada	categoria	apresentada	na	figura.

Como um único indicador não consegue transmitir tudo, é importante usar tanto informações 

quantitativas quanto descritivas. Além disso, o valor da informação quantitativa pode ser 

melhorado com explicações adicionais que ajudarão na interpretação – por exemplo, as 

tendências por trás da informação quantitativa e as causas e reais circunstâncias que geraram 

os resultados apresentados.

As “Diretrizes de Relatório Ambiental” (Versão do Ano Fiscal de 2007), relativas à “situação 

da	conservação	da	biodiversidade	e	do	uso	sustentável	dos	recursos	biológicos"	especificam	as	

informações e os indicadores necessários, bem como aqueles que devem ser incluídos. 

Diagrama conceitual da relação entre as atividades empresariais e as informações e os indicadores de 
biodiversidade

Exemplos de abordagens às informações e 
indicadores de biodiversidade

Empresa II

Atividade empresarial

Insumo

Insumo Produto

Produto Insumo

Insumo Produto

Produto

Impacto Impacto
Impacto

Insumos 
Materiais

Impactos na biodiversidade

• Ecossistemas     • Espécies

Impactos na biodiversidade

Impactos sobre os stakeholders Impactos sobre os stakeholders

Impactos sobre os 
serviços ecossistêmicos

Impactos sobre os 
serviços ecossistêmicos

• Ecossistemas      • Espécies

Empresa I

Atividade empresarial

Interações dos itens abaixo 
com o solo, atmosfera, água, 
espécies:

• Uso da terra (por exemplo, 
plantações, áreas arborizadas).

• Insumos (por exemplo, madeira, 
minerais).

• Produtos (por exemplo, lixo).

Interações dos itens abaixo 
com o solo, atmosfera, água, 
espécies:

• Uso da terra (por exemplo, 
escritórios).

• Insumos (por exemplo, 
água).

• Produtos (por exemplo, lixo).
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Exemplos de abordagens às informações e indicadores de biodiversidade1

1. As informações e os indicadores forem preparados em referência às “Diretrizes de Relatório Ambiental” (Versão do 

Ano Fiscal de 2007).

2. Veja p. 87-.

3. O termo “titulares da terra” se refere à terra que é propriedade, alugada ou administrada.

Categoria Exemplos de Informações e Indicadores

Atividades 
empresariais

Uso da terra •	Em	regiões	onde	se	pressupõe	que	haja	valor	de	conservação2 
em termos de biodiversidade, as informações sobre 
titularidade e porte dos titulares da terra.3

•	Situação	da	conservação	da	biodiversidade,	sobre	titulares	da	
terra e terras adjacentes.

•	Detalhes	das	mudanças	causadas	no	habitat	por	atividades	
empresariais planejadas ou em desenvolvimento; ações 
para evitar ou reduzir seus impactos sobre a biodiversidade; 
proporção do habitat protegido ou restaurado; etc.

Insumos •	Políticas	sobre	a	consideração	dos	possíveis	impactos	sobre	a	
biodiversidade devidos à aquisição de insumos de materiais, 
etc.; ações para evitar ou mitigar esses impactos.

•	Políticas	 para	 a	 notificação	 de	 informações	 relativas	 à	
consideração da biodiversidade em locais e horas de 
coleta de insumos materiais, etc., usados em atividades 
empresariais.

•	Insumos	materiais	totais	(inclusive	recursos	hídricos)	e	medidas	
para reduzi-los.

Resultados •	Situação	dos	esforços	para	evitar	ou	mitigar	os	 impactos	
da biodiversidade que poderiam decorrer das emissões de 
poluentes, produtos químicos ou resíduos no ambiente, 
resultantes das atividades empresariais.

•	Produtos	e	serviços	para	os	quais	a	biodiversidade	 tenha	
sido considerada na aquisição de insumos materiais e nos 
processos de produção; sua proporção em relação ao total 
de produtos e serviços.

•	Quantidade	de	despejo	de	águas	servidas,	qualidade	da	água,	
quantidade de emissão de substâncias químicas e medidas 
para reduzi-las.

Outros 
(esforços de 
contribuição 
social, etc.).

•	 Programas	 realizados	 para	 conservar	 ou	 recuperar	 os	
ecossistemas e suas metas.

•	Área	de	terra	restaurada	às	condições	naturais,	para	conservar	
a biodiversidade.

•	Situação	das	comunicações	com	os	principais	stakeholders 
em relação à biodiversidade e outras atividades pertinentes.

Impactos na 
biodiversidade

Situação e 
mudanças na 
biodiversidade

•	Impactos	na	biodiversidade,	nos	ecossistemas	e	nas	espécies	
dentro e fora do país, associados às atividades empresariais 
planejadas ou em andamento ( inclusive impactos da 
compra e dos processos de insumos materiais); avaliação 
e contramedidas (evitar, reduzir, etc.) para lidar com tais 
impactos.

•	Informação	relativa	à	biodiversidade	e	às	espécies	que	habitam	
propriedades e terras adjacentes (especialmente informação 
sobre espécies ameaçadas e endêmicas).

•	 Impactos	dos	projetos	planejados	sobre	a	biodiversidade	ou	
o ecossistema em áreas que são ricas em biodiversidade ou 
com alto valor de conservação, e outras áreas.
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Como mostra a Referência 1 "Exemplos de procedimentos para implementação das ações” 

(veja p. 64), antes de formular um plano para realizar ações de biodiversidade, as entidades 

empresariais devem avaliar as relações entre suas atividades e a biodiversidade. 

Ao avaliar essas relações, é importante que a empresa descubra como depende dos 

benefícios	da	biodiversidade	e	que	tipos	de	impactos	suas	atividades	têm,	além	de	ficar	mais	

ciente sobre a necessidade de ações, considerando seus níveis de prioridade.

Em termos de métodos para avaliar as relações entre uma entidade empresarial e a 

biodiversidade, a entidade empresarial deve renovar e adaptar suas ações, dependendo das 

características e do porte da empresa. O material abaixo apresenta exemplos concretos, para 

referência, dos processos de analisar a prioridade das ações, com base em uma determinação 

do escopo das atividades da empresa, uma avaliação das relações (benefícios e impactos) 

com a biodiversidade, e uma avaliação dos riscos e oportunidades. 

No caso de decisões críticas relacionadas ao lançamento ou à expansão de uma empresa 

que possa resultar em atividades com grande impacto na biodiversidade, a análise das 

relações com a biodiversidade é essencial. 

• Determinando o escopo das atividades: especifique	 o	 escopo	 das	 atividades	

(atividades, organização, prazo, etc.) da entidade empresarial. Além dos aspectos sobre 

os quais uma entidade empresarial tem controle direto, também há outras relações com 

a biodiversidade – tais como por meio da aquisição de insumos materiais de recursos 

bióticos. Em alguns casos pode ser extramente difícil avaliar esta informação como, por 

exemplo, quando a cadeia de suprimentos é longa ou complexa. Contudo, nestes casos 

o	escopo	das	atividades	ainda	pode	ser	especificado	tendo	em	mente	a	viabilidade	de	

avaliar esta informação e o tamanho dos possíveis impactos sobre a diversidade, sempre 

com a cadeia de suprimentos em mente. 

• Avaliando as relações com a biodiversidade: confirme	 os	 benefícios	 com	as	 quais	 a	

entidade	empresarial	pode	estar	contando	no	escopo	das	atividades	especificadas.	Uma	

abordagem para avaliar os benefícios é considerar os “serviços de provisão”, “serviços 

reguladores”, “serviços culturais”, etc., como apresentado na “Avaliação Ecossistêmica 

do Milênio". Os possíveis impactos sobre a biodiversidade também são avaliados. Ao 

analisar os impactos, é recomendável analisá-los da perspectiva, por exemplos, das 

alterações aos habitats das espécies, exploração excessiva dos recursos bióticos, 

introdução de espécies invasoras, poluição, mudança climática.

• Analisando os riscos e as oportunidades: com base nos resultados da avaliação 

dos benefícios e impactos, e nas características e escala da entidade empresarial, 

é recomendável considerar os riscos de não tomar ação sobre a diversidade e as 

oportunidades disponíveis caso seja tomada ação.

Exemplos de avaliação da relação entre entidades 
empresariais e a biodiversidade

Referência 

2
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• Considerando a prioridade das ações: com base nas relações com a biodiversidade e 

em outros fatores, a entidade empresarial considera os níveis prioritários de ações.  Ao 

analisar as prioridades, é recomendável considerar quais são os benefícios ou impactos 

mais prováveis.

 

As páginas abaixo apresentam algumas explicações detalhadas sobre cada item dos 

exemplos apresentados acima.

 

(1) Determinando o escopo das atividades

Para	começar,	a	entidade	empresarial	deve	especificar	o	escopo	das	atividades	(atividades,	

organização,	prazo)	 a	 serem	consideradas.	A	especificação	do	escopo	permite	 esclarecer	o	

que precisa ser analisado e considerar as ações mais viáveis.

Em termos dos benefícios da biodiversidade esperados, assim como dos impactos 

na biodiversidade, além do que está sob o controle direto de uma entidade empresarial, 

há também outras relações como a aquisição de insumos materiais de recursos bióticos. 

Com relação aos benefícios dos quais a entidade empresarial pode depender, assim como 

os	 impactos	 que	 pode	 estar	 causando,	 ela	 especifica	 quais	 atividades	 devem	 ser	 avaliadas	

entre aquelas que pode administrar diretamente, as atividades relacionadas à cadeia de 

suprimentos para a compra de insumos materiais, as atividades relacionadas ao uso, despejo 

e recuperação de produtos, e assim por diante. Em alguns casos pode ser extramente difícil 

avaliar esta informação como, por exemplo, quando a cadeia de suprimentos é longa ou 

complexa.	Contudo,	nestes	casos	o	escopo	das	atividades	ainda	pode	ser	especificado	tendo	

em mente a possibilidade de apreender esta informação e o tamanho dos possíveis impactos 

sobre a diversidade, sempre com a cadeia de suprimentos em mente.

Por exemplo, no caso da indústria de papel, as atividades envolvem diversos processos 

durante o ciclo de vida, tais como a compra de madeira e outros insumos materiais, 

fabricação,	 distribuição,	 uso	do	produto,	 reutilização	 e	disposição	 final	 do	 resíduo.	No	 setor	

financeiro,	por	exemplo,	 as	atividades	específicas	podem	 incluir	 investimento	e	empréstimos	

que	podem	ser	identificados	por	uma	empresa.

Entidade empresarialFornecedores, 
etc.

Clientes, 
entidades que 

receberam 
investimento, 

etc.

Veja a Seção I, Capítulo 3: “Relações entre biodiversidade e empresas” (veja p. 39-) (inclusive o “Panorama geral 
das atividades empresariais e da biodiversidade” (pp. 40-41)).
Seção II, 2. “Abordagens orientadoras” (p. 53).
Referência 1: “Exemplos de procedimentos para implementação das ações” (p. 64-, especialmente p. 65-).
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Dependendo da entidade empresarial, algumas vezes nem todos os processos são 

realizados	 na	 organização:	 a	 produção	 pode	 ser	 transferida	 para	 filiais	 dentro	 ou	 fora	 do	

país, e o embarque e outras funções podem ser subcontratados para outras empresas 

associadas. Nesses casos, as entidades relevantes para as atividades podem ser 

especificadas,	 por	 exemplo,	 visando	 todas	 as	 entidades	 sujeitas	 a	 relatórios	 financeiros	

consolidados.

Também	deve	ser	especificado	o	prazo	coberto	pelo	escopo	das	atividades	em	avaliação.

 

(2) Entendendo as relações com a biodiversidade

(i) Classificando o escopo especificado das atividades

Ao	 avaliar	 as	 relações	 com	 a	 biodiversidade,	 há	 várias	 formas	 de	 classificar	 o	

escopo das atividades das organizações, dependendo da natureza de uma 

determinada entidade empresarial. As empresas devem inovar e adotar boas ideias, 

quando	cabível,	dependendo	de	suas	características	e	portes	específicos.

Sugestões para classificar o escopo das atividades

•	Segundo	os	setores	empresariais	envolvidos,	ou	as	atividades	em	implantação.

•	Segundo	os	departamentos	da	empresa.

•	Segundo	os	materiais	com	as	maiores	entradas	e	saídas	do	balanço	de	materiais.

•	Segundo	os	fornecedores	de	insumos	materiais.

•	Segundo	os	ciclos	de	vida	dos	principais	produtos	e	serviços

•	Segundo	os	ecossistemas	envolvidos

•	Segundo	os	setores	comerciais	dos	mutuários	ou	atividades	sujeitas	a	investimento,	

assim por diante.

(ii) Avaliando as possíveis dependências dos benefícios da biodiversidade

No	 escopo	 das	 atividades	 que	 foram	 classificadas,	 a	 entidade	 empresarial	

avalia os benefícios da biodiversidade dos quais ela pode vir a depender - 

serviços ecossistêmicos (veja p. 75, Observação 1), tais como serviços de 

provisão, serviços de regulação, serviços culturais, etc.

Por exemplo, uma empresa no setor de alimentação pode contar com os 

serviços de provisão para culturas, criações, etc., e uma empresa do setor de 

turismo pode contar com serviços culturais como recreação e ecoturismo.

Além disso, é possível obter bons resultados se a análise extrapolar  o 

escopo das atividades da empresa envolvida e também incluir os benefícios 

de biodiversidade dos quais dependem os fornecedores, clientes, mutuários, 

entidades	financeiramente	relacionadas	e	afins.

Perguntas sugeridas para identificar os benefícios

•	 As atividades da empresa utilizam recursos bióticos (alimentos, madeira, plantações de 

fibras,	 etc.)	 e	 água?	 Se	 forem	 usados,	 estes	 recursos	 tendem	 a	 aumentar	 ou	 diminuir?	
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O aumento ou diminuição são rápidos ou lentos? Os níveis de fornecimento desses 

recursos são altos ou baixos? Se os recursos não estiverem disponíveis, há outro recurso 

que possa ser comprado a um preço razoável (por exemplo, alimento produzido em outro 

lugar)?

•	 As atividades da empresa utilizam recursos genéticos ou propriedades de forma de vida? 

Caso positivo, as atividades empresariais podem se manter de maneira favorável no futuro 

sem usar esses recursos?

•	 A entidade empresarial está envolvida em atividades que usam o meio ambiente natural 

(ecoturismo, paisagem natural, vida selvagem)? Caso positivo, as atividades podem se 

manter de maneira favorável no futuro se esses recursos desaparecerem?

•	 Os benefícios de prevenção de desastres naturais dos ecossistemas têm claros vínculos 

com a continuidade estável das atividades empresariais, e com o bom desempenho da 

empresa?

(iii) Avaliando possíveis impactos sobre a biodiversidade

Com	 base	 no	 escopo	 das	 atividades	 classificadas	 acima,	 os	 possíveis	 impactos	

sobre a biodiversidade são avaliados.

Também podemos obter bons resultados se a análise for além da entidade 

empresarial envolvida, e também incluir uma análise da extensão dos seguintes 

impactos	 causados	 por	 fornecedores,	 clientes,	 mutuários,	 entidades	 financeiramente	

relacionadas, etc. (veja p. 78).

É importante observar que os impactos podem ser positivos em alguns aspectos e 

negativos em outros.

Perguntas sugeridas para verificar os impactos

•	 Qual território – e até que ponto - as atividades da entidade empresarial usam? Da 

perspectiva da biodiversidade, quais as características do território que está sendo 

usado? Em termos de conservação da biodiversidade, a terra inclui áreas de alto 

valor de conservação? Até que ponto as atividades empresariais estão reduzindo ou 

fragmentando os habitats das espécies?

•	 Quais os recursos bióticos – e até que ponto - as atividades da entidade empresarial 

usam?

•	 As atividades empresariais estão causando a introdução de espécies invasoras ou 

contaminação genética?

•	 As atividades empresariais estão causando poluição ambiental ou mudanças 

ambientais, e elas têm impactos sobre as espécies ou os habitats?

•	 Os impactos acima limitam os benefícios da biodiversidade que outras partes estejam 

desfrutando?

•	 Os impactos acima têm efeito sobre a comunidade ou a cultura locais?

•	 Estes efeitos estão aumentando ou diminuindo? Etc.

73

Sum
ário executivo

Introdução
Seção I: Um

 entendim
ento com

um
 da situação

Referências: Conselhos para im
plem

entação
Seção II: Políticas



Exemplos de avaliação de benefícios e das maiores ameaças à biodiversidade

Atividades empresariais Produto A Produto B Produto C Material A Material B Material C

Serviços de provisão

Serviços de regulação

Serviços culturais

Serviços de suporte

Benefícios

Maiores Ameaças

Culturas

Criação

Captura de pescados

Aquicultura

Alimentos silvestres

Madeira e fibra de madeira

Outras fibras (algodão, cânhamo, seda, etc.).

Combustível de biomassa

Água doce

Recursos genéticos

Bioquímicos, remédios naturais.

Qualidade do ar

Regulação climática

Regulação climática regional e local

Regulação da água

Controle de erosão

Purificação e tratamento da água

Controle de doenças

Controle de pragas e ervas daninhas

Polinização

Proteção contra perigos naturais

Perda, redução, fragmentação 

do habitat

Exploração excessiva dos recursos bióticos

Introdução de espécies invasoras

Poluição (despejo de nitrogênio, fósforo, 
substâncias químicas na água, etc., e 
seu uso no meio ambiente)

Mudança climática

Outros

Um círculo preto indica que a relação com as atividades da entidade empresarial é grande e os impactos são grandes. 

Um círculo branco indica que há uma relação com as atividades da entidade empresarial.

Legenda

Ciclagem de nutrientes

Produção primária

Ciclo da água

Recreação

Outros

Insumo material 

Peixes Madeira

Mineração
Terra 
cultivável

Culturas

Escavação, 
etc.

Insumo material Insumo material 

Insumo material 
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Observação 1. Serviços ecossistêmicos.

A	 "Avaliação	 Ecossistêmica	 do	 Milênio"	 define	 "serviços	 ecossistêmicos"	 como	 os	

benefícios que a humanidade recebe dos ecossistemas.

Os	 serviços	 ecossistêmicos	 são	 classificados	 em	 quatro	 tipos:	 serviços	 de	 provisão,	

serviços de regulação, serviços culturais e serviços de suporte.

Serviços de provisão

Este termo se refere aos serviços que fornecem recursos importantes para a humanidade, 

tais	 como	 alimento,	 combustível,	 madeira,	 fibra,	 remédios,	 água,	 etc.,	 que	 são	 essenciais	

para manter as vidas humanas e garantir sua subsistência. Mesmo que ainda não sejam 

conhecidos ou que seu valor de utilização ainda não seja totalmente entendido, poderemos 

descobrir no futuro que estes são úteis para a sobrevivência humana.

A biodiversidade é extremamente importante em relação aos serviços de provisão, devido 

ao potencial que oferece para a exploração de recursos valiosos.

Exemplos de serviços de provisão

Serviço Descrição

Alimento Culturas Plantas cultivadas ou produtos agrícolas cultivados pelas pessoas para 
consumo humano ou animal como alimento.
Exemplos: grãos, vegetais, frutas.

Criação Animais criados para consumo, uso doméstico ou comercial.
Exemplos: gado, porcos, galinhas.

Captura de 
pescados

Peixes selvagens capturados por métodos que não sejam de criação.
Exemplos: atum, camarão, bacalhau.

Aquicultura Peixes, mariscos, crustáceos e algas criados usando lagoas e outras áreas de 
água	doce	ou	salgada	para	fins	de	criação.
Exemplos: camarão, ostra, enguias, alga seca (“nori”).

Alimentos 
silvestres

Coleta de vegetais comestíveis e captura de animais silvestres.
Exemplos: frutas, oleaginosas, cogumelos, carnes de animais silvestres etc.

Madeira e 
fibra

Madeira e 
outras	fibras	
de madeira

Produtos	feitos	de	árvores	retiradas	de	ecossistemas	florestais	naturais,	terras	
reflorestadas,	etc.
Exemplos: toras de madeira, polpa de madeira, papel.

Outras 
fibras

Fibras não madeireiras e não combustíveis extraídas do ambiente natural ou 
cultivadas e colhidas pelos humanos para diversos usos (algodão, cânhamo, 
seda, lã, etc.). 
Exemplos: têxteis (vestuário, etc.), corda.

Combustível Organismos vivos ou que viviam até recentemente que são usados como uma 
fonte de energia.
Exemplos: madeira combustível, carvão, plantas para produção de combustível, adubo.

Água doce Corpos	de	água,	águas	subterrâneas,	água	da	chuva	e	águas	superficiais	para	
uso doméstico, industrial e agrícola, etc.
Exemplos: água doce para beber, processos industriais, geração de eletricidade 
ou como modo de transporte.

Recursos genéticos Genes e informações genéticas usadas para criação de animal, melhoria de 
plantas e biotecnologia.
Exemplos: genes usados para aumentar a resistência da plantação.

Bioquímicos, remédios 
naturais

Remédios, biocidas, suplementos alimentares e outros materiais biológicos 
derivados dos ecossistemas para uso comercial ou doméstico.
Exemplos: ácido algínico, ginseng, cânfora.
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Serviços de regulação

Os "serviços de regulação” são aqueles que ajudam a regular o meio ambiente como, 

por	 exemplo,	 nas	 formas	 como	 as	 florestas	 regulam	 o	 clima,	 reduzem	 enchentes	 e	

purificam	a	água.	Os	custos	destes	serviços	seriam	altíssimos	se	tivessem	de	ser	prestados	

artificialmente,	por	intervenção	humana.

Os altos níveis de biodiversidade podem levar a serviços de regulação mais estáveis, assim 

como a uma maior habilidade de se recuperar de distúrbios externos e condições imprevistas. 

Exemplos de serviços de regulação

Serviço Descrição
Regulação da qualidade 
do ar

As	influências	que	os	ecossistemas	têm	sobre	a	qualidade	do	ar,	por	meio	do	
lançamento de produtos químicos ou pela remoção de produtos químicos da 
atmosfera.
Exemplos: os lagos servem como um sumidouro para os compostos de 
enxofre; a queima da vegetação emite partículas em suspensão, ozônio em 
nível de solo e compostos orgânicos voláteis.

Regulação 
climática

Global As	 influências	 que	 os	 ecossistemas	 têm	 sobre	 o	 clima	 global,	 através	 da	
emissão de gases de efeito estufa ou aerossóis, ou pela absorção de gases 
de efeito estufa ou aerossóis da atmosfera.
Exemplos:	captura	e	armazenagem	de	dióxido	de	carbono	florestal;	pântanos,	
gado e arrozais emitem metano.

Regional e 
local

As	influências	que	os	ecossistemas	têm	sobre	as	temperaturas,	precipitações	
e outros fatores climáticos locais ou regionais.
Exemplos: mudanças na cobertura da terra que podem alterar a temperatura 
e a precipitação.

Regulação da água As	 influências	 que	 os	 ecossistemas	 têm	 sobre	 o	 tempo	 e	 a	magnitude	 do	
escoamento da água, enchentes e recarga de aquíferos, especialmente 
em termos do potencial de armazenagem de água do ecossistema ou da 
paisagem.
Exemplos: solos permeáveis facilitam a recarga do aqüífero; as planícies 
alagadas de rios e os pântanos retêm água, o que pode reduzir as enchentes 
nos picos de escoamento, diminuindo a necessidade de infraestrutura de 
engenharia para controle de enchentes.

Controle de erosão Os papéis que a cobertura vegetal desempenha na retenção do solo e na 
prevenção de deslizamentos de terra.
Exemplos: vegetações como grama e árvore que evitam a perda do solo 
devido ao vento e à chuva.

Purificação e 
tratamento da água

Os papéis que os ecossistemas desempenham na absorção e decomposição 
do lixo orgânico na água; papéis na assimilação e desintoxicação dos 
compostos por meio de processos do solo e sedimentação do fundo de 
corpos d`água.
Exemplos: os microrganismos do solo que degradam o lixo orgânico.

Controle de doença As	influências	que	os	ecossistemas	têm	sobre	a	incidência	e	abundância	dos	
patógenos humanos.
Exemplos:	florestas	virgens	que	reduzem	a	ocorrência	de	água	parada	–	um	
criadouro de mosquitos - que podem reduzir a ocorrência da malária.

Controle de pragas e 
ervas daninhas

As	 influências	que	os	ecossistemas	 têm	sobre	o	controle	de	pragas,	ervas	
daninhas e doenças nas plantações e nas criações. 
Exemplos:	predadores	que	residem	nas	florestas	perto	das	áreas	cultiváveis	
- como morcegos, sapos e cobras - que consomem as pragas e as ervas 
daninhas.

Polinização Os papéis que os ecossistemas desempenham transferindo o pólen das 
partes	masculinas	para	as	partes	femininas	das	flores.
Exemplos:	 as	 abelhas	 das	 florestas	 próximas	 às	 terras	 cultiváveis	 que	
polinizam as plantações.

Regulação de 
desastres naturais

A capacidade dos ecossistemas de reduzir o dano causado por desastres 
naurais, tais como tufões e marés altas, e de manter a frequência e a 
intensidade das queimadas naturais.
Exemplos:	 florestas	 de	 manguezais	 e	 recifes	 de	 corais	 que	 protegem	 as	
costas litorâneas contra tempestades; processos de decomposição biológica 
que reduzem o combustível potencial para queimadas naturais.
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Serviços culturais

Os “serviços culturais” incluem oportunidades para realização espiritual, desfrute 

estético, inspirações para sistemas religiosos e sociais, recreação, etc. Muitas culturas e 

religiões locais são mantidas pelos ecossistemas endêmicos e pela biota local. 

A biodiversidade poderia ser descrita como a base dessas culturas. A perda de 

espécies	pode,	por	fim,	levar	à	perda	daquela	cultura	local.

Serviços de suporte

Estes são serviços que podem apoiar o fornecimento de serviços de provisão, serviços 

de regulação e serviços culturais. Entre os exemplos, podemos citar a produção de 

oxigênio através da fotossíntese, formação de solo, ciclo de nutrientes, ciclo da água, etc.

Referências:
•	 “Relatório	Anual	do	Meio	Ambiente	e	da	Sociedade	de	Ciclo	de	Material	Sólido”	 (Ministério	do	

Meio Ambiente, 2007, em japonês).
•		Relatórios	Síntese	da	Avaliação	Ecossistêmica	do	Milênio.
•	 “The	 Corporate	 Ecosystem	 Services	 Review:	 Guidelines	 for	 Identifying	 Business	 Risks	 and	

Opportunities Arising from Ecosystem Change” (Version 1.0), 2008. Estas são diretrizes 
desenvolvidas pelo World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 
Instituto Meridian, o World Resources Institute (WRI), e outros. Esta publicação apresenta 
sistematicamente metodologias que ajudam na formulação de estratégias para que as empresas 
analisem os serviços, riscos e oportunidades do ecossistema.
http://www.wbcsd.org/Plugins/DocSearch/details.asp?DocTypeId=25&ObjectId=Mjg5NjQ

Exemplos de serviços culturais

Exemplos de serviços de suporte

Serviço Descrição

Recreação e 
ecoturismo

O prazer de recreação que as pessoas desfrutam de ecossistemas naturais.
Exemplos: caminhada, acampamento, observação de pássaros.

Outros Os valores espirituais, estéticos, de “existência” intrínseca ou outros que as 
pessoas dão aos ecossistemas, paisagens ou espécies.
Exemplos: a realização espiritual decorrente de terras e rios sagrados; a 
crença que todas as espécies merecem ser protegidas, independentemente 
de sua utilidade para as pessoas.

Serviço Descrição

Ciclo de nutrientes Os	papéis	que	os	ecossistemas	desempenham	no	fluxo	e	na	reciclagem	de	
nutrientes (por exemplo, nitrogênio, enxofre, fósforo, carbono) por processos 
como decomposição e/ou absorção.
Exemplos: fauna e microorganismos do solo que decompõem a matéria 
orgânica e contribuem com a fertilidade do solo.

Produção primária A formação de material biológico através da fotossíntese da planta e 
assimilação de nutrientes.
Exemplos: as algas transformam a luz do sol e os nutrientes em biomassa, 
assim formando a base para a cadeia alimentar nos ecossistemas aquáticos.

Ciclo da água O	fluxo	de	água	que	circula	pelos	ecossistemas	em	suas	fases	sólidas,	líquidas	
ou gasosas.
Exemplos: transferência de água do solo para as plantas, das plantas para o ar 
e do ar para o solo, através da chuva.
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Observação 2. Exemplos de potenciais impactos causados pelas entidades 

empresariais.

(3) Analisando os riscos e as oportunidades

Com base nos resultados da avaliação dos benefícios e dos impactos da 

biodiversidade, e nas características e escala da entidade empresarial, os próximos 

passos são enumerar os possíveis riscos de não tomar ação sobre a biodiversidade e 

as oportunidades disponíveis se as ações forem tomadas, além de analisar os níveis de 

importância para a entidade empresarial em questão.

Conselhos para a análise de riscos e oportunidades

•	 Há uma ameaça de redução dos serviços ecossistêmicos – tais como alimento, 

madeira,	cultivo	de	fibras,	água,	etc.	–	ou	perda	de	acesso	a	eles,	e	a	ameaça	de	

impactos sobre as operações da empresa? 

•	 Há risco de violar as leis por causa da exploração excessiva dos recursos bióticos?  

Impactos Exemplos de potenciais impactos causados pelas entidades empresariais

Mudança de 
habitat

•	 Redução da área de habitat das espécies devido a transformações da terra 
como construção de fábrica, empreendimentos imobiliários, uso agrícola, 
tratamento de lixo, etc. Números reduzidos de população e números de espécie 
na área em questão. Fragmentação das rotas de migração animal.

•	 Fragmentação do habitat das espécies por causa da construção de estruturas.
•	 Mudanças no habitat resultantes de alterações dos cursos de rios, lagos, etc., 
causadas	pela	construção	de	estruturas,	ou	mudanças	no	volume	do	fluxo	ou	
volume da água devido ao consumo de água, etc.

•	 Mudanças no habitat das espécies devidas às plantações em larga escala.

Exploração 
excessiva dos 
recursos bióticos

•	 Exploração	excessiva	ou	desgaste	dos	recursos	bióticos	tais	como	florestas,	
peixes	e	mariscos,	e	outras	floras	e	faunas.

•	 Redução no número da população devido à coleta de espécies raras e 
ameaçadas.

•	 Redução nos usos tradicionais de recursos bióticos nas comunidades locais.
•	 Redução nas culturas tradicionais locais baseadas em recursos bióticos.

Espécies 
invasoras

•	 Impactos sobre o ecossistema resultantes da introdução de espécies invasoras, 
por meio de atividades de transporte.

•	 Impactos no ecossistema resultantes do uso de espécies invasoras nos 
espaços verdes ou na aquicultura, etc.

Poluição •	 Mudanças no habitat das espécies resultantes do despejo de poluentes no meio 
ambiente (corpos d’água, etc.).

•	 Redução da diversidade em consequência da perda de espécies, redução 
nos números da população ou números de espécies devido ao despejo de 
poluentes no meio ambiente (corpos d’água, etc.).

Mudança 
climática

•	 Aceleração da mudança climática e maiores impactos sobre a biodiversidade, 
em consequência das emissões de gases de efeito estufa.

Outros impactos 
sobre a 
biodiversidade

•	 Mudanças de habitat devido à iluminação noturna, etc.
•	 Impactos sobre a reprodução animal decorrentes do barulho.
•	 Impactos sobre as rotas migratórias dos pássaros devido à instalação de 

grandes turbinas eólicas para geração de eletricidade.

Fonte:	 Esta	 tabela	 foi	 desenvolvida	 segundo	 a	 classificação	 dos	 impactos	 com	 base	 no	 documento	 “Principais	

Propulsores Diretos de Mudanças na Biodiversidade e nos Ecossistemas” na “Avaliação Ecossistêmica do Milênio".
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•	 A reputação pública poderia ser prejudicada se as pessoas sentissem que havia um 

impacto negativo sobre a biodiversidade? 

•	 As ações em relação à biodiversidade podem trazer vantagens em termos de 

investimentos ou melhor reputação no mercado?

Exemplos de riscos e oportunidades

Tipo Exemplos de riscos e oportunidades

Operacional Riscos •	 Escassez de insumos materiais ou maior custo de aquisição dos 
insumos materiais devido, por exemplo, à redução dos recursos 
bióticos.

•	 Poucos produtos ou produtividade, ou descontinuidade das 
operações da empresa por causa da redução na disponibilidade 
de recursos bióticos.

Oportunidades •	 Desenvolvimento de processos de produção que sejam menos 
afetados pela escassez de insumos materiais, através do uso 
sustentável ou da redução na exploração de recursos bióticos.

•	 Fortalecimento da cadeia de suprimentos por meio da promoção 
de ações desenvolvidas pelos fornecedores.

De regulação / 
legal

Riscos •	 Imposição de multas, suspensão ou rejeição de licenças ou 
permissões, processos legais, etc., devido às violações legais à 
conservação da biodiversidade.

•	 Cortes nas cotas para recursos bióticos, ou imposição de novas 
taxas para usuários.

Oportunidades •	 Aprovação oficial para expandir as operações, graças à 
consideração da biodiversidade nas suas atividades.

•	 Desenvolvimento ou venda de novos produtos que atendam aos 
novos regulamentos, etc., relativos à biodiversidade.

De reputação Riscos •	 Dano à marca ou imagem da empresa, recusa da “licença social 
para funcionar” por causa da descoberta de impactos negativos 
sobre a biodiversidade.

Oportunidades •	 A demonstração de consideração com a biodiversidade melhora a 
imagem da marca, atrai consumidores e diferencia a empresa de 
outras no setor.

•	 A consideração da biodiversidade nas suas atividades ajuda a 
entender a comunidade local ou fortalecer as relações com os 
moradores locais e outros stakeholders.

Mercados / 
produtos

Riscos •	 Perda de clientes por causa da promoção das compras verde nos 
setores público e privados

•	 Redução na competitividade de mercado para os produtos ou 
serviços devido à baixa qualidade ambiental do produto.

Oportunidades •	 Desenvolvimento de produtos ou serviços que considerem a 
biodiversidade,	e	novos	mercados	para	produtos	certificados,	etc.

•	 Desenvolvimento de novas tecnologias, produtos, etc., que 
promovam a conservação e o uso sustentável da biodiversidade.

•	 Atrair os consumidores que têm alta sensibilidade ética para as 
empresas e os produtos que se preocupam com o meio ambiente, 
etc.

Financiamento Riscos •	 Potencial recusa de solicitações de financiamento devido a 
critérios	de	empréstimo	mais	rigorosos	nas	instituições	financeiras.

Oportunidades •	 Atrair investidores que enfatizam a responsabilidade social.

Interno Riscos •	 Redução no ânimo dos funcionários

Oportunidades •	 Melhor ânimo dos funcionários
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(4) Estabelecendo prioridades

Com base na análise dos benefícios e dos impactos da biodiversidade, assim como de 

riscos e oportunidades, o próximo passo é considerar o nível de prioridade para as ações 

a serem desenvolvidas pela entidade empresarial. Quando decidimos sobre prioridades, 

devemos levar em consideração os seguintes pontos: 

•	 Itens com alta dependência dos benefícios da biodiversidade ou um alto nível de 

impactos sobre a biodiversidade.

•	 Itens com média dependência dos benefícios da biodiversidade ou um nível médio de 

impactos sobre a biodiversidade, mas que envolvam grandes riscos ou oportunidades.

Dependendo	do	nível	de	prioridade	concedido,	o	próximo	passo	é	identificar	as	atividades	

(entre	a	gama	de	 itens	especificados	pela	determinação	anterior	do	escopo	das	atividades	

da entidade empresarial) que devem ser realizadas porque são especialmente importantes, 

em médio e longo prazo, para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade, e as 

que têm prioridade relativamente mais baixa, mas que devem ser realizadas no futuro.

Materiais de Referência:
•	 “The Corporate Ecosystem Services Review: Guidelines for Identifying Business Risks and 

Opportunities Arising from Ecosystem Change” Versão 1.0 (WBCSD Meridian Institute, WRI, 
2008).

Exemplos de avaliação de benefícios e das maiores ameaças à biodiversidade

Atividade 
empresarial

Risco/
oportunidade

Operacional

Produto A Produto B

Consideração das atividades prioritárias

Oportunidades Riscos Oportunidades Riscos

Capaz de garantir o 
fornecimento estável 
de insumos materiais 
graças às práticas  
sustentáveis

De regulação / 
legal

De reputação
A consideração da 
biodiversidade 
melhora a imagem da 
marca.

A não utilização de 
práticas sustentáveis 
pode resultar em 
dificuldades para 
garantir os insumos 

Ao considerar a 
biodiversidade, as 
entidades empresariais 
podem conquistar a 
confiança dos 
stakeholders e das 
autoridades.

Mercado / 
produto

Financiamento

Interno

Legenda
Um círculo preto indica um alto nível de risco ou oportunidade.
Um círculo branco indica uma atividade que envolve risco ou oportunidade.

Fidelizar novos clientes 
usando o sistema de 
certificação.

A não consideração da 
biodiversidade pode 
resultar na rejeição das 
solicitações de 
permissão para 
angariar recursos.
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As entidades empresariais têm uma ampla variedade de relações com a biodiversidade, 

por meio da vasta variedade de contexto onde operam.

As páginas a seguir se referem às situações-chave onde as empresas desenvolvem 

atividades empresariais, e mostram os potenciais impactos dessas atividades sobre a 

biodiversidade, as possíveis ações para sua conservação e seu uso sustentável, além de 

algumas ações que parecem ser especialmente avançadas. É necessário observar que 

muitas das atividades apresentadas como exemplos aqui precisam da colaboração de 

especialistas	para	fomentar	sua	eficácia.

No caso de exemplos que se relacionam à biodiversidade através da cadeia de 

suprimentos,	 investimento	 e	 financiamento,	 (exemplos	 (1)	 a	 (4)),	 também	 consulte	

os exemplos (5) a (11) sobre como projetos e atividades de entidades empresariais 

financeiramente	relacionadas	interagem	com	a		biodiversidade.

(1) Aquisição de insumos materiais (6) Uso da terra

(2) Vendas (7)  Exploração de recursos abióticos

(3)	 Investimento	e	financiamento (8) Operação do local de trabalho

(4) Pesquisa e desenvolvimento (9) Exploração dos recursos bióticos

(5) Projetos de grande escala no exterior (10) Transporte

(11) Turismo externo

Ações das entidades empresariais nos  
contextos-chave

Referência 

3

Gestão

Atividades 
empresariais

Atividades 
empresariais

Atividades 
empresariais

Atividades 
empresariais

Atividades 
empresariais

Empresas, etc. 
envolvidas na produção 

de insumos materiais.

Negócios, etc.,
envolvidos em investimentos

e finanças

Negócios, etc., envolvidos no uso de  
insumos materiais, transportes, vendas

Produção de 
alimento, 

madeira, etc.

Gestão

Atividades 
empresariais

Produção,
distribuição,
vendas, etc.

Biodiversidade

Uso da terra, operação do local do trabalho, transporte, tratamento de resíduos, etc.Coleta de 
recursos

Referência 3: Ações das entidades 
empresariais nos contextos-chave (1) a (4)

Referência 3: Ações das entidades empresariais nos 
contextos-chave (5) a (11)

(Consideração das ações de biodiversidade nas atividades 

empresariais, principalmente por outras entidades empresariais).

(Consideração da biodiversidade nas atividades empresariais, 
principalmente pela própria entidade empresarial).

Estrutura

Observação:		 Esta	figura	pretende	explicar	a	estrutura	em	termos	simples.	Ela	não	pretende	sugerir	que	uma	entidade	
empresarial em um determinado estágio necessariamente tenha qualquer situação em particular. Na 
realidade, várias entidades empresariais enfrentam diversas situações, inclusive algumas que não são 
representadas acima.

81

Sum
ário executivo

Introdução
Seção I: Um

 entendim
ento com

um
 da situação

Referências: Conselhos para im
plem

entação
Seção II: Políticas



(1) Aquisição de insumos materiais

Além do que está sob controle direto da entidade empresarial, também há outras 

relações com a biodiversidade, tais como por meio da aquisição de insumos materiais. 

Em alguns casos, as entidades empresariais que compram e usam insumos materiais 

enfrentam	 grande	 dificuldade	 para	 avaliar	 a	 situação	 como,	 por	 exemplo,	 nas	 regiões	

que produzem tais insumos, por causa da extensão e complexidade da cadeia de 

suprimentos. Enquanto isso, as atividades na região produtora (por exemplo, uso da 

terra, exploração de recursos bióticos) podem ter grande impacto na biodiversidade, 

através da aquisição de insumos materiais de recursos bióticos (por exemplo, madeira, 

produtos pesqueiros, produtos agrícolas). 

Observação: Consulte o item (5) a (11) para saber sobre os possíveis impactos dos fornecedores sobre a 
biodiversidade.

Exemplos de ações possíveis

•	 Lutar	para	reduzir	a	quantidade	de	recursos	utilizados.

•	 Incentivar as entidades empresariais em qualquer estágio da cadeia de suprimentos 

a considerarem a biodiversidade quando adquirirem insumos materiais.

- No caso de recursos bióticos e outros insumos materiais adquiridos, considere 

a observação das leis e regulamentos (cumprimento legal); faça com que a 

compra não cause a conversão do uso da terra nas áreas que têm alto valor 

para a conservação da biodiversidade (por exemplo, empreendimentos em áreas 

de	floresta	ou	zonas	costeiras);	e	faça	com	que	a	licitação	seja	realizada	através	

de	 sistemas	 de	 gestão,	 que	 se	 baseiem	 no	 uso	 sustentável	 e	 critérios	 afins	

(sustentabilidade). (Consulte “(5) Projetos de Grande Escala no Exterior”). Faça a 

consideração social, tal como a respeito dos direitos indígenas.

-	 Identifique,	 diferencie	 e	 mostre	 insumos	 materiais	 favoráveis	 à	 manutenção	 da	

biodiversidade em separado de outros insumos materiais para, assim, promover 

ações que considerem a biodiversidade em áreas que produzem recursos 

bióticos, e para oferecer aos consumidores uma escolha na seleção do produto.

-	 Use	itens	certificados,	nos	insumos	materiais	que	são	adquiridos.

•	 Coopere	e	trabalhe	para	conscientizar	a	cadeia	de	suprimentos	no	escopo	permitido	

pela	esfera	de	influência	da	empresa.
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Informações de Referência

Informações de Referência

A "Política Básica para Promoção da Aquisição de Bens e Serviços Sustentáveis” do Japão, 

com	 base	 na	 Lei	 de	 Promoção	 de	 Aquisição	 de	 Bens	 e	 Serviços	 Sustentáveis	 pelo	 Estado	 e	

outras	Entidades	 (a	Lei	de	Promoção	de	Compra	Verde)	estipula	questões	básicas	que	 indicam	

que o governo e agências administrativas independentes relacionadas devem abrangente e 

sistematicamente promover a redução dos impactos ambientais (inclusive a consideração da 

biodiversidade) na aquisição de insumos materiais, peças, produtos e serviços.

Para alguns produtos de papel, a Política Básica estabelece que um dos critérios para decisão 

de aquisição é que as toras usadas para polpa virgem (excluindo a polpa virgem manufaturada 

oriunda	 de	 desbastes	 florestais,	 ou	 de	materiais	 reciclados	 como	 restos	 de	 corte	 nas	 fábricas	

de compensado e nas serralherias), devem ser derrubadas legalmente, nos termos da legislação 

florestal	 do	país	 produtor;	 além	disso,	 outro	 fator	 de	 consideração	 é	 que	onde	 a	 polpa	 virgem	

for	 usada	 como	 insumo	material,	 qualquer	madeira	 usada	 deve	 ser	 produzida	 de	 uma	 floresta	

manejada de forma sustentável.

Certificação Florestal

Trata-se	 de	 sistemas	 onde	 uma	 terceira	 parte	 independente	 certifica	 as	 florestas	 que	 são	

devidamente	manejadas	e	a	produção	e	distribuição	de	produtos	florestais	destas	florestas	–	em	

nível ambiental, econômico e social.

[Principais	planos	de	certificação	florestal]

Programa para o Reconhecimento da Certificação Florestal (PEFC, em inglês): Conselho 

PEFC.

É	 o	 maior	 programa	 de	 certificação	 florestal	 no	 mundo,	 onde	 o	

Conselho PEFC serve como órgão gestor internacional que opera o 

programa de	 certificação	 florestal,	 para	 promover	 o	 reconhecimento	

mútuo	 entre	 os	 sistemas,	 além	 de	 analisar	 os	 planos	 de	 certificação	

florestal	 desenvolvidos	 em	 separado	 em	 cada	 país.	 Ele	 concede	

certificação	 florestal	 e	 certificação	 para	 a	 cadeia	 de	 custódia	 (CoC,	

que	significa	o	fluxo	de	produtos	florestais	da	floresta	para	o	mercado).	

Atualmente,	 25	 sistemas	 têm	 reconhecimento	 mútuo,	 e	 as	 florestas	

já	 certificadas	 por	 estes	 sistemas	 cobrem	 mais	 de	 200	 milhões	 de	

hectares no mundo todo. Referência: http://www.pefc.org/internet/html/

Conselho de Manejo Florestal (FSC, em inglês).

Trata-se de um plano sob as ordens do Conselho de Administração 

Florestal (Forest Stewardship Council), uma organização de livre 

adesão dos stakeholders	 envolvidos	 na	 gestão	 florestal.	 	 Oferece	

dois	 tipos	 de	 certificação:	 a	 certificação	 de	 Gestão	 Florestal	 (GF)	

que	 se	 aplica	 às	 florestas	 e	 terras	 florestais,	 e	 a	 certificação	 de	

Cadeia de Custódia (CoC) que se aplica à gestão da produção, do 

processamento	 e	 dos	 processos	 de	 distribuição.	 Na	 certificação	 de	

GF,	mais	de	100	milhões	de	hectares	foram	certificados	em	954	locais	

em 81 países no mundo, até dezembro de 2008. A conservação da 

biodiversidade está inclusa nos princípios do FSC. Referência: http://www.fsc.org/

Política Básica para Promoção da Aquisição de 
Bens e Serviços Sustentáveis

Programas de certificação
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Conselho de Ecossistema Verde Sustentável (SGEC)

Trata-se	 de	 um	 sistema	 de	 certificação	 florestal	 operado	

pelo Conselho de Ecossistema Verde Sustentável – um órgão 

criado por 74 organizações fundadoras de diversas áreas, 

em	 diversos	 setores,	 para	 criar	 um	 sistema	 de	 certificação	

florestal	 adequado	 para	 o	 Japão.	 Há	 dois	 sistemas:	 o	 Sistema	

de	 Certificação	 Florestal	 SGEC	 e	 o	 Sistema	 de	 Separação	 e	

Rotulagem SGEC. Em 25 de dezembro de 2008, cerca de 

740.000	 hectares	 de	 terras	 florestais	 foram	 certificados.	 A	

conservação da biodiversidade é um dos padrões do SGEC.  

Referência: http://www.sgec-eco.org/

•	 Exemplos	 de	 produtos	 que	 usam	 a	 certificação	 florestal:	 papel,	 material	 de	 escritório,	

materiais de construção, etc.

Marca madeira Goho: Federação Japonesa de Associações do Setor Madeireiro

Este é um selo criado como um símbolo para que as atividades possam abordar o 

problema de corte ilegal e para conscientizar os sistemas madeireiros e de produtos de 

madeira onde o cumprimento legal foi observado (chamados de “goho-mokuzai” em japonês, 

que	significa	“madeira	legal").

A	verificação	se	baseia	em	“Diretrizes	para	Verificação	da	Legalidade	e	Sustentabilidade	da	

Madeira e dos Produtos Madeireiros” elaboradas pela Agência Florestal do Japão. A marca é 

usada por empresas que querem mostrar que estão fornecendo madeira legal, além de ser 

usada	como	uma	ferramenta	de	promoção	do	sistema	de	verificação	de	madeira	legal	e	para	

conscientização sobre a madeira legal. 

Referência: Conselho para Combater a Questão de Corte Ilegal, http://goho-wood.jp/mark/

index.html

Certificação marinha

Trata-se	 de	 um	 sistema	 onde	 uma	 organização	 independente	 certifica	 a	 sustentabilidade	

dos produtos pesqueiros e o comércio destes produtos.

[Principais	planos	de	certificação	marinha]

Conselho Internacional para  a Gestão Pesqueira Sustentável (MSC, em inglês).

O	 MSC	 é	 uma	 organização	 internacional	 sem	 fins	 lucrativos	

que	opera	este	sistema	de	certificação	para	indústrias	pesqueiras	

que levam em conta a sustentabilidade e o meio ambiente. Há 

certificação	 para	 pescados	 e	 uma	 certificação	 de	 cadeia	 de	

custódia para comerciantes de produtos marinhos e outros. A 

organização	realiza	auditorias	de	certificação	sobre	a	situação	do	

recurso, seus impactos nos ecossistemas e sobre os sistemas de 

gestão, com base no “Padrão Ambiental para Pesca Sustentável” 

do MSC.

Referência:	 Pesca	 Sustentável	 Certificada	 (MSC)	 http://www.

msc.org
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Selo Marinho Ecológico do Japão (MELJ, em inglês): Associação Japonesa de Pescados.

É	 um	 plano	 operado	 pela	 MEL	 Japão,	 criada	 na	

Associação Japonesa de Pescados. A Divisão de 

Operação da Associação Japonesa de Pescados 

funciona	como	a	secretaria.	Ela	lida	com	a	certificação	no	

estágio	de	produção	 (certificação	de	pescados)	e	com	a	

certificação	no	estágio	de	distribuição	e	processamento	 (certificação	da	cadeia	de	custódia).	

Os	critérios	para	a	certificação	de	pescados	incluem	três	componentes:	o	sistema	de	gestão,	

os recursos-alvo e a consideração do ecossistema.

Referência: Selo Marinho Ecológico do Japão http://www.melj.jp/index.html

Outros sistemas de certificação dos recursos naturais

Certificado de Óleo de Palma Sustentável - RSPO

Trata-se	de	um	sistema	de	certificação	da	Mesa	Redonda	sobre	Óleo	de	Palma	Sustentável	

(RSPO, em inglês), que é uma iniciativa de vários stakeholders voltada ao óleo de palma 

sustentável. A produção sustentável de óleo de palma e a cadeia sustentável de suprimento 

deste	óleo	são	os	alvos	da	certificação.	O	primeiro	sistema	tem	oito	“Princípios	e	Critérios	RSPO	

para	 a	 Produção	 Sustentável	 do	 Óleo	 de	 Palma”,	 entre	 os	 quais	 um	 é	 a	 “Responsabilidade	

ambiental e a conservação dos recursos naturais e da biodiversidade”. 

Referência:	A	Mesa	Redonda	sobre	Óleo	de	Palma	Sustentável	(RSPO)	http://www.rspo.org/

default.aspx

(2) Vendas

Os impactos na biodiversidade podem ser causados indiretamente pela venda de 

produtos e serviços que tenham um grande impacto sobre a biodiversidade. Além disso, 

se	 houver	 uma	 falha	 na	 devida	 identificação	 e	 diferenciação	 entre	 produtos	 e	 serviços	

que são favoráveis à manutenção da biodiversidade e os que não o são, poderá haver 

um	 impacto	 na	 distribuição	 de	 produtos	 benéficos	 à	 biodiversidade,	 e,	 na	 verdade,		

dificultar	as	ações	relacionadas	à	biodiversidade.

Enquanto isso, ao passar informações aos compradores (como consumidores gerais) 

no momento da compra, falando sobre a biodiversidade nos produtos e serviços, 

é possível conscientizá-los ainda mais sobre esses produtos e, assim, mudar o 

comportamento do consumidor, promovendo indiretamente ações para a biodiversidade.

Exemplos de ações possíveis

•	 Verificar	os	impactos	dos	bens	e	serviços	em	questão	sobre	a	biodiversidade.

•	 Identificar	e	diferenciar	os	itens	que	são	favoráveis	à	manutenção	da	biodiversidade	e	os	que	

não são.

•	 Promover itens que sejam favoráveis à manutenção da biodiversidade na linha de produtos.

•	 Apresentar informações sobre aspectos e critérios levados em consideração em relação aos 

produtos e serviços compatíveis com a proteção da biodiversidade.

•	 Promover a comunicação em relação à biodiversidade, como parte das atividades de 

marketing e promoção.
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(3) Investimento e financiamento

Através de investimentos e empréstimos para projetos e empresas, é possível causar 

um impacto indireto sobre a biodiversidade, como resultado das atividades dos projetos 

e	das	empresas	de	entidades	que	tenham	relações	financeiras.

Observação: Veja de (5) a (11) para saber mais sobre os possíveis impactos sobre a biodiversidade causados por 
projetos	e	empresas	que	recebem	investimentos	ou	financiamento.

Exemplos de ações possíveis

•	 Incorporar a consideração da biodiversidade aos critérios de revisão para decisões 

sobre	 o	 financiamento	 do	 projeto.	 Particularmente	 nos	 casos	 onde	 o	 método	 de	

financiamento	permitir	a	 identificação	do	projeto	específico,	aplicar	os	Princípios	do	

Equador	ao	classificar	o	 risco	ambiental	e,	quando	necessário,	exigir	avaliações	de	

impacto ambiental que incluam a biodiversidade como parte da análise geral. Além 

disso, assegure-se que, em termos de biodiversidade, o investimento não envolva 

mudanças no uso da terra que possam afetar terras com alto valor de conservação 

(Veja “(5) Projetos de grande escala no exterior”).

•	 Quando	 investir	 ou	 fizer	 empréstimo	 para	 as	 empresas,	 verificar	 se	 estas	 estão	

considerando	 a	 biodiversidade	 em	 suas	 atividades.	 (Por	 exemplo,	 confirme	 se	

a empresa adotou políticas para conservação da biodiversidade ou para o uso 

sustentável e se incorpora a biodiversidade nos sistemas de gestão ambiental).

•	 Considerar os Princípios de Investimento Responsável (PRI, em inglês) e considerar 

a biodiversidade como um dos problemas ambientais e outros problemas que estão 

sendo abordados. 

•	 Desenvolver	 produtos	 financeiros	 que	 considerem	 a	 biodiversidade	 (por	 exemplo,	

fundos que usem um índice de biodiversidade).

•	 Divulgar	 informações	 sobre	 as	 abordagens	 ao	 financiamento	 ciente	 de	

biodiversidade, prestando informações úteis aos investidores.

Materiais de referência:
•	 Princípios do Equador
São	 padrões	 internacionais	 adotados	 voluntariamente	 por	 diversas	 instituições	 financeiras	
no	mundo	 todo.	No	 caso	 dos	 projetos	 em	 análise	 para	 financiamento,	 a	 instituição	 financeira	
avalia o projeto do ponto de vista do credor em termos das avaliações e gestão dos impactos 
ambientais e sociais. Os Princípios do Equador foram adotados pela primeira vez em junho de 
2003.

•	 Princípios para Investimento Responsável (PRI, em inglês).
Princípios de investimento voluntário formulados por solicitação do Secretário Geral das Nações 
Unidas. Entre outras coisas, os PRI listam as questões ambientais, sociais e de governança que 
devem ser incorporadas aos processos de decisão dos investidores institucionais.

•	 Padrões Financeiros Internacionais de Desempenho Corporativo em Sustentabilidade Social e 
Ambiental (IFC, 2006).
Os	 Padrões	 de	 Desempenho	 do	 IFC	 definem	 os	 papéis	 e	 responsabilidades	 dos	 clientes	 em	
termos	da	gestão	de	projeto	do	cliente,	além	de	definir	os	requisitos	que	devem	ser	atendidos	
para	 receber	 financiamento	 do	 IFC.	 Há	 oito	 padrões	 de	 desempenho,	 onde	 o	 sexto	 é	
“Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável de Recursos Naturais”.
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(4) Pesquisa e desenvolvimento

Uma vez que as atividades empresariais, como os processos de produção e métodos 

de construção, assim como os próprios bens e serviços, podem ter impactos sobre a 

biodiversidade, a pesquisa e o desenvolvimento pertinentes podem tanto causar quanto 

reduzir os impactos sobre a biodiversidade.

Exemplos de ações possíveis

•	 Na pesquisa e no desenvolvimento relativos aos processos de produção, métodos 

de construção, considere os impactos sobre a biodiversidade.

•	 Quando realizar a pesquisa e desenvolvimento para bens e serviços, considere os 

impactos sobre a biodiversidade em todo o ciclo de vida.

•	 Investigue os serviços, assim como os métodos de vendas e marketing, que 

consideram a biodiversidade.

•	 Considere os modelos comerciais que são sustentáveis.

-  Realize pesquisa e desenvolvimento para metodologias da produção, para reduzir 

o uso de insumos materiais.

-  Faça pesquisa e desenvolvimento para métodos de construção que possam 

reduzir os impactos sobre a biodiversidade.

-  Realize pesquisa e desenvolvimento de bens que levem à redução da quantidade 

de lixo emitida.

-		 Realize	pesquisa	e	desenvolvimento	sobre	métodos	de	certificação	para	mostrar	

as considerações relacionadas à biodiversidade.

(5) Projetos de grande escala no exterior

Os projetos no estrangeiro relacionados a grandes empreendimentos de uso da terra e 

a exploração de recursos abióticos, além do uso de recursos bióticos, podem ter grandes 

impactos sobre a biodiversidade. É necessário cumprir com a legislação e os regulamentos 

pertinentes nos países e regiões em questão.

Exemplos de ações possíveis

•	 Implementar	 avaliações	 de	 impacto	 ambiental,	 quando	 necessário,	 com	 base	 nas	

características especiais do projeto em questão.

—Fluxo de considerações —

(i)  Considere a importância dos impactos do projeto que envolve a biodiversidade e a 

comunidade local, e analise se é necessário ou não realizar pesquisa, para a conservação e 

o uso sustentável da biodiversidade. 

(ii)  Com base no julgamento do item (i), realize pesquisas, projeções e avaliações dos impactos 

e questões pertinentes, considerando ações e questões relacionadas à conservação 

e o uso sustentável da biodiversidade. No caso de empreendimentos fundiários e outras 

atividades pertinentes, considere as ações com base na priorização das ações para 

evitar ou reduzir o impacto, ou medidas compensatórias de mitigação (projetos para criar 

ambientes que se assemelhem em tipo ao ambiente perdido).
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(iii)  No caso de implementação de projetos, desenvolva as ações consideradas no item 

(ii) acima. Posteriormente, quando necessário, determine seus resultados e outros 

impactos e reconsidere as ações.

- Quando implementar a ação acima, considere buscar a cooperação de 

stakeholders externos e busque o fornecimento de informações e a comunicação.

•	 Usando	listas	e	outras	informações	sobre	a	declaração	de	áreas	protegidas	e	importantes	

ambientes	 naturais,	 certifique-se	que	o	projeto	 não	 esteja	 em	uma	área	 considerada	de	

alto valor de conservação em termos de conservação da biodiversidade (por exemplo, 

parques nacionais, áreas de preservação da vida selvagem, áreas tombadas por 

convenções internacionais como a Convenção de Patrimônio Mundial e a Convenção de 

Ramsar;	habitat	de	espécies	silvestres	raras	–	além	de	áreas	que,	embora	não	oficialmente	

declaradas,	incluem	ecossistemas	vulneráveis	e	as	vizinhanças,	florestas	virgens	ou	de	alto	

valor	de	conservação,	 recifes	de	corais	 importantes,	pântanos	 importantes,	florestas	das	

quais as comunidades locais dependem).

•	 Ao	realizar	as	ações	listadas	acima,	uma	empresa	pode	descobrir	que	melhorou	a	imagem	

da marca corporativa, o que pode resultar em maior credibilidade ao desenvolver novos 

projetos semelhantes no futuro.

Materiais de Referência:
•	 Diretrizes	 do	 JBIC	 para	Confirmação	 das	Considerações	Ambientais	 e	 Sociais	 –	 Trata-se	 de	
padrões para procedimentos e avaliações pelo Banco Japonês para Cooperação Internacional 
(JBIC)	 para	 confirmar	 as	 considerações	 ambientais	 e	 sociais,	 e	 os	 critérios	 para	 os	 projetos	 a	
serem	financiados,	que	devem	ser	submetidos	à	revisão	ambiental	e	social;	o	objetivo	é	incentivar	
os órgãos de implementação de projeto a realizar as devidas considerações ambientais e sociais, 
segundo	essas	diretrizes.	Também	 foram	preparadas	 listas	de	verificação	para	diferentes	setores	
industriais. As diretrizes aditadas, “Considerações Ambientais e Sociais Necessárias para os 
Projetos Financiados", lançadas em julho de 2009, incluem novas abordagens referentes aos 
ecossistemas e à biota.

 

(6) Uso da terra (mudança do uso da terra, construção de edifícios, gestão da 

terra, uso de terra ociosa, renovação, etc.)

As mudanças no uso da terra, tais como a construção de uma fábrica ou o 

estabelecimento	de	uma	empresa	em	terras	agrícolas	ou	florestais,	podem	causar	reduções	

no tamanho, fragmentação, alterações ou outros impactos sobre o habitat das espécies. 

Mesmo no caso de terras que não sejam alteradas, pode haver impactos sobre os 

ecossistemas	fluviais	e	a	biodiversidade	marinha	devido	ao	escoamento	do	solo,	despejo	

de águas residuárias e a construção de estruturas.

Ocasionalmente, os impactos sobre a biodiversidade também causam a degradação da 

cultura tradicional local, que pode ser fortemente enraizada nos recursos bióticos.

Os impactos sobre a biodiversidade também podem ocorrer como resultado da 

introdução de espécies invasoras e outras atividades associadas aos métodos de 

gestão de terras, o uso de terras vagas e renovação. Enquanto isso, em alguns casos a 

consideração da biodiversidade pode aumentar o valor dos imóveis. Em Tóquio, por 
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exemplo, uma pesquisa mostrou uma relação entre os valores dos imóveis (valor de aluguel, 

preço da propriedade, etc.) e a proporção de cobertura verde ou a quantidade de áreas 

verdes em uma cidade (veja p. 146).

Observe que no caso de uso da terra no Japão, onde há um risco de impacto 

significativo	 sobre	 o	 meio	 ambiente,	 inclusive	 sobre	 a	 biodiversidade,	 dependendo	 das	

características de um projeto, pode ser necessário realizar uma avaliação de impacto 

ambiental,	com	base	na	Lei	de	Avaliação	de	Impacto	Ambiental	e	outros	regulamentos.9

Exemplos de ações possíveis

•		 Quando	causar	uma	mudança	no	uso	da	terra,	considere	a	biodiversidade.

•		 Quando	 administrar	 o	 regime	 de	 propriedade	 do	 solo,	 considere	 como	 é	 possível	

evitar os impactos negativos sobre a biodiversidade (por exemplo, a introdução de 

espécies invasoras), e também analise como ter impactos positivos (por exemplo, a 

criação do habitat e a criação de redes ecológicas).

•		 Em	 relação	 ao	 uso	 da	 terra	 (por	 exemplo,	 alteração	 da	 terra;	 construção	 de	

edifícios; gestão de sistemas de propriedade da terra; uso de terra vaga; renovação; 

fragmentação de sistemas aquáticos como rios e lagos; etc.), as partes relevantes 

incluem donos de propriedade, gestores, empreendedores e construtores devem 

considerar a conservação e o uso sustentável da biodiversidade, para cumprir com 

seus respectivos papéis.

•		 Quando	 causar	 uma	 mudança	 no	 uso	 da	 terra,	 considere	 a	 colaboração	 com	

stakeholders.

•		 Quando	 causar	 uma	 mudança	 no	 uso	 da	 terra,	 considere	 a	 comunicação	 e	

colaboração com diversos stakeholders externos, e forneça informações até onde for 

possível e necessário – desde o estágio de planejamento da atividade pela entidade, 

até o estágio de implementação. (Isso pode permitir uma consideração ambiental 

mais	 eficaz,	 por	 exemplo,	 obtendo	 informações	 ambientais	 locais	 e	 entendendo	

a visão comum da comunidade em relação o meio ambiente local e seus valores 

únicos).

-		 Desde	 um	 estágio	 inicial,	 para	 realizar	 considerações	 ambientais	 eficientes	

e	 eficazes,	 avaliando	 diversas	 propostas	 alternativas,	 preste	 o	 máximo	

de informações possíveis e necessárias e discuta as questões visando a 

comunicação e a colaboração com os stakeholders externos.

- Tenha como meta a comunicação e a colaboração com stakeholders externos 

que	 possam	 ter	 informações	 significativas	 sobre	 o	 meio	 ambiente	 local	 e	 que	

não possam ser obtidas pelas entidades empresariais que trabalham sozinhas. 

Estes stakeholders podem incluir as agências governamentais encarregadas 

9	 Um	marco	para	a	consideração	ambiental	adequada	para	grandes	projetos	que	apresentam	riscos	de	significativos	
impactos ambientais. Para se alinhar às características de um projeto, a entidade empresarial deve conduzir 
seus próprios estudos, projeções e avaliações desde o estágio de planejamento do projeto até o estágio de 
implementação,	considerando	a	opinião	dos	órgãos	ambientais	relevantes,	moradores	e	outros	atores,	refletindo	os	
resultados nas decisões relacionadas  ao plano e à implantação do projeto. Com relação às ações no estágio de 
desenvolvimento do plano do projeto, consulte as “Diretrizes Estratégicas da Avaliação Ambiental”, lançadas pelo 
Ministério do Meio Ambiente para que os ministros relevantes solicitem ações.
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do meio ambiente (departamentos ambientais e departamentos de governos 

locais, secretarias locais de meio ambiente do Ministério do Meio Ambiente, etc.), 

peritos,	ONGs	e	organizações	sem	fins	lucrativos.

-  Mediante a comunicação e a colaboração com as ONGs e as organizações sem 

fins	lucrativos,	as	ações	de	uma	entidade	empresarial	podem	ser	divulgadas	e	tal	

iniciativa pode ter um efeito positivo sobre a atividade principal da empresa.

—Mudanças no uso da terra, construção de prédios —

•		 Evite	desenvolvimento	rural	em	terras	de	alto	valor	de	conservação	da	biodiversidade	

(veja “(5) Projetos de grande escala no exterior”).

•	 No	 caso	 de	 desenvolvimento	 rural,	 o	 proprietário	 da	 empresa	 deve	 considerar	 a	

conservação da biodiversidade ao selecionar o empreiteiro da construção, decidindo 

sobre o plano de desenvolvimento, gerenciando a construção.

•		 Quando	alterar	a	 terra	em	remanescentes	de	ecossistemas	naturais,	o	empregador	

deve considerar reduzir a quantidade de área a ser alterada, ou reduzir os impactos 

em áreas de alta biodiversidade até onde for possível, ou deve considerar a redução 

dos impactos em áreas que sejam importantes como parte de uma rede de habitats, 

e a implementação da conservação de espécies raras, etc.

•		 Na	construção	de	prédios,	dê	a	devida	consideração	à	biodiversidade;	ao	planejar,	

analise não somente o local do projeto, mas também o ambiente natural na 

área vizinha, e considere as redes ecológicas quando desenvolver os planos de 

construção; ao construir, considere a localização das estruturas temporárias para não 

perturbar as espécies que moram lá, realizando medidas de redução de ruídos, etc.

•		 Nas	atividades	de	construção,	considere	os	impactos	sobre	a	biodiversidade,	não	só	

da obra de construção, mas também da aquisição de materiais de construção e o 

manejo do lixo da construção, do solo e de outros resíduos de construção.

•		 Ao	 criar	 áreas	 verdes,	 considere	 o	 uso	 dos	 espaços	 endêmicos	 e	 tenha	 cuidado	

com a introdução de espécies invasoras. Analise a relação com os ecossistemas nas 

áreas vizinhas, por exemplo, considerando as redes de habitat.

—Manejo da terra —

•		 Nos	 espaços	 verdes	 corporativos,	 tais	 como	 terras	 e	 florestas	 de	 propriedade	 da	

empresa, crie biótopos para conservar os ecossistemas locais, educação ambiental 

para os funcionários, etc. Avalie os impactos sobre a biodiversidade por meio do 

monitoramento oportuno e, também, em cooperação com universidade locais, ONGs 

e	organizações	sem	fins	lucrativos,	etc.

•		 Realize	 avaliações	 multifacetadas	 sobre	 a	 gestão	 e	 as	 operações	 do	 regime	 de	

propriedade da terra, coberta pela vegetação, com base nos sistemas de avaliação 

de espaços verdes (por exemplo, o Sistema Verde de Avaliação Ambiental – ou 

SEGES; veja a Observação). 

•		 Entre	 as	 partes	 para	 consulta,	 podemos	 citar	 as	 universidades	 locais,	 as	

organizações	sem	fins	lucrativos,	etc.
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—Uso da terra ociosa —

•	 Considere,	ainda	as	 redes	com	os	ecossistemas	na	vizinhança	e	a	vegetação	para	

permitir que a terra retorne, na maior brevidade possível, ao tipo de vegetação que 

existia antes da alteração da terra, ou para que retorne à vegetação natural local.

—Renovação —

•	 Criar	 espaços	 verdes	 e	 biótopos,	 considerando	 as	 redes	 com	 os	 ecossistemas	

vizinhos e a vegetação natural local.

Observação:	Sítio	oficial	do	Sistema	Social	e	Ambiental	de	Avaliação	Verde	(SEGES)	http://www.seges.jp/

(7) Exploração de recursos abióticos (recursos minerais e energéticos)

Com a exploração de recursos abióticos (recursos minerais e energéticos), a 

decapagem da superfície da terra costuma resultar na perda de grandes áreas de 

ecossistemas existentes, o despejo de grandes quantidades de resíduos de minas, e 

também o desenvolvimento de infraestruturas como estradas e portos, etc. Além disso, 

na mineração e nos processos primários de tratamento tais como processamento 

de	 minério,	 vários	 impactos	 podem	 afetar	 os	 ecossistemas	 marinhos	 e	 fluviais	 em	

consequência do consumo e poluição da água, assim como da contaminação do 

solo. Se as atividades como a extração de minerais e pedras, etc., além do despejo 

de escombreiras10 não forem realizadas de forma adequada, os resultados podem ser 

a perda ou contaminação do solo, além da perda de habitat das espécies, resultando 

em impactos na biodiversidade. Além disso, a exploração de recursos abióticos também 

pode dar início a outros empreendimentos que podem afetar a biodiversidade em 

consequência da construção de estradas de acesso.

Ocasionalmente, estes impactos sobre a biodiversidade também causam a degradação 

da cultura tradicional local, que pode ser fortemente enraizada nos recursos bióticos.

Exemplos de ações possíveis

•		 Busque	 métodos	 de	 extração	 sustentáveis	 em	 todo	 o	 estágio	 de	 planejamento,	

construção, operação, fechamento e término de uma mina.

 - Estágio de Planejamento - 

•		 Evite	a	criação	de	minas	em	 terras	de	alto	valor	de	conservação	da	biodiversidade	

(veja “(5) Projetos de grande escala no exterior”). Considere a criação de corredores 

ecológicos.

•		 Considere	 os	métodos	 de	 extração	 e	 outras	 atividades	 sustentáveis	 (por	 exemplo,	

sempre que possível, reduza a área de terra a ser alterada; busque formas de evitar 

a	interrupção	de	fluxos	de	água	e,	se	não	for	possível	evitar	ou	reduzir	os	impactos	

negativos,	transfira	as	espécies	raras).

•		 Considere	a	biodiversidade	quando	selecionar	o	local	para	instalação	de	barragens	e	

construção de estradas.

10 Os minérios de baixo grau que permanecem após a extração dos minerais utilizáveis.
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 - Estágio de construção - 

•		 Procure	 administrar	 com	 cuidado	 o	 resíduo	 da	 construção,	 os	 despejos	 de	 águas	

servidas, etc.

•		 Evite	o	deflúvio	superficial	ou	a	 lixiviação	dos	 locais	de	escavação,	declividades	de	

estradas e áreas de solo de resíduo da construção.

•		 Desenvolva	e	implante	planos	para	evitar	vazamentos.

 - Estágio de Operações - 

•		 Tente	reduzir	as	cargas	ambientais	(água,	ruído,	etc.)	da	extração.

•		 Implemente	 medidas	 para	 controlar	 as	 águas	 residuárias,	 materiais	 descartados,	

substâncias químicas e acidentes que possam ocorrer durante a extração, 

concentração.

•		 Selecione	com	cuidado	os	 locais	de	despejo	e	 implante	medidas	estritas	para	 lidar	

com os resíduos da mineração, tais como grandes quantidades de solo de resíduos.

•		 Adote	medidas	para	evitar	derramamentos	de	óleo.

•		 Reduza	o	consumo	de	água,	energia,	etc.

-	Fechamento	da	mina	e	estágio	de	finalização	-	

•		 Em	antigos	locais	de	extração,	retorne	a	cobertura	do	solo	e	o	solo	remanescente,	e	

desenvolva e implante planos para, por exemplo, plantar vegetação para devolver ao 

local a cobertura vegetal anterior à mudança.

•		 Monitore	o	chorume.

Materiais de referência:
•		 10	PRINCÍPIOS	(ICMM)

São dez princípios que as empresas membro do Conselho Internacional de Mineração e 
Metais (ICMM, em inglês) se comprometeram a implantar em 2003. O Princípio 7 estabelece: 
“Contribuir para a conservação da biodiversidade e abordagens integradas ao planejamento de 
uso da terra” e também faz referência a problemas como o respeito a áreas protegidas pela lei, 
promove práticas de avaliação e gestão da biodiversidade, além da disseminação de dados 
científicos	pertinentes.	

•		 Orientação	de	Boa	Prática	para	Mineração	e	Biodiversidade	(ICMM,	2006).
Esta orientação foi formulada mediante o diálogo entre o ICMM e a União Internacional para 
Conservação da Natureza (UICN) sobre diversas dimensões relacionadas à conservação 
da biodiversidade nos setores de mineração e de metais. Apresenta informações sobre a 
biodiversidade que as empresas envolvidas em mineração podem usar para o planejamento 
e implantação em todos os estágios de atividades, desde a exploração até o fechamento da 
mina.

 

(8) Operação do local de trabalho

A	poluição	da	água	resultante	do	despejo	de	efluentes	de	fábricas	e	outros	locais	de	

trabalho pode afetar o habitat das espécies em rios e áreas marinhas. Além disso, apesar 

de haver muito ainda a ser aprendido, tem sido dito que as substâncias químicas podem 
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apresentar riscos de impactos sobre os ecossistemas. Também tem sido apontado que 

a luz (iluminação noturna) tem impactos sobre os organismos vivos, inclusive insetos e 

plantas.

É	necessário	observar	os	padrões	de	efluentes	nas	operações	nos	locais	de	trabalho.

Exemplos de ações possíveis

•		Com	 relação	 ao	 volume	 de	 águas	 servidas,	 qualidade	 da	 água,	 substâncias	

químicas, etc., implementar medidas para avaliar seus impactos sobre a 

biodiversidade,	confirmar	os	tipos	e	quantidades	e	 implantar	medidas	e	passos	

para reduzir estes impactos.

•		Em	 relação	 à	 iluminação,	 dependendo	 do	 local	 e	 de	 outros	 fatores,	 tome	

cuidado para evitar a iluminação desnecessária11 e para controlar as luzes, 

dependendo da estação do ano e hora do dia.

Materiais de referência:
•		 Diretrizes	 para	Medidas	 de	 Controle	 de	 Poluição	 Luminosa	 (Ministério	 do	Meio	 Ambiente	 do	

Japão, 2006).
Segundo relatado, o uso excessivo ou inadequado de iluminação tem impactos negativos sobre 
as observações astronômicas, causa desconforto por causa do brilho, reduz a capacidade das 
pessoas de discernir informações importantes dos sinais e placas de trânsito, e tem impactos 
negativos	 sobre	 a	 fauna	 e	 flora	 silvestres,	 plantações,	 etc.	 Estas	 diretrizes	 foram	 formuladas	
para criar um ambiente melhor de luminosidade e contribuir com os esforços para cessar o 
aquecimento global, promovendo o uso ótimo da iluminação externa. Este documento explica 
os	impactos	da	luz	artificial	sobre	os	organismos	vivos,	apresentando	algumas	abordagens	para	
as contramedidas. 

 

(9) Exploração dos recursos bióticos

Entre os exemplos de exploração de recursos bióticos podemos citar o uso de 

recursos	de	pescado,	recursos	florestais	e	recursos	agrícolas.

A	exploração	excessiva	de	recursos	pesqueiros	e	florestais	pode	levar	à	destruição	ou	

deterioração de espécies individuais ou até mesmo de ecossistemas inteiros.

Converter	 a	 terra	 para	 plantações,	 reflorestamento	 e	 construção	 de	 fazendas	

de aquicultura, pode levar a mudanças nos ecossistemas naturais, além de causar 

mudanças nos habitats dos organismos vivos. Por outro lado, os projetos de arborização 

e	outras	atividades	sobre	a	terra	degradada	podem	restaurar	as	florestas,	criando	habitat	

para as espécies.

Com relação aos produtos agrícolas, o uso excessivo de agrotóxicos e fertilizantes, ou 

o uso de agrotóxicos e fertilizantes nocivos, assim como as atividades para melhorar a 

terra	de	plantio	e	os	cursos	d’água	que	dão	prioridade	à	economia	e	à	eficiência,	podem	

afetar a biodiversidade.

Estes impactos sobre a biodiversidade às vezes também causam problemas para a 

11 A luz de aparelhos de iluminação que iluminam outras áreas além daquelas para onde foram instalados.
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economia e a sociedade local, assim como para culturas tradicionais que podem ser 

fortemente enraizadas nos recursos bióticos.

Por outro lado, a consideração da biodiversidade pode levar a oportunidades, tais 

como	ganho	da	confiança	dos	stakeholders.

Já a reduzida utilização humana dos recursos bióticos, como vemos no “satoyama” 

(o	mosaico	de	florestas	e	 terras	agrícolas	 tradicionalmente	mantido	pelas	comunidades	

rurais) no Japão, pode levar, na prática, a declínios em espécies que já foram comuns, 

assim como à perda de biodiversidade; nestes casos, o uso sustentável dos recursos 

bióticos pode levar à conservação da biodiversidade.

Exemplos de ações possíveis

•		 Usar	 recursos	 bióticos	 com	 ênfase	 na	 conservação	 e	 no	 uso	 sustentável	 da	

biodiversidade.

-  Estude a experiência passada para determinar se a terra e as áreas marinhas 

sujeitas à exploração de recursos bióticos são áreas de alto valor de conservação 

da biodiversidade.

-  Evite a conversão do uso da terra em terras de alto valor de conservação da 

biodiversidade (veja “(5) Projetos de grande escala no exterior”, na p. 87).

Como	alternativa,	adote	a	abordagem	de	usar	o	zoneamento	para	classificar	as	

áreas que podem ser usadas para atividades econômicas, e aquelas que devem 

permanecer intocadas.

-  Realize o monitoramento apropriado das mudanças nos ecossistemas e seja 

flexível	na	revisão	das	atividades	de	gestão	e	uso,	dependendo	dos	resultados	do	

monitoramento (abordagens adaptativas). 

-  Realize atividades de produção madeireira, com base nas “Diretrizes para a 

Conservação e o Uso Sustentável da Biodiversidade em Florestas de Produção 

de Madeira Tropical” emitidas pela Organização Internacional de Madeira Tropical 

(ITTO, em inglês).

-		 Considere	 a	 biodiversidade	 utilizando	 sistemas	 de	 certificação	 para	 serviços	

florestais	e	pesqueiros	sustentáveis.

-  Evite o uso de espécies invasoras como polinizadores ou para exterminar 

pragas.12

Materiais de referência:
•	 Diretrizes	 para	 a	 Conservação	 e	 o	 Uso	 Sustentável	 da	 Biodiversidade	 nas	 Florestas	 de	

Produção de Madeira Tropical (ITTO, 2008).
Estas Diretrizes foram adotadas pela ITTO em 2008. Elas dão orientação para os formuladores 
de	políticas	florestais,	proprietários	de	florestas,	gestores	de	florestas	e	outros	em	relação	aos	
métodos	para	conservar	a	biodiversidade	nas	florestas	de	produção	de	madeira	 tropical.	Elas	
se encontram em uma versão aditada das diretrizes anteriores lançadas em 1993. As diretrizes 
apresentam	 onze	 princípios	 de	 conservação	 da	 biodiversidade	 em	 florestas	 de	 produção	 de	
madeira tropical, além de diretrizes e ações prioritárias para cada princípio.

12 Os polinizadores incluem insetos que servem de meio para a transmissão do pólen necessário para as plantas. 
Podemos citar as abelhas, moscas, mariposas, etc. (veja p. 146).
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(10) Transporte 

A introdução de espécies invasoras através do transporte de bens, entre outros, pode 

causar impactos na biodiversidade, inclusive nos ecossistemas marinhos e costeiros, 

resultantes da água de lastro dos navios e organismos presos ao casco. 

Exemplos de ações possíveis

•		Considere	formas	de	evitar	o	transporte	de	espécies	invasoras	para	a	área.

•		Considere	a	biodiversidade	quando	elaborar	as	rotas	de	transporte.

•		Adote	medidas	como	o	uso	de	veículos	de	baixa	emissão,	evitar	marcha	 lenta	

do motor do veículo, etc.

•		Considere	e	implante	contramedidas	relativas	à	água	de	lastro.

•		Adote	 medidas	 para	 controlar	 insetos,	 sementes,	 presos	 aos	 containeres	 e	

paletes, etc.

•		Coopere	com	sistemas	de	quarentena,	realize	fumigação	voluntária,	etc.

(11) Turismo externo

O turismo traz riscos de impactos na biodiversidade, através da construção de 

instalações como acomodações e estacionamentos, pelos despejos das instalações, 

iluminação de locais naturais, emissões associadas ao transporte dos viajantes, e a 

plantação em larga escala de variedade de plantas ornamentais em áreas naturais.

Além disso, o turismo representa riscos de impactos na biodiversidade quando os 

turistas e viajantes são levados a áreas, inclusive montanhas e pântanos, resultando 

em danos para as plantas que são pisoteadas quando as pessoas andam fora da trilha, 

em despejo de lixo e na introdução de plantas não nativas quando as sementes são 

transportadas nos sapatos.

Exemplos de ações possíveis

•		 Considere	 a	 biodiversidade	 quando	 construir	 instalações	 de	 acomodação,	

estacionamentos (veja (6) “Uso da terra”, p. 88-).

•		 Considere	 a	 biodiversidade	 quando	 planejar	 as	 descargas	 e	 a	 iluminação	 das	

acomodações (veja (8) “Operação do local de trabalho” p. 92).

•		 Para	 o	 transporte	 de	 turistas	 e	 viajantes	 para	 destinos	 turísticos,	 considere	 a	

biodiversidade empregando ações como evitar a marcha lenta do motor do veículo, 

usar veículos de baixa emissão (veja (10) “Transporte”, p. 95),

•		 Solicite	 insumos	 locais	 em	 relação	 à	 consideração	 da	 biodiversidade	 local	 no	

planejamento e na implantação de passeios.

•		 Quando	 estiver	 guiando	 turistas	 e	 viajantes,	 considere	 a	 informação	 e	

conscientização	para	que	eles	evitem	danificar	inadvertidamente	as	plantas	ao	andar	

fora das trilhas e pisar nelas, não despejar o lixo de forma inadequada.

•		 Faça	um	esforço	ativo	para	usar	ingredientes	da	comida	local	e	promover	a	produção	

local para consumo local.
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Informações de Referência

•		 Nos	 últimos	 anos,	 a	 consciência	 ambiental	 tem	 aumentado,	 assim	 como	 a	 demanda	 pela	

experiência direta da natureza.

•		 Ao	mesmo	 tempo,	 em	 alguns	 casos	 há	 a	 preocupação	 com	 relação	 aos	 impactos	 sobre	 a	

biodiversidade resultantes de impactos excessivos do turismo em curto prazo.

•		 Neste	contexto,	o	Ato	de	Promoção	do	Ecoturismo,	que	foi	transformado	em	lei	em	junho	de	

2007 e entrou em vigor em abril de 2008, estabelece um marco abrangente em relação às 

atividades regionais de ecoturismo, com o objetivo de preservar o ambiente natural do Japão 

para as gerações futuras, além de contribuir para garantir um estilo de vida saudável e com 

cultura para os cidadãos.

•		 O	“ecoturismo”	é	uma	atividade	onde	os	turistas	e	viajantes	recebem	explicações	e	conselhos	

de pessoas com conhecimento sobre os recursos turísticos naturais, e entram em contato 

com estes recursos, contemplando sua conservação e aprofundando seu conhecimento e 

entendimento sobre o assunto. (Referência: Ato de Promoção do Ecoturismo, Artigo 2)

Argumentos básicos do ecoturismo

O argumento básico para o ecoturismo é o uso do ambiente natural como um lugar para a 

conservação e educação ambiental e para atividades que estimulem a indústria do turismo e as 

economias locais. É recomendável adotar ações voluntárias para estas atividades, desenvolvendo 

inovações e adaptações locais.

Fatores a serem considerados em relação à proteção da biodiversidade no ecoturismo

•		 Implementar	atividades	turísticas	para	atender	às	regras	e	normas	estabelecidas	previamente,	

sempre monitorando a condição dos recursos naturais valiosos para o turismo, avaliando os 

resultados	cientificamente	e	 considerando	como	 refletir	 estes	 resultados	nas	abordagens	de	

gestão adaptativa para sustentar as regras e atividades esperadas. 

•		 Em	áreas	naturais	de	alta	vulnerabilidade,	 tais	como	pântanos,	vegetação	alpina,	etc.,	opere	

com	flexibilidade	como,	por	exemplo,	limitando	o	número	de	usuários	e	considerando	formas	

para	evitar	o	uso	concentrado	em	áreas	específicas	-	descobrindo	e	criando	novos	recursos	

turísticos naturais.

•		 Considere	evitar	 impactos	negativos	sobre	a	biota	e	os	ecossistemas	endêmicos	-	 impactos	

de espécies invasoras vindas do exterior ou de outras áreas do país, quer intencionalmente ou 

não, em um volume que exceda a mobilidade natural de espécies silvestres. Considere como 

evitar causar distúrbios em nível genético como, por exemplo, soltar killifish, vaga-lumes, etc., 

com características genéticas distintas mesmo entre a mesma espécie.

•		 Nas	 áreas	 onde	 a	 biodiversidade	 se	 deteriorou	 em	 consequência	 da	 redução	 da	 atividade	

humana na natureza – por exemplo, em vilas e "satoyama" que são tradicionalmente 

mantidos no contexto das atividades humanas – espera-se que o uso do ecoturismo (como 

incorporação de atividade de conservação ao programa) restaure a biodiversidade. 

Ecoturismo

Materiais de referência:
•	 Diretrizes	Básicas	para	o	Ecoturismo

Estas diretrizes foram adotadas em 6 de junho de 2008, com base nas provisões do Artigo 
4, Parágrafo 1 do Ato de Promoção do Ecoturismo. As Diretrizes indicam o caminho para o 
ecoturismo se concentrar e estabelecer pontos básicos de uso quando as regiões promovem 
o ecoturismo, assim reconstituindo os vínculos entre pessoas e natureza, e entre diferentes 
povos, e também para criar comunidades e sociedades locais saudáveis, e ao mesmo tempo  
conservar a biodiversidade. 
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Esta seção apresenta conceitos e considerações para ações relativas à conservação da 

biodiversidade implementadas como esforços de contribuição social.

Antecedentes

A sociedade humana se desenvolveu desfrutando dos benefícios da biodiversidade 

e também exercendo pressão sobre ela. A humanidade só pode existir se contar com 

sociedades sustentáveis capazes de desfrutar dos benefícios da biodiversidade no 

futuro – mas a crise atual da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos se tornou um 

problema sério. Portanto, é importante promover a conservação e o uso sustentável da 

biodiversidade.

As empresas não são apenas entidades que buscam lucros, mas são também membros 

da sociedade e, através de suas atividades, devem contribuir com a conservação e o uso 

sustentável da biodiversidade. 

Espera-se que as entidades empresariais não só contribuam com a sociedade através 

de suas atividades principais e gerenciando os seus impactos ambientais, mas que também 

realizem esforços de contribuição social sobre questões relacionadas à biodiversidade – 

questões que não podem ser solucionadas simplesmente pela redução dos impactos na 

biodiversidade.

Abordagens para ações

Considerações da perspectiva da biodiversidade

•	Considere	implementar	ações	com	uma	perspectiva	de	longo	prazo,	com	base	no	fato	

que as ações de longo prazo são importantes para a conservação e o uso sustentável 

da biodiversidade.

•	 Esclareça	 os	 objetivos	 e	 considere	 como	 as	 atividades	 em	 questão	 têm	 impacto	 e	

efeito sobre a biodiversidade.

•	 Com	 relação	 às	 atividades	 de	 arborização,	 que	 geralmente	 são	 implantadas	 como	

esforços	 de	 contribuição	 social,	 quando	 assegurar	 a	 terra,	 evite	 converter	 florestas	

naturais e outros ecossistemas naturais (veja (9) "Exploração de recursos bióticos”,  

p. 93-).

•	 Reúna	 conhecimentos	 relativos	 à	 flora	 e	 à	 fauna	 locais,	 fazendo	 o	máximo	 possível	

para evitar o uso de espécies invasoras.

•	 Considere	 formas	 de	 implantar	 a	 arborização	 levando	 em	 consideração	 a	

biodiversidade em nível genético – por exemplo, não causando perturbação genética 

(poluição genética) das variedades locais de espécies nativas. 

•	 Considere	 contribuir	 de	 várias	 formas,	 não	 somente	 em	 áreas	 relacionadas	 às	

atividades principais de uma entidade empresarial, mas também fazendo um uso 

flexível	de	suas	capacidades	tecnológicas	e	econômicas.

Esforços de contribuição social
Referência 

4

97

Sum
ário executivo

Introdução
Seção I: Um

 entendim
ento com

um
 da situação

Referências: Conselhos para im
plem

entação
Seção II: Políticas



Algumas ideias sobre a colaboração com stakeholders

•		Do	 planejamento	 ao	 estágio	 de	 implantação	 das	 ações,	 considere	 promover	

parcerias, prestação de informações e comunicação com diversos stakeholders 

externos.

•		Para	 a	 formulação	 de	 estratégias	 relacionadas	 à	 biodiversidade,	 como	parte	 dos	

esforços de contribuição social, e o planejamento e implantação de monitoramento, 

também é recomendável colaborar com stakeholders como moradores locais, 

entidades públicas locais e instituições de ensino e pesquisa que tenham alto nível 

de especialidade na ecologia local e em sociologia ambiental.

•		Além	da	colaboração	com	stakeholders externos, os planejadores devem também 

considerar a participação de uma ampla gama de atores relacionados, inclusive 

membros e funcionários de entidades empresariais, suas famílias, etc. 

•		Para	colaboração	com	stakeholders externos, especialmente ONGs e organizações 

sem	 fins	 lucrativos,	 considere	 trabalhar	 com	 várias	 organizações	 e	 coopere	 com	

base	 em	 uma	 perspectiva	 de	 longo	 prazo	 de	 todas	 as	 partes	 se	 beneficiarem	 –	

tanto	a	entidade	empresarial	quanto	a	ONG	e	a	organização	sem	fins	lucrativos.

•		Mediante	a	colaboração	com	ONGs	e	organizações	sem	fins	 lucrativos,	as	ações	

de uma entidade empresarial podem ser divulgadas, o que pode ter um efeito 

positivo sobre sua imagem ambiental.

Exemplos de ações possíveis

•		 Implementar	 atividades	 de	 contribuição	 relativas	 à	 conservação	 da	 biodiversidade	

local, tanto no Japão quanto no estrangeiro, junto com a devida gestão e 

restauração.

•		 Implementar	 atividades	de	 contribuição	 relativas	 à	 conservação	da	diversidade	das	

espécies, tanto no Japão quanto no estrangeiro.

•		 Implementar	atividades	de	contribuição	relativas	à	remoção	de	espécies	invasoras.

•		 Implementar	 atividades	 de	 educação	 ambiental	 e	 relações	 públicas	 relacionadas	 à	

biodiversidade.

•		 Implementar	 ações,	 tendo	 em	 mente	 a	 perspectiva	 de	 desenvolvimento	 mútuo	 e	

buscando	 a	 colaboração	 em	 biodiversidade	 com	 ONGs	 e	 organizações	 sem	 fins	

lucrativos, moradores locais, entidades públicas locais, institutos de pesquisa, etc.
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Esta seção apresenta exemplos de ações de vanguarda que foram realizadas 

por entidades empresariais. Estes exemplos podem ser referências úteis para que 

as empresas analisem as ações relacionadas à biodiversidade, consistente com as 

questões cobertas nas Referências 1 a 4, inclusive as "Ações das entidades empresariais 

em contextos-chave”. 

Como o objetivo deste documento é apresentar as várias iniciativas adotadas pelas 

principais	 entidades	 empresariais,	 e	 não	 divulgar	 determinadas	 empresas	 com	 fins	

lucrativos, os nomes das empresas foram mantidos anônimos.

As informações sobre ações adicionais desenvolvidas por pessoas que são membros 

do Comitê Nipônico Keidanren sobre Conservação da Natureza são encontradas no sítio 

abaixo. 

Sítio do Comitê Nipônico Keidanren sobre Conservação da Natureza com exemplos 

de ações: http://www.keidanren.or.jp/kncf/en/members_activity_index.html

Exemplos concretos
Referência 

5

Exemplo Concreto 1: Criação de diretrizes de ação

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Construção, desenvolvimento, planejamento e engenharia.

No de funcionários Aproximadamente 8.800 (em 31/3/2008)

Ano de criação 1930 (fundada em 1840)

Antecedentes

Antecedente das diretrizes de ação
A Empresa A mencionou a “conservação de ecossistemas” em sua Política Ambiental e 

como parte de suas metas ambientais em médio prazo, mas os esforços para conservar os 
ecossistemas se limitaram a projetos individuais (planejamento, construção, etc.).  Como não 
havia diretrizes ou marcos especí�cos, foi difícil implantar as políticas na empresa.  Além disso, 
embora a Empresa A fosse uma líder entre as empresas de construção geral no que diz respeito 
a tecnologias relacionadas ao ecossistema, o baixo nível de reconhecimento destas tecnologias na 
empresa resultou, muitas vezes, na não valorização da e�cácia da consideração dos ecossistemas 
no estágio de planejamento de projeto. Para lidar com esta falta de esforço em toda a empresa, 
um grupo de estudo foi formado voluntariamente por volta de 2004, composto por jovens 
funcionários ambiciosos, que assumiram a liderança na formação do Comitê de Conservação do 
Ecossistema (posteriormente chamado de Comitê de Conservação da Biodiversidade), como um 
comitê especializado, sob o Comitê Ambiental de toda a empresa. Este comitê era composto por 
membros do Instituto de Pesquisa Técnica, da Divisão de Gestão da Engenharia Civil, da Divisão 
de Projeto de Engenharia Civil, da Divisão de Gestão de Construção de Edi�cações, da Divisão 
de Planejamento Arquitetônico, da Divisão de Empreendimentos Imobiliários e da Divisão de 
Engenharia Ambiental. 

Com o crescente interesse público na biodiversidade, esta virou um aspecto cada vez mais 
importante para uma boa operação de projetos na indústria da construção, que é uma área onde 
a sociedade humana e meio ambiente natural se encontram. Também reconhecendo o fato que 
esta área pode apresentar novas oportunidades de negócio, o comitê assumiu um papel central na 
formulação das “Diretrizes de Conservação do Ecossistema da Empresa A”, em agosto de 2005.
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Detalhes

Diretrizes de Conservação do Ecossistema da Empresa A (versão integral)

Princípios fundamentais
A empresa A conduz seu negócio de construção com o objetivo de criar uma infraestrutura 

de alta qualidade para a sociedade, apoiando os estilos de vida humanos e o desenvolvimento 
industrial, como uma missão social para alcançar um “ambiente verdadeiramente confortável 
para as pessoas". 

No século 21, construir uma sociedade sustentável com base na convivência harmônica com 
o ambiente natural está se tornando rapidamente uma das principais questões da humanidade. 
O Japão formulou sua Estratégia Nacional de Biodiversidade revisada em 2002, e, agora, a 
importância da conservação da biodiversidade e do ecossistema é amplamente aceita pela 
sociedade.

Reconhecendo isso, a Empresa A deu alta prioridade à missão social de conservação dos 
ecossistemas, com base nas diretrizes abaixo, buscando o desenvolvimento sustentável para a 
sociedade, seus clientes e a empresa, por meio de medidas estratégicas para a conservação do 
ecossistema.

Diretrizes de conservação
1.  Sistemas de gestão: a Empresa A considera a conservação do ecossistema uma questão 

importante para a gestão ambiental e, assim, promoverá medidas de proteção ao 
ecossistema em suas atividades empresariais.

2. Cumprimento: juntamente com o respeito às leis sobre proteção do ecossistema, a Empresa 
A se informará sobre as políticas governamentais relevantes e as preocupações sociais, 
tentando re£etir este conhecimento em suas atividades empresariais.

3. Educação: a Empresa A passará a seus funcionários os conhecimentos básicos necessários 
para a proteção do ecossistema, leis relevantes, tecnologia aplicável e casos anteriores, e 
aumentará o conhecimento de seus funcionários sobre o valor do ecossistema.

4. Medidas comerciais de construção: a Empresa A quer proteger e criar ecossistemas sólidos 
através de seu negócio de construção, assegurando boa comunicação com os clientes, as 
comunidades e a sociedade, incluindo informações ambientais e tecnologia nas propostas 
dos clientes, e também adotando medidas ambientais durante a construção.

5. P&D: a Empresa A coletará informações sobre os ecossistemas e os conhecimentos sobre a 
tecnologia aplicável, promovendo ativamente o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias 
relevantes.

6. Contribuição social: a Empresa A trabalhará em ativa cooperação com as sociedades 
acadêmicas, apoiando as atividades voluntárias dos funcionários, assim como as atividades 
comunitárias para a proteção do ecossistema.

Detalhes-chave
•  Construiu um “Sistema de Gestão da Informação Ecossistêmica” para compartilhar informações 

sobre as tecnologias de propriedade da empresa e seu histórico de aplicação dessas tecnologias, 
para possibilitar a obtenção e utilização das informações adequadas, tais como leis, regulamentos 
pertinentes e tendência sociais em qualquer estágio, do planejamento ao desenho e à construção. 

•  Desenvolveu a “Introdução à Conservação do Ecossistema e Biodiversidade da Empresa A”, como 
um kit educativo interno, utilizando-o para educação no trabalho. 

• Incorporou a diversidade ao plano de gestão ambiental e acrescentou um capítulo sobre os 
ecossistemas para o “Manual de Gestão Ambiental In Situ", que é um livreto que todos os 
trabalhadores devem levar quando estiverem no local de trabalho.
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Di�culdades
• Com relação ao “Sistema de Gestão de Informação Ecossistêmica", em alguns casos as formas 

inovadoras de lidar com as questões não são compartilhadas além do local de trabalho, então 
não houve um aumento nos exemplos introduzidos no sistema. 

Iniciativas bem sucedidas
•  Ao formular as diretrizes, alcançou-se um entendimento comum entre os departamentos 

internos pertinentes e a alta gestão.
•  As diretrizes têm funcionado como uma “espinha dorsal” das iniciativas relacionadas à 

conservação do ecossistema e ao desenvolvimento de tecnologia, o que tem facilitado o 
desempenho do trabalho por parte dos funcionários.

•  Ao criar as diretrizes em um estágio relativamente cedo, a empresa foi reconhecida como líder 
na indústria da construção no que concerne à biodiversidade.
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Exemplo Concreto 2: Ações na manufatura de alimentos e indústrias relacionadas

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Alimentos, aminoácidos, fármacos, saúde.

No de funcionários Aproximadamente 3.600 (em 31/3/2008)

Ano de criação 1925 (fundada em 1909)

Antecedentes

A Empresa Grupo B desenvolveu negócios locais em todo o mundo, com foco em alimento, 
aminoácidos e saúde. As atividades empresariais do Grupo dependem dos serviços ecossistêmicos: 
as matérias-primas de seus produtos vêm de recursos agrícolas e pesqueiros, e suas tecnologias de 
fermentação usam recursos genéticos, assim como as outras biotecnologias que o Grupo domina. 
O Grupo não poderia manter ou expandir suas atividades empresariais sem fortes ecossistemas e 
rica biodiversidade.

Ao celebrar seu Centenário, a Empresa B re£etiu sobre seus primeiros 100 anos e estabeleceu 
"trabalhar para a vida" como sua meta para o próximo século. Apoiado pelas funções dos seres 
vivos e pelos benefícios da natureza, a Empresa B, que “trabalha para a vida”, reconhece que 
precisa realizar esforços, através de suas atividades, para apoiar o meio ambiente global e regional, 
assim como ecossistemas e biodiversidade, que suportam as vidas saudáveis. Com base neste 
entendimento, a empresa colocou a conservação de ecossistemas e da biodiversidade como uma de 
suas iniciativas mais básicas e importantes.

Detalhes 

Ecossistemas e biodiversidade são a base de todas as atividades empresariais. Para protegê-
las, são necessários esforços em várias áreas, inclusive a construção de sistemas de gestão e a 
utilização destes sistemas nas operações comerciais. Todas as iniciativas para proteger o meio 
ambiente e promover a sustentabilidade estão relacionadas à conservação dos ecossistemas e da 
biodiversidade.  As iniciativas-chave com estreita ligação aos ecossistemas e à biodiversidade 
implementadas até agora são:
•  Realizar atividades empresariais com base no reconhecimento que os ecossistemas e a 

biodiversidade são as questões ambientais fundamentais (declaradas em suas Filoso�a 
Ambiental e Políticas Básicas, con�rmando que os planos de negócios e os projetos de 
desenvolvimento de produto levem os ecossistemas e a biodiversidade em consideração).

•  Considerar a biodiversidade de forma proativa ao adquirir matérias-primas e bens.
•  Fazer parcerias com indústrias primárias e comunidades locais que as apóiam para buscar e dar 

suporte à agricultura, criação e pesca que não impactem o ecossistema.
•  Promover a pesquisa conjunta e parcerias com empresas e organizações sem fins lucrativos em 

questões relacionadas à biodiversidade.
•  Projetar unidades de negócios respeitando a natureza local.

Abaixo, um exemplo de uma iniciativa em relação aos recursos pesqueiros.
A Empresa Grupo B usa diversos recursos pesqueiros. Por exemplo, estima-se que o peixe 

bonito utilizado pelo Grupo seja responsável por parte do percentual da captura total do Japão. 
Para manter um fornecimento sustentável de bonito, a Empresa B começou a trabalhar com as 
pessoas no setor de pesca e pesquisadores para estudar a ecologia de bonito e os estoques desse 
peixe no oceano. Os estudos mostraram que não houve pesca excessiva do bonito e que o oceano 
ainda é uma fonte rica de fornecimento. No entanto, surgiu a preocupação sobre o abastecimento 
futuro devido ao aumento no consumo mundial de frutos do mar e os efeitos da mudança 
climática, etc. Assim, a Empresa B está fazendo parceria com diversas partes relevantes para 
considerar as melhores formas de garantir um abastecimento sustentável de bonito no futuro. 

Além disso, as empresas do Grupo mudaram sua ideia de “aquisição de recursos” (esgotamento) 
para “reprodução de recursos” (sustentabilidade), e querem proteger e garantir recursos, (1) 
aumentando o uso de itens de criadouro e cultivados; (2) con�rmando para si mesmos que o 
impacto sobre o meio ambiente natural é pequeno; e, (3) apoio a atividades sustentáveis.
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Prosseguindo, a Empresa B precisará esclarecer, em termos especí�cos, a relação entre suas 
atividades empresariais e a biodiversidade. A Empresa reconhece a dependência de uma nova 
abordagem de reconhecimento da biodiversidade como tema relevante para o desenvolvimento 
de programas especí�cos que lidam com as principais questões, com base em um entendimento 
abrangente da relação entre a empresa e a biodiversidade.
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Exemplo Concreto 3: Ações no setor de serviços alimentares

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Restaurantes de hambúrguer e outros restaurantes

No de funcionários Tempo integral: aproximadamente 700; 
Meio período: aproximadamente  2.800 (em março de 
2008)

Ano de criação 1976 (fundada em 1968)

Antecedentes

A Empresa C é a sede de uma cadeia de restaurantes que opera restaurantes de hambúrguer. 
Além de garantir que a comida seja segura e que os clientes de sintam à vontade para comer em 
seus restaurantes, a empresa acredita que é essencial realizar iniciativas em agricultura, que é a base 
da produção de alimentos, assim como trabalhar para conservar o ambiente natural.

Um motivo para isso é que o setor de restaurantes depende da produção agrícola sustentável. 
A perda de biodiversidade, a mudança climática ou o aumento nos poluentes resultará em uma 
queda ou interrupção no fornecimento de alimentos e outros itens usados em restaurantes. Se isso 
acontecer, as atividades empresariais serão interrompidas.

Além disso, a empresa declarou que sua missão, ou razão de ser, é solucionar problemas na 
sociedade e que leva em consideração os problemas ambientais, tais como aqueles discutidos na 
Convenção-Quadro sobre Mudança Climática e na Convenção sobre Diversidade Biológica, 
como uma de suas obrigações como empresa.

Detalhes 

Proibir o uso e trabalhar para exterminar insetos exóticos usados na produção agrícola, como um 
esforço para conservar a biodiversidade.

Desde 2005, a empresa vem trabalhando com agricultores contratados para acabar com o uso 
da Mamangaba-de-cauda-amarelo-claro (Bombus terrestris, um inseto exótico, veja a Nota) que era 
usada na produção de tomates em estufas, garantindo que esses tomates não fossem comprados 
pelos restaurantes sob sua administração direta (�nalizado em 2008). Da mesma forma, a empresa 
tem trabalhado com os moradores e agricultores locais desde 2004 para livrar os campos vizinhos 
do ataque deste inseto (esforço em andamento).

Nota: Bombus terrestris: considerado um organismo exótico segundo o Ato de Organismos Não Nativos. 
A compra de alimentos favoráveis à manutenção da biodiversidade como um esforço para 
contribuir com o uso sustentável. 

Além da compra de tomates apresentada acima, tem sido realizada pesquisa sobre espécies 
em alguns dos campos e arrozais das fazendas de rizicultura que fornecem para os restaurantes 
de hambúrguer, assim como sobre os campos e arrozais das empresas do Grupo, para estudar e 
observar como a biota tem mudado em áreas que não usam pesticidas. Embora esses não sejam 
dados acadêmicos, eles pensam em continuar os estudos para re£etir os resultados nos padrões de 
compras.
Realizando simpósios e eventos relacionados à erradicação de espécies invasoras e o estudo de 
organismos vivos para aumentar o nível de interesse na biodiversidade. 

Em 2003, a empresa realizou o “Simpósio de Biodiversidade Hokkaido – Nova Zelândia” e 
organizou oportunidades para que os moradores locais aprendessem mais sobre biodiversidade. 
Além disso, a participação dos moradores locais nos esforços acima para se livrar do Bombus 
terrestris e estudar os organismos nos campos agrícolas, além de envolver os alunos do ensino 
elementar como parte de seus currículos integrados, tem dado a muitas pessoas uma chance de 
aprender sobre a biodiversidade.
Benefícios

Os benefícios do programa incluem: lutar por uma agricultura que esteja em harmonia com 
a natureza; levar a biodiversidade em consideração na aquisição de bens; descobrir inovações, 
buscando melhores alimentos e materiais, já que os esforços estão diretamente relacionados à 
indústria alimentícia; e maiores oportunidades para a Empresa C compartilhar sua abordagem em 
relação à comida com os moradores e comunidades locais, trabalhando com eles para estudar os 
recursos bióticos. 
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Exemplo Concreto 4: Ações de conservação ambiental utilizando o principal 
negócio de produção no setor de cervejaria

Informações 
da Empresa

Atividades 
empresariais

Produção de saquê.

No de funcionários 13 (inclusive de meio período, em julho de 2009).

Ano de criação 1961

Antecedentes

A Empresa D é uma produtora de saquê que �ca perto do Lago Kasumigaura. Uma 
organização sem �ns lucrativos, que tem sede na área, abordou a empresa e perguntou se ela 
produziria saquê usando arroz (de um tipo especial usado para o saquê) produzido em uma parte 
do projeto de revigoramento da natureza na bacia de Kasumigaura, que era realizado por aquela 
organização e fabricantes de eletrônicos.  A Empresa D concordou com a solicitação, já que seria 
uma forma de contribuir com a conservação ambiental na área do Lago Kasumigaura, usando sua 
atividade central.

Detalhes 

Panorama geral da iniciativa
A Empresa D participa de um projeto de conservação ambiental na bacia de Kasumigaura (o 

Projeto de Revigoramento de Yatsuda). Como parte do esforço conjunto de uma organização sem 
�ns lucrativos e um fabricante de eletrônico para revigorar áreas de yatsuda13 para contribuir com a 
melhoria da qualidade da água do Lago Kasumigaura, foi solicitado à Empresa D que produzisse 
o saquê japonês usando o arroz das áreas baixas de arrozal.

Os funcionários do fabricante de eletrônicos e suas famílias participaram do cultivo do arroz 
em uma área de yatsuda, e a Empresa D deu a eles a oportunidade de participar na fabricação do 
saquê também.

O objetivo futuro é promover a conservação do meio ambiente local por meio de um ciclo 
onde o arroz plantado por programas locais de conservação ambiental é usado localmente para 
fazer saquê que, por sua vez, é vendido localmente e consumido pelas pessoas da comunidade 
local. A Empresa D reconhece o signi�cado de contribuir para o revigoramento do Lago 
Kasumigaura participando na criação deste ciclo, e pode conservar o meio ambiente local usando 
sua atividade principal e dando apoio ao programa que é executado por outras empresas e a 
organização sem �ns lucrativos.

Di�culdades
O sabor do saquê é determinado pela qualidade do arroz e até que ponto este arroz é polido. 

O arroz usado neste projeto não era de boa qualidade, já que era cultivado sem o uso de pesticidas 
ou fertilizantes. Consequentemente, eles enfrentaram tempos difíceis até encontrar o equilíbrio 
certo entre o açúcar e o álcool no principal mosto de fermentação14, e lutaram um pouco com o 
manuseio da temperatura do arroz maltado15 e do mosto de levedura16.

Benefícios das ações
Este programa representou uma boa oportunidade para as pessoas da empresa interagirem com 

as pessoas da organização sem �ns lucrativos local e os funcionários do fabricante de eletrônicos. 
Também representou uma boa chance para pais e �lhos passarem tempo de qualidade juntos, 
e para as crianças terem interação prática com a natureza. Além disso, ajudou a rejuvenescer a 
comunidade local, gerando também benefícios de bem-estar social. Como se trata de um 
programa realizado através da principal atividade da empresa, esta pode contribuir naturalmente 
para o revigoramento da indústria local.

13 Áreas de arrozal úmidas e baixas nas ravinas.
14 Saquê fermentado que ainda contém resíduos.
15 Feito pelo arroz fumegado e cultivando o mofo koji (Aspergillus oryzae) no arroz.
16 Feito pelo cultivo de massa de fermento necessária para produzir o saquê japonês. Feito acrescentando fermento ao 

arroz maltado, arroz fumegado e água.
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Além disso, foi um exemplo de como as três diferentes entidades (uma organização sem �ns 
lucrativos, um fabricante de eletrônicos e uma fábrica de saquê) que têm três objetivos diferentes 
(conservar o ambiente da bacia de Kasumigaura, estimular a consciência ambiental por meio 
de uma experiência prática, e conservar o meio ambiente por meio de uma atividade central da 
empresa, respectivamente) formando uma parceria e alcançando cada um dos três objetivos. Este 
projeto permitiu que uma organização sem �ns lucrativos e as empresas trabalhassem juntas, 
criando interação com a comunidade local e, ao mesmo tempo, incentivando a indústria local.

O esforço para revigorar o ambiente natural e cultivar arroz sem pesticidas ou fertilizantes 
resultou na produção de saquê, e o signi�cado por trás deste saquê pode ser comunicado para 
muitos consumidores. Este saquê foi signi�cativo nos seguintes pontos:
• As pessoas se interessaram pelo projeto.
• É o resultado do revigoramento da natureza.
• Ensinou as pessoas que manter o ecossistema e a rica biodiversidade leva à "bênção” do saquê.
• Ele apresentou um exemplo concreto do cultivo de arroz e produção de saquê compatíveis com 

a vida vegetal e animal.
• Reuniu a sabedoria tradicional da comunidade local e se tornou a base de uma rede que 

conecta diferentes metas, tais como a garantia da segurança alimentar e paz de espírito, e a 
conservação da biodiversidade, que eram os objetivos da organização sem �ns lucrativos e das 
empresas envolvidas.

Desenvolvimento futuro
Com alguma cooperação adicional, este esforço comunitário pode se transformar em um 

modelo de programa que cria uma “sociedade de reciclagem de material” pelo revigoramento 
e conservação do ambiente natural. Para tanto, é importante que as partes envolvidas façam 
um esforço para dar continuidade ao programa, com um entendimento comum que este é um 
programa que levará 100 anos para alcançar suas metas.

Mensagem
Simplesmente cultivar o arroz sem usar pesticidas e fertilizantes faria desta atividade um 

sucesso como um projeto de revigoramento da natureza. Porém, ao fazer saquê com o arroz, 
muitas pessoas puderam aprender o signi�cado do saquê. Este saquê é signi�cativo de várias 
formas: as pessoas têm interesse nele; ele contribui para o revigoramento da natureza; ele mantém 
o ecossistema e a biodiversidade; o cultivo do arroz está em harmonia com a vida vegetal e animal; 
e leva à segurança alimentar e à paz de espírito.

O projeto também está bastante enraizado na comunidade, com a participação das empresas 
locais, e ajuda a revitalizar a economia local. 

Se este tipo de programa se espalhasse para outras empresas fabricantes de saquê no país, 
haveria uma regeneração das paisagens de "satoyama" perdidas, e a vida vegetal e animal £oresceria 
novamente.
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Exemplo Concreto 5: Ações relacionadas à aquisição de insumos materiais (óleo de 
palma)

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Desenvolvimento, manufatura e venda de sabão para uso 
residencial e industrial, desinfetantes, enxágues bucais 
e outros produtos de higiene, saboneteiras, alimentos 
saudáveis; consulta em relação a alimentos e saneamento 
básico, outros.

No de funcionários Aproximadamente 600 (em junho de 2008)

Ano de criação 1952

Antecedentes

O relacionamento da Empresa E com palmas data de sua fundação, em 1952. O produto inicial 
da empresa, um sabão medicinal, foi feito usando óleo de palma. Em 1971, quando a poluição 
por detergente se tornou um problema, a empresa desenvolveu um sabão de cozinha neutro, 
derivado de plantas, e começou a vender como um sabão comercial para as lanchonetes das escolas 
e estabelecimentos similares. O produto foi então disponibilizado ao público em geral, na década 
de 1980, e continuou até virar o principal produto da Empresa E. A frase publicitária usada por 
muitos anos em relação a este produto é “Bom para sua pele e para o meio ambiente”. O motivo 
para eles alegarem que era bom para o meio ambiente foi que ele era altamente biodegradável por 
microorganismos depois de entrar no £uxo de águas servidas. O detergente antes era feito apenas 
de óleo de palma retirado dos cocos (nativos da Ásia), mas por volta de 1990 a empresa começou 
a combinar óleo de palmiste extraído das sementes da palma africana (Elaeis guineensis, nativa do 
oeste da África), que é muito similar ao óleo de coco em termos da composição elementar.

Contudo, a partir dos anos 2000, a mídia começou a relatar o desaparecimento das £orestas 
tropicais na Malásia e na Indonésia, juntamente com a rápida expansão das plantações de palma 
e a crise associada que a vida selvagem enfrentava. Depois vieram os relatórios segundo os quais 
este produto, que deveria ser bom para a Terra, era feito de ingredientes cuja compra, na verdade, 
causava danos ao meio ambiente. Esses relatórios levaram a boicotes de consumidores e outras 
reações desfavoráveis. Depois de ser entrevistada pelos repórteres de um programa especial da 
TV sobre Bornéu, transmitido em agosto de 2004, a empresa começou uma investigação in situ 
assim como atividades de conservação. Quando as atividades foram lançadas, �cou claro que 
havia grandes problemas relacionados ao desenvolvimento das plantações da palma na Malásia 
e na Indonésia e, embora a situação fosse totalmente desconhecida no Japão, aproximadamente 
90% do óleo de palma era consumido como óleo de cozinha, e seu método de produção era 
veementemente criticado pelas ONGs e outros na Europa.

A Mesa Redonda sobre Óleo de Palma (RSPO, em inglês) - uma iniciativa internacional 
relacionada à indústria do óleo de palma – foi depois criada, em meio a fortes apelos para a 
conservação da vida silvestre em lugares como Sumatra e Bornéu.

Detalhes 

Em dezembro de 2004, a empresa enviou um perito em cooperação internacional contratado 
pontualmente para Bornéu, para dar início à pesquisa como uma forma de começar seus esforços 
para tratar da questão. O perito estudou as atividades realizadas pelo Programa de Conservação 
de Biodiversidade e Ecossistema de Bornéu (BBEC, em inglês) da JICA, e também o trabalho 
realizado por ONGs internacionais, entrevistando pessoas relevantes, para conhecer melhor a 
situação. Em janeiro de 2005, a Empresa E foi a primeira empresa com sede no Japão a aderir ao 
RSPO como participante direto. Além disso, a empresa começou a trabalhar com o Departamento 
de Vida Silvestre de Sabah em um projeto para recuperar o elefante de Bornéu, que estava em 
extinção, que foi destaque nos programas de televisão. 
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Em novembro de 2005, na Segunda Assembleia Geral na 3ª Mesa Redonda da RSPO, foi 
apresentada uma resolução para restaurar as £orestas no raio de um quilômetro das duas margens 
dos principais rios onde as plantações de palma foram desenvolvidas. No entanto, a proposta foi 
arquivada depois da oposição dos membros da plantação. Percebendo que seria necessário criar 
uma organização para executar este plano, um ex-especialista em vida silvestre do JICA enviado 
a trabalho para a área trabalhada com o Departamento de Vida Silvestre de Sabah para criar uma 
organização licenciada pelo Governo de Estado de Sabah, Malásia, em outubro de 2006, em Kota 
Kinabalu. 

O presidente da Empresa E foi diretor desta organização. O conceito do programa era 
trabalhar primeiramente a bacia do Rio Kinabatangan, onde as ONGs internacionais já tinham 
realizado alguns estudos de monitoramento ambiental e depois criar um “Corredor Verde” onde 
a vida silvestre pudesse sobreviver e, então, espalhar este modelo bem sucedido por toda a Ásia.  
Iniciando em maio de 2007, a Empresa E apoiou este programa dando à organização 1% de suas 
vendas (do montante vendido pelo fabricante) do detergente supracitado. Ao mesmo tempo, 
a empresa lançou uma campanha para os consumidores, informando-os sobre a indústria de 
óleo de palma onde grande parte do óleo é usada como óleo de cozinha. As informações foram 
transmitidas por meio de propagandas, sítios, em lojas e de outras formas. Contudo, os esforços 
solitários da Empresa E para informar o público foram insu�cientes e, então, em maio de 2008 foi 
criado um grupo de apoio desta organização no Japão. As pessoas, zoológicos e empresas ajudaram 
e uma rede de apoio se expandiu pelo país todo.

Com este esforço, a empresa se concentrou principalmente na gestão de risco para a marca, 
que simboliza a dedicação da empresa ao detergente. À época, na falta de precedente e quando a 
Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e a biodiversidade estavam apenas começando a ser 
tópicos importantes, a empresa apresentou o máximo de informações possível a despeito dos riscos 
envolvidos na aquisição de matérias-primas, e não se limitou a prestar assistência �nanceira, mas 
também enviou funcionários da empresa ao local e manteve uma comunicação constante e direta 
com as partes relevantes. Esses esforços mostraram ser extremamente importantes.

Como uma empresa de propriedade privada, o alto nível de preocupação ambiental por parte 
dos próprios executivos também foi um fator-chave para garantir que o programa continuasse com 
£uidez.
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Exemplo Concreto 6: Ações relacionadas a florestas de propriedade da empresa e 
aquisição e distribuição de madeira

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Desenvolvimento £orestal, plantação e gestão, tanto 
no Japão quanto no exterior; importação, manufatura, 
processamento e venda de madeira e materiais de 
construção; habitação e atividades relacionadas à 
habitação, vendas e aluguéis de imóveis.

No de funcionários Aproximadamente 5.100 (em 31.12.08)

Ano de criação 1948 (fundada em 1691)

Antecedentes

A Empresa F administra aproximadamente 40.000 hectares de £orestas da empresa no Japão. 
Além de ser o maior distribuidor de madeira e de materiais de construção do Japão, é também o 
maior fornecedor de casas de madeira pré-fabricadas. As atividades da empresa cobrem todo o 
espectro, desde os negócios a montante até os negócios a jusante, do desenvolvimento £orestal à 
construção de casas. Como a empresa é envolvida globalmente em todas as atividades relacionadas 
a madeira e habitação e, devido à redução nas £orestas no mundo inteiro, em outubro de 2005 a 
Empresa F criou seus próprios padrões de compras relacionadas à madeira, além de introduzir 
um processo para con�rmar a legalidade da madeira que adquire. Além disso, em junho de 2007 a 
Empresa F criou e lançou sua Filoso�a e Política de Aquisição de Madeira que estipula a �loso�a da 
empresa em relação à conservação da biodiversidade. Este documento mostrou o desejo da Empresa 
F de cumprir com suas responsabilidades sociais como empresa líder no setor madeireiro, e foi escrito 
depois de repetidas discussões com terceiros no Subcomitê de Aquisição de Madeira, composto de 
diversos departamentos. A Empresa F trabalha de forma proativa para alcançar as principais metas 
de ação, que incluem o uso da madeira que seja con�rmadamente legal, uso da madeira doméstica, 
promoção do uso de madeira de £orestas plantadas e expansão de seu programa de arborização.

Detalhes 

A Empresa F administra suas £orestas no Japão (aproximadamente 40.000 ha) com base em 
sua Política Básica de Conservação da Biodiversidade e obteve certi�cação £orestal do Conselho 
de Ecossistema Verde Sustentável (SGEC) em setembro de 2006. A empresa também produz 
seu próprio Livro Vermelho das Espécies Ameaçadas, sob o ponto de vista da conservação da 
biodiversidade. No ano �scal de 2008, para veri�car o impacto de suas políticas £orestais sobre 
a biodiversidade, a Empresa F formulou um sistema de monitoramento para aves e mamíferos, 
como um indicador, a começar com as £orestas da empresa na Região de Shikoku.

O Subcomitê de Revisão da Aquisição de Madeiras da Empresa F, que se reúne regularmente, 
analisa a legalidade e a rastreabilidade da madeira que usa, com base nos Padrões de Compra de 
Madeira que a empresa criou para si mesma. Se a revisão do documento não for su�ciente para 
con�rmar a legalidade da madeira, os funcionários locais e/ou funcionários do escritório central 
despachados para a área de madeira trabalham na con�rmação. No ano �scal de 2007, a empresa 
�nalizou as análises dos fornecedores no exterior dos quais importa diretamente, sendo que dois 
terços foram con�rmados como legais. No caso dos outros, a empresa continua a análise para 
con�rmar as regras no país produtor, ou os documentos e as outras informações são insu�cientes. 
Ao veri�car a legalidade, há momentos em que a empresa deve manter diálogo com outras partes 
para assegurar a rastreabilidade, mesmo com as partes que só têm impactos indiretos sobre a 
cadeia de suprimento. Estes casos incluem situações quando, durante o processo entre a atividade 
de corte e a importação para o Japão, o país que produz as toras é diferente do país onde as toras 
são processadas, quando há diversas fontes de toras em uma serralheria local, ou quando a escala e/
ou a frequência das transações com o fornecedor assim exigem. 
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Às vezes este trabalho de con�rmação é extremamente difícil e há várias questões que uma 
empresa privada di�cilmente consegue resolver por si mesma. No futuro, a empresa precisará 
trabalhar com ONGs e autoridades do governo para atingir sua meta de usar somente madeira 
que seja comprovadamente legal. 

As fábricas de produção do Grupo da Empresa F no Japão e no exterior, assim como a 
Divisão de Comércio de Produtos Madeireiros da Sede de Madeiras e Materiais de Construção 
obtiveram a certi�cação de Cadeia de Custódia (CoC) do Conselho de Manejo Florestal (FSC), 
do Programa para o Reconhecimento da Certi�cação Florestal (PEFC) e do Conselho de 
Ecossistema Verde Sustentável (SGEC), e a empresa está trabalhando para expandir a distribuição 
de madeira certi�cada de £orestas onde a biodiversidade é mantida.  A Empresa também trabalha 
para manufatura de produtos madeireiros usando madeira de árvores de £oresta plantadas, de 
modo a ter um alto nível de transparência.

O uso proativo da madeira doméstica resulta em uma melhoria relativa na “milhagem da 
madeira”, garante a legalidade, contribui para a regeneração das £orestas japonesas e, em último 
caso, ajuda a conservar a biodiversidade. Nesta perspectiva, a Empresa F está trabalhando para 
aumentar a proporção de madeira doméstica para os principais componentes estruturais usados 
nas casas. A empresa estabeleceu como meta o aumento da taxa de madeira doméstica em 70% no 
ano �scal de 2008.

Prosseguindo, a Empresa F continuará a trabalhar de forma proativa para aumentar seu uso de 
madeiras de árvores de £orestas plantadas, madeira de £orestas certi�cadas, madeira japonesa e, 
também para plantar árvores, enquanto continua com suas atividades corporativas que bene�ciam 
o meio ambiente, a economia e a sociedade. 
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Exemplo Concreto 7: Ações relacionadas à construção residencial

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Contratação de atividades empresariais de habitação 
industrializada, venda de imóveis, etc.

No de funcionários Aproximadamente 22.000 (consolidado em 31.01.09)

Ano de criação 1960 

Antecedentes

Paisagismo sustentável e Negócio Verde
O setor de habitação tem um impacto signi�cativo sobre o ambiente natural, já que envolve o uso 

em larga escala de recursos naturais, desenvolvimento rural e outras atividades que têm impacto sobre 
o meio ambiente. Ao adquirir as matérias-primas e promover o desenvolvimento rural, esta empresa 
antes se concentrava em proteger o meio ambiente natural por meio de projetos individuais. 

Contudo, para delinear uma política de gestão ambiental mais avançada que pudesse ser aplicada 
em toda a empresa, em 1999 a empresa criou seu Plano do Futuro Ambiental – sua própria política 
ambiental básica. Depois de ganhar experiência no desenvolvimento urbano, levando a conservação 
ambiental e arborização em consideração, em 2001 a empresa melhorou o plano, acrescentando 
a “jardinagem que melhora a vida” como um de seus valores, e lançou um trabalho de paisagismo e 
arborização que envolvia a plantação tanto de espécies nativas quanto não nativas de plantas que eram 
de alto valor para os seres vivos. Apesar de pretender conservar os ecossistemas e a biodiversidade 
locais, foi escolhido um nome que evocasse a lembrança de pássaros e borboletas.
Diretrizes de Compra de Madeira – Gestão Sustentável da Cadeia de Suprimentos

Além disso, em 2005 a empresa anunciou sua Declaração de Sustentabilidade. A declaração de�ne 
que o centro de sua gestão é contribuir para a construção de uma sociedade sustentável, colocando 
um “ecossistema equilibrado e global” como a fundação de uma sociedade sustentável. Em 2007 como 
parte de suas considerações sobre o desenvolvimento de seu modelo de negócios, a empresa decidiu 
trabalhar com sua cadeia de suprimentos para adquirir as grandes quantidades de madeira necessárias 
para construir as casas de £orestas sustentáveis, onde nenhuma espécie estivesse ameaçada de extinção.

Detalhes 

Paisagismo sustentável e Negócio Verde
Ao planejar seu negócio, a empresa usou como modelo o satoyama – um conceito japonês 

único para o meio ambiente natural. O povo japonês desenvolveu uma cultura que apoia um rico 
ecossistema, com o devido cuidado ao ambiente natural. Ao plantar tanto espécies nativas quanto 
não nativas, adequadas ao clima local, a empresa pretende criar pequenos ambientes naturais nas 
fronteiras dos jardins. Assim, os jardins domésticos produzidos pela empresa e as áreas da cidade 
podem se interligar como passarelas ("stepping-stones"), e estes jardins então se conectam a £orestas 
nos arredores das áreas urbanas e no interior das áreas rurais. Desta forma, a empresa pretende criar 
uma “rede de natureza” que seja e�ciente tanto na conservação do ecossistema e da biodiversidade, 
quanto para dar novo vigor aos dois.

As pessoas que moram em áreas urbanas têm menos oportunidade de desfrutar a natureza hoje 
em dia do que tinham antes. Com os pássaros e borboletas visitando seus jardins e estando próximos 
da natureza, um jardim pode se tornar um lugar importante para que as crianças comecem a apreciar 
como a “vida” é conectada.

Para os construtores, a construção de casas que durem mais tempo é uma importante questão 
ambiental. Assim, um tema importante no setor é como criar ambientes bióticos ricos, com base no 
conceito de “beleza com idade”, onde as casas e as áreas urbanas se tornam mais preciosas com o 
passar do tempo. 

A revegetação, como parte desta atividade, apóia essa “beleza com idade”. Ao formular seu plano 
de negócios, a empresa recebeu o apoio do representante de uma ONG apaixonada pelos recursos 
bióticos, e também ouviu as opiniões dos paisagistas da empresa. Além disso, a empresa fez parceria 
com 80 empresas de paisagismo e produtores do Japão, para criar um marco de abastecimento para 
plantar espécies nativas e não nativas de vegetação que diferem das espécies normalmente usadas.
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Diretrizes para compra de madeira
Estas diretrizes são compostas de 10 princípios. Elas pretendem aumentar o nível das 

aquisições trabalhando com a cadeia de suprimentos com base em avaliações numéricas 
abrangentes da madeira, onde a conservação da biodiversidade é um importante fundamento 
das diretrizes. As diretrizes foram formuladas em cooperação com uma ONG internacional para 
garantir altos níveis de transparência e objetividade, e foram adotadas para garantir processos 
sustentáveis de compra de madeira.
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Exemplo Concreto 8: Ações na indústria de papel

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Atividades empresariais, manufatura, processamento e 
venda de papel, polpa e materiais fotossensíveis.

No de funcionários Aproximadamente 4.600

Ano de criação 1898 

Antecedentes

Como a indústria de fabricação de papel usa madeira – um recurso biótico - como principal 
matéria-prima, ela deve considerar o impacto que o corte tem sobre a biodiversidade £orestal. 
Embora a reciclagem de papel seja uma estratégia empregada para reduzir a quantidade de 
árvores cortadas, o uso de polpa de papel reciclada tem sido limitado na produção de papel de 
alta qualidade, tais como papel revestido e papel para impressora a jato de tinta, por motivos de 
qualidade.

Por outro lado, além de reduzir o número de árvores cortadas, a própria “reciclagem de 
£orestas” é crítica. Ao reciclar as £orestas é necessário manejar os bosques de forma adequada. 
Em outras palavras, as £orestas devem ser manejadas de uma forma que leve em consideração a 
quantidade de crescimento e biodiversidade.

A Empresa G usa grandes quantidades de polpa de madeira. Junto com suas medidas para usar 
papel reciclado, a empresa também tem trabalhado para adquirir madeira de £orestas manejadas 
adequadamente e, portanto, recebeu a certi�cação £orestal do FSC.

Detalhes 

Em 2001, a Empresa G foi a primeira fábrica de papel japonesa a obter certi�cação £orestal. 
Na época, a certi�cação £orestal não era muito conhecida, então a empresa começou uma 
campanha de relações públicas sobre o sistema de certi�cação. Ao mesmo tempo, a empresa 
trabalhou para obter o certi�cado £orestal do FSC para as £orestas de plantação da empresa no 
exterior para, assim, assegurar um suprimento estável de madeira de £orestas certi�cadas. Foram 
quase cinco anos para que o público entendesse o signi�cado do papel de £oresta certi�cada.

A certi�cação é um sistema para atestar que uma £oresta é manejada adequadamente em 
relação a fatores sociais, ambientais e econômicos. É dada especial importância à proteção 
ambiental para “£orestas de alto valor de conservação”. A £oresta de alto valor de conservação é 
um conceito proposto pelo FSC, e signi�ca uma £oresta cuja proteção é considerada necessária, 
independentemente de ser legalmente protegida ou não. A conservação da biodiversidade é uma 
questão importante para a certi�cação do FSC.

O papel certi�cado pelo FSC inclui aquele feito com madeira certi�cada e aquele feito com 
outros recursos madeireiros que não são certi�cados pelo FSC. A madeira certi�cada vem de 
£orestas onde a biodiversidade é conservada através do trabalho necessário para obter e manter 
a certi�cação do FSC. Os recursos madeireiros de outras fontes, que não madeira certi�cada, se 
referem à madeira de £orestas onde a biodiversidade é conservada através da con�rmação que não 
há impacto prejudicial sobre £orestas de alto valor de conservação.

Desde 2005 a Empresa G se certi�ca que toda a madeira que compra atenda aos padrões do 
FSC. Esta con�rmação se baseia em veri�cações de documentos, mas quando a documentação é 
insu�ciente, a empresa envia representantes até as £orestas dos fornecedores, para que eles façam 
a veri�cação direta, no local. Os representantes da empresa veri�cam vários pontos, inclusive se 
a atividade de corte está ou não causando impactos negativos sobre o ecossistema vizinho, assim 
como se foram criadas ou não áreas protegidas para abrigar plantas e animais raros. Apesar de 
este trabalho tomar tempo e envolver custos, a empresa o considera necessário tanto para diminuir 
o risco de perda de biodiversidade por causa da madeira que ela adquire, quanto para dar paz de 
espírito aos consumidores. 

Seguir o programa de certi�cação do FSC permite que a Empresa G conserve a biodiversidade 
através da gestão de suas próprias £orestas de plantação e da aquisição de madeira. 
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Exemplo Concreto 9: Ações relacionadas à compra de insumos materiais e à 
vendas (café)

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Atividades empresariais de importação, processamento 
e venda de café, chá preto e cacau; manufatura e venda 
de café enlatado e outras bebidas; compra e venda de 
materiais para alimentos e bebidas.

No de funcionários Consolidados: aproximadamente 3.700; não 
consolidados: aproximadamente 800 (em 31/3/2008).

Ano de criação 1951

Antecedentes

A Empresa H se dedica a “fazer tudo que puder com o café para fazer o consumidor sorrir”, e 
se envolve diretamente em cada estágio do processo de produção de café, desde o cultivo dos grãos 
de café até a xícara do consumidor de café.  A empresa abriu o primeiro cafezal administrado pela 
empresa em 1981, na Jamaica, e agora também opera fazendas no Havaí e na Indonésia. Com 
base em sua experiência no mundo todo, a empresa aprendeu que para apoiar o ambiente natural 
seria necessário que a atividade de cultivo do grão do café contribuísse com a proteção do meio 
ambiente natural, para que os cafezais fossem saudáveis e os trabalhadores �cassem felizes.

Como parte desta ação, a empresa encontrou uma fazenda certi�cada por uma organização 
internacional dedicada à proteção ambiental. Concordando com a �loso�a e as atividades da 
organização, a Empresa H estabeleceu uma parceria formal com esta organização. A empresa 
também começou a vender café certi�cado por esta organização ("café certi�cado”) e trabalhou 
para aumentar sua popularidade e divulgar o café certi�cado no mercado japonês. Atualmente, a 
Empresa H é a maior vendedora de café certi�cado no Japão.

A Empresa H também acredita que o ambiente natural deve continuar cheio de energia para 
produzir um café delicioso. A empresa acha, ainda, que é importante conservar a biodiversidade 
para manter um ambiente natural robusto. A Empresa H estabeleceu uma parceria com uma 
ONG ambiental internacional dedicada a conservar a biodiversidade. Como parte de sua 
estratégia para conservar os “hotspots da biodiversidade", esta ONG oferece vários tipos de apoio 
aos produtores de café. 

Em 2008, a Empresa H começou a vender no mercado japonês o café cultivado em 
áreas apoiadas por aquela ONG ambiental internacional, através do cultivo do café. O café 
era comercializado com base na ideia que ele contribui para a conservação ambiental e da 
biodiversidade.

Detalhes 

A Empresa H foi a primeira empresa no Japão a vender café certi�cado, lançando a venda de 
café regular certi�cado em 2004. Depois, ela expandiu sua linha de produtos, que passou a incluir 
concentrado de café, presentes de café e outros produtos, assim oferecendo a uma ampla gama de 
consumidores a oportunidade de experimentar o sabor do café certi�cado.

Ao mesmo tempo, a empresa tem tentado falar às pessoas sobre o café certi�cado, expandindo 
a base de consumidores do produto.

Por exemplo, a empresa tem patrocinado seminários que ensinam às pessoas sobre o café 
certi�cado, assim como eventos musicais com o tema de proteção ambiental, vendendo café 
certi�cado nesses eventos. Além disso, a empresa adicionou o café certi�cado aos cardápios de café 
nos restaurantes e cafeterias administrados diretamente pelo Grupo da Empresa H.

Em 2006, a Empresa H foi a primeira empresa japonesa a receber um prêmio da referida 
organização ambiental por sua contribuição com a criação e o crescimento do mercado de café 
certi�cado no Japão.
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Além disso, a Empresa H tem protegido o meio ambiente nos cafezais que ela administra 
diretamente. Em 2007 o Cafezal Lington Mandheling da Empresa H na Indonésia foi certi�cado 
pela mesma organização, sendo o primeiro cafezal certi�cado da Ásia. Em 2008, o Cafezal Blue 
Montain, que é administrado pela Empresa H na Jamaica, obteve a mesma certi�cação, virando o 
primeiro cafezal certi�cado no Caribe.

Como parte da parceria com aquela ONG ambiental internacional, a Empresa H começou 
a ver o Café Natureza da Empresa H. Em 2008, o café foi servido na Reunião dos Ministros 
do Meio Ambiente do G8, em Kobe, e na Cúpula do G8 em Hokkaido Toyako. O café foi 
considerado uma contribuição à conservação da biodiversidade que ajuda também aos pequenos 
produtores, recebendo muita atenção nas duas reuniões.

Como enfatizado nas atividades discutidas anteriormente, o negócio de café da Empresa 
H é importante para a proteção do meio ambiente e, em continuidade, a empresa continuará a 
melhorar suas atividades de proteção ambiental, onde o café da Empresa H é um bom parceiro 
para a proteção ambiental.
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Exemplo Concreto 10: Ações para produção sustentável de café e para melhoria 
da biodiversidade local

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Atividades empresariais: cultivo de café, instrução sobre 
a seleção, importação, torrefação e vendas. 

No de funcionários 5 (em junho de 2009)

Ano de criação 2008

Antecedentes

O preço do grão do café no mercado internacional é altamente volátil. Esta volatilidade de 
preço tem um grande impacto sobre a qualidade de vida dos produtores.

Além disso, para as empresas envolvidas na venda de café nos países onde ele é consumido, as 
grandes oscilações nos preços di�cultam a administração do negócio de forma estável. O preço 
do grão de café é determinado mais pela situação de oferta e demanda no mercado do que pela 
qualidade do café, variações ambientais ou outros fatores.

Assim, os produtores de café têm pouco incentivo para melhorar a qualidade de seu café, 
garantir sua segurança, proteger o meio ambiente ou melhorar o ambiente de vida dos produtores 
e trabalhadores. Para produzir e distribuir um café seguro, de alta qualidade, produzido de forma 
amigável ao meio ambiente, é necessário resolver esses problemas.

Por outro lado, o café é uma das poucas lavouras que pode ser cultivada sem luz do sol direta 
e, portanto, pode ser cultivada e colhida à sombra das árvores da £oresta. Assim, os moradores 
locais podem cultivar o café de forma a proteger as £orestas e obter uma renda, conservando a 
biodiversidade e contribuindo com a economia local.

O fundador da Empresa I passou muitos anos trabalhando em um país produtor de café, 
tendo conhecimento vasto sobre os produtores e as áreas de produção de café. Ele observou as 
características e as questões que envolvem o café e hoje está trabalhando para oferecer um café de 
alta qualidade e seguro, e para aumentar o nível de biodiversidade e o estilo de vida da população 
local através do cultivo sustentável do café.

Detalhes 

A Empresa I trabalha com agricultores que produzem café de qualidade usando práticas 
sustentáveis, e cria planos que permitem um produto de alta qualidade que, ao mesmo tempo, 
conserva a biodiversidade na área.

A Empresa I formulou padrões para o cultivo, a seleção e a embalagem do café. Depois de 
divulgar estes padrões aos produtores, dando instruções técnicas e outros apoios, a Empresa I 
seleciona os produtores que cultivam café de alta qualidade e passa a comprar o café diretamente.

Os padrões incluem detalhes sobre a qualidade do produto, assim como considerações sobre os 
direitos humanos, a conservação ambiental e outros fatores. A Empresa I pretende ser uma líder 
no setor de café, não só em termos da qualidade do café, mas também em termos de melhorias 
para a biodiversidade e de condições para os produtores.
Di�culdades
• Encontrar terra que produza café de alta qualidade de forma estável, que não tenha impacto 

negativo sobre a biodiversidade.
• Encontrar produtores que conheçam e tenham a capacidade técnica para tanto.
Aspectos bem sucedidos
• Os produtores com quem a Empresa I fez parceria estão muito satisfeitos porque sua produção 

e subsistência se tornaram mais estáveis.
• A possibilidade de agregar novos valores (conservação da biodiversidade e desenvolvimento 

econômico local) para o café, repassando-os aos consumidores.
• Em continuidade, a empresa avançará suas iniciativas no sentido da conservação da 

biodiversidade em áreas de produção e para garantir qualidade, construindo relações de 
cooperação ainda melhores com os produtores, distribuidores e consumidores.
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Exemplo Concreto 11: Certificação de produto no setor varejista

Informações 
da cmpresa

Atividades 
empresariais

Atividades empresariais: varejo em geral

No de funcionários Aproximadamente 14.900 (incluindo funcionários de 
meio período)

Ano de criação 1926

Antecedentes

Por causa da questão da sustentabilidade, a Empresa J começou a oferecer produtos certi�cados 
pelo Conselho Internacional de Gestão Pesqueira Sustentável (MSC) como uma iniciativa para 
sempre oferecer frutos do mar seguros para os consumidores.

Além disso, a Empresa J foi a primeira empresa doméstica no setor varejista a obter uma 
licença de CoC (Cadeia de Custódia).

Detalhes 

Conselho Internacional para a Gestão Pesqueira Sustentável (MSC) (Selo ecológico para o 
oceano)

“Sustentabilidade dos Recursos Marinhos Naturais”
Os recursos marinhos estão diminuindo em todo o mundo. A certi�cação do MSC é um 

sistema para atestar que uma atividade pesqueira é sustentável e administrada adequadamente, de 
modo que os recursos marinhos não sejam esgotados e as pessoas possam continuar a desfrutar 
da generosidade do oceano. A certi�cação do MSC é conhecida como um “selo ecológico para o 
oceano” e a Empresa J vende 15 itens de frutos do mar certi�cados pelo MSC, inclusive salmão 
vermelho e ovas de salmão do Alaska. Além disso, as lojas da Empresa J têm recebido licença CoC 
(Cadeia de Custódia) para processar e distribuir produtos certi�cados pelo MSC.  A Empresa J 
também vende produtos feitos com peixes certi�cados pelo MSC.

Fluxograma da Certi�cação do MSC
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Os processadores 
que não misturam 
itens com outros 
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Os peixes tirados do 
mar são separados dos 
itens não certificados, 
usando códigos de 
certificação.

Uma atividade 
pesqueira que não é 
prejudicial ao meio 
ambiente e usa 
recursos de forma 
sustentável.
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Exemplo Concreto 12: Estabelecimento de políticas como varejistas

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Vendas por reembolso postal, publicação de livros.

No de funcionários Aproximadamente 400 (em 01.04.08)

Ano de criação 1976

Antecedentes

Uma das �loso�as corporativas da Empresa K é realizar suas atividades em harmonia com a 
Terra. Ela se baseia no reconhecimento que o mercado de reembolso postal é um dos setores que 
mais expõe o problema de "convivência entre a Terra e a empresa” que a sociedade de consumo 
moderna enfrenta, assim como o entendimento que no mundo atual é essencial trabalhar para 
alcançar tanto a "satisfação do cliente” quando a “satisfação da Terra”.

Desde aproximadamente 1991, a Empresa K tem trabalhado ativamente para proteger 
o meio ambiente. Um exemplo é imprimir textos em seus catálogos de reembolso postal sobre 
“ferramentas para reduzir o lixo” e tópicos semelhantes. O presidente da empresa à época 
acreditava que as empresas que não levam a sério a proteção ambiental não sobreviverão. Com 
base neste reconhecimento, a Empresa K tem trabalhado para proteger o meio ambiente de todas 
as formas possíveis para um varejista. 

Em 2001, a Empresa K formulou uma política em relação aos produtos que vende, e 
apresentou suas medidas para proteger o meio ambiente. Esta política reuniu todas as atividades 
ambientais desenvolvidas pela Empresa K até então.

Detalhes 

Como uma medida relacionada à biodiversidade, o Artigo 1 da política estabelece que 
"devemos fazer nosso melhor para vender produtos que não prejudiquem a Terra, sua vida vegetal 
ou os animais". (versão 2009)

Para colocar o Artigo 1 em prática, a empresa aprovou regras que restringem a venda de 
determinados produtos. Essas regras incluem vender apenas produtos que não sejam suspeitos de 
ter desreguladores endócrinos (substâncias que alteram o metabolismo de seres vivos) e fazer o 
melhor para não vender produtos que contaminem os rios. Além disso, a empresa declarou que 
não venderá produtos que usem madeira de £orestas tropicais ou produtos que usem couro ou pele 
de animais, exceto vacas, porcos, cavalos, carneiro, cabra, veado, porco do mato ou búfalo. 

A empresa faz o possível para veri�car os materiais usados em seus produtos e o processo 
de fabricação. Se o produto violar a política, a Empresa K pedirá ao fabricante que use material 
alternativo ou tente resolver o problema.

Embora seja difícil quanti�car os efeitos desta política, a Empresa K acredita que houve uma 
grande melhoria em sua imagem corporativa.

Política em relação aos produtos que vendemos (versão 2009)
Artigo  1 Nós devemos fazer o melhor que pudermos para vender produtos que não 

causem danos à Terra, à sua vida vegetal ou aos animais.
Artigo  2 Nós devemos fazer o melhor que pudermos para vender produtos elaborados 

para durar, que possam ser consertados ao invés de serem jogados fora.
Artigo  3 Nós devemos fazer o melhor que pudermos para aumentarmos a vida útil de 

nossos produtos ao máximo possível, encontrando outros usuários para eles 
depois que não forem mais úteis para os primeiros donos.

Artigo  4 Nós devemos fazer o melhor que pudermos para reciclar produtos que não são 
mais úteis.

Artigo  5 A empresa deve fazer o máximo para limitar sua própria produção de resíduos e  
CO2.
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Exemplo Concreto 13: Criação de políticas e padrões para financiamento no setor 
florestal e de produtos florestais

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Serviços �nanceiros

No de funcionários Aproximadamente 335.000 (em janeiro de 2009)

Ano de criação 1865

Antecedentes

Em setembro de 2003, a Empresa L adotou os Princípios do Equador - um acordo voluntário 
entre instituições �nanceiras do setor empresarial em relação às considerações ambientais e sociais 
aplicadas às atividades de �nanciamento do projeto.

A adoção dos Princípios do Equador e o posterior reforço das iniciativas pertinentes levou à 
formulação da Política do Setor de Terras Florestais e Produtos Florestais da Empresa L. Apesar 
de os produtos £orestais serem responsáveis por uma pequena porcentagem das atividades gerais 
da Empresa L, estes são uma parte importante de sua estratégia de sustentabilidade, uma vez que 
os potenciais impactos ambientais e sociais são grandes.

Em 2004 a Empresa L começou criando a Política de Setor Florestal, um panorama geral do 
marco da empresa para envolvimento com o setor £orestal. A política foi atualizada e teve seu 
escopo expandido em 2008.

Detalhes 

Política de Setor de Terras Florestais e Produtos Florestais (versão atualizada de 2008)
A Política do Setor de Terras Florestais e Produtos Florestais se aplica a todos os empréstimos 

e formas de auxílio �nanceiro, dívidas e atividades no mercado de capital, �nanciamento de projeto 
e trabalho de assessoria.

A Empresa L continuará a dar assistência aos clientes que cumprirem com a política, assim 
como para aqueles que estão progredindo no sentido de obter a certi�cação. Se alguns aspectos 
das operações do cliente parecerem não estar em conformidade com a política, um perito externo 
é consultado e a situação é esclarecida. Por outro lado, segundo a exigência da Empresa L que 
os clientes atendam aos padrões desta política até 2009 (em cinco anos), a Empresa L adotará 
meditas para �nalizar sua relação com os clientes inadimplentes com a política da Empresa L, ou 
que não estejam progredindo no sentido de obter a certi�cação.

A certi�cação pode não ser um processo simples ou rápido. Normalmente, os clientes seguem 
uma abordagem em fases, implantando a certi�cação gradualmente em diferentes operações, ou 
oferecendo garantia de legalidade antes de avançar para a sustentabilidade. 

Apresentamos abaixo os detalhes da Política deo Setor de Terras Florestais e Produtos 
Florestais (edição atualizada de 2008):

Proibições da política
A Empresa L não prestará serviços �nanceiros que apóiem, direta ou indiretamente, 

as empresas que compram, comercializam ou processam madeira em relação às seguintes 
atividades:

1. Corte ilegal e venda ou compra ilegal de produtos £orestais cortados;
2. Operações em Patrimônios Mundiais da UNESCO; e,
3. Operações em pântanos da lista de Ramsar.

Padrão de Certi�cação
A Empresa L exige que os clientes obtenham certi�cação independente, segundo seu padrão, 

que suas operações madeireiras e/ou seu fornecimento de produtos madeireiros são legais e 
sustentáveis. O padrão se baseia nos Princípios e Critérios do Plano de Certi�cação do Conselho 
de Manejo Florestal (FSC) e no compromisso da Empresa L com os Princípios do Equador.
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Técnica de Certi�cação
O método para avaliar até que ponto os clientes estão em conformidade com a política 

da Empresa L emprega uma matriz, com categorias de “em total conformidade”, “quase em 
conformidade" e “não conformidade”. Os clientes são considerados totalmente em conformidade 
com a política, se tornando clientes �nanceiros, quando suas atividades empresariais são, no 
mínimo, 70% (em termos de região ou volume) certi�cadas como sustentáveis por um sistema que 
atenda aos padrões da Empresa L, e quando há evidências que o restante das atividades é legal. 

Uso de Planos de Certi�cação
Os planos de certi�cação nacionais e internacionais garantem a legalidade e sustentabilidade 

das atividades no setor £orestal. A Empresa L utiliza peritos externos para analisar até que ponto 
estes planos atendem a seus padrões. Estes planos são revistos regularmente e ajudam a Empresa L 
a determinar se os clientes atendem ou não a seus padrões.

Outras Restrições e Orientações
A Empresa L estabeleceu padrões adicionais em relação às seguintes áreas:

•  Florestas de Alto Valor de Conservação (do inglês High Conservation Value Forests – HCVF); 
quando os clientes não atendem totalmente nossa política e trabalham em países com alta 
incidência de corte ilegal, impactos sobre a biodiversidade ou con£ito social, será necessária a 
con�rmação independente que suas operações não certi�cadas não têm impacto negativo sobre 
as HCVF. 

•  Plantações: não financiaremos plantações convertidas a partir de floresta natural, a menos que 
sejam certi�cadas independentemente como livres de impacto negativo sobre as HCVF (desde 
junho de 2004).

•  Polpa e papel: não financiaremos clientes que fabricam polpa e papel onde a madeira fornecida 
como matéria-prima não é certi�cada, segundo a nossa política.

•  Biocombustíveis: O cultivo de lavouras para biocombustíveis tem aumentado, levando à 
conversão das HVCF em plantações, com grandes impactos potenciais sobre a biodiversidade 
e as comunidades. Assim, adotamos uma abordagem cuidadosa para o �nanciamento de 
biocombustíveis que possam ter impacto sobre o desenvolvimento sustentável.

•  Óleo de palma e soja: não financiamos plantações de madeira, óleo de palma ou soja que 
tenham sido convertidas de £orestas tropicais ou HCVF. Nós pedimos aos clientes que lidam 
com plantações de óleo de palma que participem e recebam certi�cação da Mesa Redonda 
sobre Óleo de Palma.

•  Turfa: a atividade comercial em turfeiras pode causar impactos negativos sobre a biodiversidade 
e as comunidades locais, assim como impactos maiores sobre a mudança climática devido ao 
dióxido de carbono capturado na turfa. Assim, adotamos uma abordagem de precaução com as 
propostas comerciais neste setor. 
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Exemplo Concreto 14: Taxas de juros preferenciais para empréstimos com base 
em classificações ambientais

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Instituição �nanceira

No de funcionários Aproximadamente 1.062 (em 31.12.08)

Ano de criação 2008 (fundada em 1951)

Antecedentes

O Banco M tem mais de 40 anos de experiência em investimento e �nanciamento na área 
ambiental, começando com a prevenção de poluição. Nos últimos anos, o banco tem melhorado 
seu �nanciamento ambiental. Além de oferecer �nanciamento convencional para investimento de 
capital para tecnologias terminais, o banco tem reforçado suas opções de �nanciamento de apoio a 
fundos para incentivar a gestão sustentável.

O Banco M melhorou seus esforços depois de adotar os “Princípios de Tóquio” (uma 
declaração da conferência que convocada ao desenvolvimento de produtos �nanceiros que 
contribuam com o meio ambiente) na Conferência do PNUMA em Tóquio. Na conferência, o 
Banco M trabalhou com o Ministério do Meio Ambiente do Japão para construir um sistema 
de seleção e, em abril de 2004, o Banco M se tornou a primeira instituição no mundo a iniciar 
atividades �nanceiras com base na classi�cação ambiental.

Detalhes 

Estas classi�cações ambientais eram uma pontuação numérica que mostrava o nível de gestão 
ambiental de uma empresa, observado através de entrevistas e outros métodos. O Banco M 
então selecionou empresas com boa pontuação e criou três níveis de taxas de juros preferenciais, 
segundo a pontuação obtida. Com os anos, o Banco M tem oferecido este tipo de �nanciamento 
a empresas de grande, médio e pequeno porte. Mais especi�camente, foram 170 empréstimos 
garantidos, atingindo um valor total combinado de mais de ¥240 bilhões (em 31 de julho de 
2008).

As classi�cações ambientais do Banco M são determinados a partir de uma planilha de triagem 
com aproximadamente 120 perguntas sobre gestão �nanceira, inclusive tópicos como governança 
corporativa, conformidade, gestão de risco, biodiversidade e contramedidas para o aquecimento 
global.

Por causa das severas avaliações, as classi�cações ambientais do Banco M se tornaram 
recentemente um símbolo de status entre as empresas. Um número cada vez maior de empresas 
que receberam a classi�cação está publicando o fato de haver recebido uma boa classi�cação, 
através de seus relatórios ambientais e outros meios. 

Mantendo esta tendência, tem havido um grande crescimento nas atividades �nanceiras 
conjuntas, com base nas altas classi�cações ambientais recebidos do Banco M.

Além do �nanciamento conjunto ao principal banco do mutuário (como bancos regionais), 
há um número signi�cativo de empréstimos concedidos em consórcio com os maiores bancos do 
Japão e bancos privados.

Entre as empresas que obtiveram uma classi�cação ambiental desde o ano �scal de 2007, o 
Banco tem oferecido taxas de juros preferenciais às empresas que se compromete a reduzir 
as emissões de dióxido de carbono por unidade em, no mínimo, 5% nos próximos cinco anos. 
Assim, a classi�cação ambiental do Banco M também serve como uma plataforma para conter o 
aquecimento global.

Além disso, há casos onde as empresas que são signatárias da Declaração de Liderança para a 
Iniciativa Comercial e de Biodiversidade e as empresas que participam no RSPO estão utilizando 
a classi�cação ambiental do Banco M. O Banco M reconhece que a biodiversidade receberá cada 
vez mais atenção no futuro e, portanto, trabalhará com as organizações sem �ns lucrativos e outros 
peritos para veri�car, com atenção, as considerações de biodiversidade das empresas como parte do 
processo de avaliação para a classi�cação ambiental.
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Exemplo Concreto 15: Criação de um fundo para conservação da biodiversidade

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Grupo empresarial envolvido com garantias.

No de funcionários 14.456 (em 31 de março de 2008)

Ano de criação 1943 

Antecedentes

Esta iniciativa surgiu como resultado de pontos originalmente levantados na seção de opiniões 
de terceiros do Relatório de Sustentabilidade da Empresa N, tanto para 2006 quanto para 2007.

Depois de receber uma proposta de uma ONG ambiental internacional, a Empresa N criou 
um fundo para demonstrar sua crença que embora a arborização e outras atividades realizadas por 
muitas empresas para combater os problemas ambientais sejam importantes, é mais importante 
reduzir o nível de pobreza nas comunidades vizinhas, que é a causa fundamental da conversão dos 
ecossistemas £orestais em outros usos. Este fundo é utilizado para apoiar projetos que pretendem 
incentivar empresas sustentáveis, tais como as de ecoturismo, que utilizam valiosos locais de 
patrimônio natural.

Esta iniciativa foi lançada com base na ideia que os impactos negativos como desmatamento 
poderiam ser convertidos em impactos positivos tais como proteção do meio ambiente e 
redução da pobreza, assim como a ideia que o �nanciamento poderia ter um papel na proteção 
da biodiversidade. Assim, a empresa começou a trabalhar na área de �nanciamento social 
multissetorial, como uma forma de direcionar o dinheiro para esforços voltados a contribuir com a 
sociedade e o meio ambiente.

Detalhes 

Fundo de Conservação da Biodiversidade

Uma iniciativa do Programa de Empresas Ecológicas Locais em Sítios de Patrimônio Mundial 
(World Heritage Local Ecological Entrepreneurship Program - WHLEEP) realizado principalmente 
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a Fundação das Nações 
Unidas (UNF) e a ONG ambiental internacional tem o objetivo de ajudar as comunidades ao 
redor de locais que sejam Patrimônio Natural Mundial a iniciar e operar negócios que conservem 
o meio ambiente, e também propiciar a sua capacitação. Este esforço foi �nanciado por uma 
doação de uma empresa do grupo a�liada à Empresa N que opera e vende o Fundo Eco da 
Empresa N.

A empresa N estabeleceu uma parceria com a ONG ambiental internacional supracitada para 
conservar os ecossistemas de oito regiões em sete países entre os muitos hotspots de biodiversidade 
na Terra, trabalhando com as comunidades situadas próximas a locais de Patrimônio Mundial. 

O dinheiro concedido pelo fundo será usado para dar assistência ao desenvolvimento de 
empresas sustentáveis em comunidades locais que, até este ponto, não tenham tido outra chance 
a não ser depender da renda do corte ilegal e outras atividades similares. Especi�camente, o 
dinheiro será usado para arcar com despesas para treinamento empresarial e em contabilidade e 
gestão �nanceira, visando o lançamento de empresas de ecoturismo e agro£orestrais que envolvam 
culturas como cacau e café.

Assim que o processo de planejamento for concluído, os projetos-piloto serão executados 
primeiramente em Belize, Dominica, México e Madagascar. O conhecimento adquirido com esses 
projetos será então utilizado em outros locais de projeto.
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Exemplo Concreto 16: Biodiversidade na construção

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Universidade

No de funcionários Aproximadamente 4.800 (em maio de 2008)
Alunos matriculados: aproximadamente 11.800 (em 
maio de 2008)

Ano de criação 1991 (data que a universidade foi criada)

Antecedentes

Os campi da Universidade O eram isoladas uns dos outros, e as instalações estavam �cando 
velhas. Além disso, a reforma das antigas instalações teria sido di�cultada por causa de suas 
localizações. Assim, a universidade cogitou construir um novo campus. Em 1991, o novo local foi 
escolhido e em 1993 a área do novo campus foi decidida.

Posteriormente, o Plano Básico de Desenvolvimento e o Plano Diretivo para todo o campus 
foram formulados. O trabalho de construção do novo campus começou em 2000, e o campus 
começou a ser usado em 2005.

O plano básico para o novo campus incluía cinco princípios básicos. Um destes princípios foi 
a “Criação de um campus futurista que utilize a natureza e os recursos com e�ciência, convivendo 
com o meio ambiente”. Ao construir o novo campus, foram desenvolvidos 275 ha de satoyama, mas 
a universidade se preocupou com a necessidade de conservar a biodiversidade das espécies e as 
funções do ecossistema, com base em um entendimento da crise ambiental global.

Detalhes 

O projeto para conservação da biodiversidade no novo campus da Universidade O envolveu 
as metas de evitar uma redução na área de £oresta e evitar uma perda de espécies que vivem 
no campus. Para realizar estas metas, a universidade se assegurou da proteção tanto da vida 
vegetal quanto aquática. A meta de “evitar a perda de espécies” foi estabelecida para conservar a 
biodiversidade. Acreditando que não bastaria somente proteger as espécies ameaçadas, o esforço 
de conservação se baseou na ideia de evitar qualquer perda de espécies no local do campus.

Dos 275 hectares de terra do novo campus, 99 foram deixados como espaço verde conservado e 
foi implantado um plano para converter os 22 hectares de escarpas construídas ao redor do campus 
em bosques, até onde for possível.

Com relação aos bosques, a universidade manteve a área de £orestas, excluindo os bambuzais 
e pomares. Para compensar a perda dos bambuzais e dos pomares, a unidade realizou um projeto 
de arborização na área acadêmica do campus, aumentando o percentual da terra trabalhada a ser 
coberta com vegetação. Esses esforços �zeram parte de um plano geral para manter a quantidade 
de bosques. Ao trabalhar a terra, as árvores foram transferidas, usando diversas técnicas, inclusive o 
transporte de solo £orestais, transplante de árvores altas e transplante de raiz. Além disso, o corpo 
discente e uma organização voluntária local assumiram um papel de liderança na elaboração de 
um plano para construir uma £oresta, cultivando mudas de noz de carvalho das £orestas do novo 
campus. Os alunos do ensino fundamental e médio locais ajudaram na implantação do plano.

Foi realizado um estudo detalhado da distribuição das plantas, com 658 espécies de plantas 
con�rmadas no terreno do campus. Para não perder qualquer dessas espécies de planta, o plano 
de desenvolvimento foi ligeiramente modi�cado para abranger espécies de plantas que só são 
encontradas na área de desenvolvimento, assim como aquelas espécies que seriam altamente 
impactadas pelo desenvolvimento. Foram adotadas várias medidas, entre as quais o transplante 
individual, para evitar qualquer perda de espécie. As lagoas foram deslocadas e reconstruídas para 
conservar as plantas aquáticas e a vida animal.
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Satoyama quer dizer um ecossistema usado por humanos de diversas formas, tais como para 
arrozais e campos, e é mantido pelo corte da vegetação rasteira, raleamento de árvores e outros 
tipos de manejo. Assim, o satoyama não pode ser mantido apenas com a implantação de medidas 
de conservação e proteção da terra. A área do novo campus permaneceu intocada por quase 10 
anos desde que foi designada para ser a localização do novo campus. Assim, havia o risco de a 
expansão dos bambuzais matar as árvores nativas e, portanto, um grupo voluntário local e uma 
organização sem �ns lucrativos da universidade têm ajudado em várias atividades, inclusive no 
corte e remoção dos pés de bambu.

Graças ao entendimento e à ajuda de muitas pessoas, o projeto para conservar a biodiversidade 
no novo campus da Universidade O foi um êxito. Os bosques permaneceram intactos. As cerejas 
£orescem na primavera, enquanto à noite os cachorros do mato e lebres correm livremente. Em 
maio, o genji-botaru (Luciola cruciata, um vagalume nativo) dança no satoyama que foi conservado. 

A área também abriga a salamandra terrestre e a tartaruga japonesa de lagoa - duas espécies 
que estão ameaçadas. Este projeto de conservação foi reconhecido no mundo todo, e a publicação 
acadêmica Science escreveu um artigo sobre o mesmo.

Os esforços no novo campus também são utilizados na educação. São realizados pequenos 
seminários sobre os esforços para conservar as £orestas e seres vivos no novo campus, com o ativo 
envolvimento de uma organização sem �ns lucrativos instalada na universidade.
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Exemplo Concreto 17: Consultando a gerência dos espaços verdes de 
propriedade da empresa, ao mesmo tempo em que consideramos a 
biodiversidade

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Trabalhos de paisagismo, construção e consultoria em 
paisagismo

No de funcionários Aprox. 400

Ano de criação 1997

Antecedentes

• Em resposta à demanda das empresas, iniciada por volta de 2000, para buscar 
Responsabilidade Social Corporativa (RSC) utilizando espaços verdes das empresas, a 
Empresa O lançou um serviço um serviço completo (conhecido como “eco-patrimônio” no 
Japão), na forma de um consórcio com outras empresas, para prestar os serviços relacionados de 
planejamento, desenho, construção, gestão, administração e comunicação.

• O espaço verde urbano é funcional por causa de sua existência (regulação climática, controle 
de enchentes, aumento dos recursos hídricos, etc.) e de seus usos (recreação, espaço para 
atividades culturais, educação ambiental, etc.). Porém, como não houve avaliações do espaço 
verde orientadas a RSC e serviços de consultoria à época, o serviço incorporou a perspectiva 
de biodiversidade e trabalhou para promover a renovação dos espaços verdes nos prédios e seus 
usos pelos stakeholders. 

Detalhes 

•  Observando um claro efeito de aquecimento da ilha durante a reforma de um prédio 
inteligente, a Empresa O fez grande uso de plantações, aumentou a luminosidade e a circulação 
do vento ao poder as árvores altas, especialmente para melhorar a função de ajuste climático. 
Há um conceito errôneo e amplamente divulgado que, na maioria das vezes, é melhor para 
o meio ambiente se deixarmos as árvores crescerem por si depois de serem plantadas. 
Porém, neste caso os prestadores de serviço convenceram os donos do edifício que, também 
considerando o aspecto de risco de crime da administração do prédio, as árvores plantadas por 
humanos precisavam ser cuidadas pelos humanos para manter a boa arborização.

•  Além disso, embora isso seja comum hoje em dia, a Empresa O propôs que os donos do prédio 
dessem oportunidade para os funcionários que trabalham no prédio, assim como moradores 
das vizinhanças, de aprender sobre a necessidade e a importância dos espaços verdes urbanos, 
usando os sentidos. Para tanto, os donos do prédio criariam uma área de jardinagem no canto 
de um jardim no telhado, e abririam o espaço para essas pessoas.

•  Na gestão do espaço verde, o volume de agrotóxicos usados foi reduzido consideravelmente 
banindo, em princípio, as aplicações gerais antes usadas pelos jardineiros do prédio, adotando 
aplicações pontuais e controle por poda. Da mesma forma, os usuários daquele canto de 
jardinagem praticam a agricultura orgânica.

•  Com esses esforços, os funcionários do prédio começaram a se reunir nos espaços verdes, e 
alguns deles criaram um grupo de monitoramento de pássaros. Três anos de observação de 
pássaros em um local �xo podem esclarecer as relações entre a composição das plantações 
urbanas e a visita de pássaros selvagens. Os donos do prédio expressaram sua vontade de 
contribuir mais com a preservação da biodiversidade, servindo de base para uma rede ecológica 
local. A empresa agora está desenvolvendo um plano que seleciona os tipos de pássaros a serem 
atraídos e, depois, seleciona variedades e composições de árvores, reavalia o ambiente hídrico e 
também o ambiente no espaço verde.

•  Esses tipos de esforços oferecem um exemplo concreto de referência para melhorias específicas 
das relações entre cidades, biodiversidade e serviços ecossistêmicos.
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Exemplo Concreto 18: Consideração da biodiversidade na gestão da mineração

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Gestão de uma mina de cobre e ouro na Indonésia

No de funcionários Sede no Japão: 12
Unidade local (consórcio): aprox. 4.000, mais 4.000 
subcontratados locais

Ano de criação 1997

Antecedentes

A parte da Indonésia onde a Empresa P funciona é uma rica área de £oresta tropical e um 
lugar de grande pobreza. A mineração nesses locais demanda: (1) minimizar o impacto sobre os 
ecossistemas e o meio ambiente; (2) restauração imediata e máxima de qualquer impacto negativo; 
(3) proteção positiva e melhoria dos ecossistemas; e, (4) participação ativa no desenvolvimento 
da comunidade. A aceitação local destes esforços pode ser considerada uma “licença social” em 
relação ao desenvolvimento e operação de um projeto. Os esforços do setor de mineração em 
relação à conservação ambiental e da biodiversidade, assim como a cooperação da comunidade, 
têm aumentado nos últimos anos. As melhores práticas estão sendo acumuladas, centralizadas no 
Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM) – uma organização industrial.

A empresa P lida com esses pontos, ao mesmo tempo em que mantém estreita cooperação e 
diálogo com seus parceiros no consórcio (uma empresa de mineração dos EUA), o governo 
local, comunidades locais e outros stakeholders locais (ONGs e outros). Além dos regulamentos 
e orientações do governo e das diretrizes ambientais e sociais estabelecidas pelos bancos 
de �nanciamento (o Banco Japonês para Cooperação Internacional), a empresa adotou 
voluntariamente os padrões dos EUA (Estado de Nevada) e vem incorporando as melhores 
práticas do setor, visando atingir o maior nível no mundo todo.

Detalhes 

(Itens relacionados unicamente à biodiversidade).

1.  Minimização de impacto
Esforços para minimizar os impactos negativos, incluindo minimizar a área de desenvolvimento 

e chegar a zero emissões em rios, usando as instalações de reutilização de e£uentes da mina, que 
demandam grande investimento de capital.
2.  Esforços para proteger espécies raras

Esforços para proteger um pássaro ameaçado, a cacatua-de-crista-amarela (Cacatua sulphurea), 
incluindo fechar as estradas para evitar que os visitantes a capturem, realizar programas de 
informação e educação para o público, plantar £orestas para os ninhos e mudar as instalações 
ruidosas para outro lugar.
3.  Esforços de recuperação da vegetação

A Empresa P realiza imediatamente a reposição e recuperação de vegetação nas áreas afetadas 
por seu trabalho e as áreas onde as escombreiras se acumulam, sem esperar que a mina feche. 

A empresa visa a restauração natural, plantando espécies nativas, usando técnicas de recuperação 
de vegetação desenvolvidas em testes de grande escala por oito anos, em cooperação com os bancos.
4.  Programas ambientais para as regiões vizinhas

A Empresa P está implementando programas ambientais comunitários onde é necessário ter 
proteção e melhorias, mas que na realidade não sofrem impacto das atividades de mineração, 
inclusive os programas de acompanhamento sobre biodiversidade.

-- Proteção às Tartarugas Marinhas: educação sobre proteção, esforços para aumentar 
o percentual de ovos protegidos, através do diálogo com os catadores de ovos (para 
subsistência e para venda), e orientação e apoio para um projeto de incubação arti�cial, 
realizado por uma ONG local.
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-- Plantio de manguezais: implementado em cooperação com as comunidades e as ONGs e 
com a participação das crianças da escola, etc.

-- Reabilitação dos recifes de coral: esforços (que já alcançaram resultados signi�cativos) para 
restaurar os recifes dani�cados pela pesca com explosivos e veneno, por meio da submersão 
de recifes arti�ciais (módulos semi-esféricos aonde o coral pode se aderir com facilidade).

Avaliação
A Empresa P recebeu prêmios do governo por seus esforços de recuperação da vegetação e 

pela plantação de £orestas para os ninhos da cacatua-de-crista-amarela. Ela também tem uma boa 
posição ambiental no setor, segundo o Ministério do Meio Ambiente do governo da Indonésia. 

Com esses tipos de atividades, a empresa desenvolveu relações amistosas com as comunidades 
locais.
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Exemplo Concreto 19: Proteção e cultivo de plantas raras nas atividades de 
mineração

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Fabricação e venda de cimento

No de funcionários Aprox. 2.000

Ano de criação 1881

Antecedentes

A Mina Q, localizada na cidade de Chichibu, Prefeitura de Saitama e administrada por uma 
subsidiária da Empresa Q, é uma mina de calcário no lado oeste de Mt. Buko, criada em 1923 
para suprir matéria-prima para a fabricação de cimento da Empresa Q. A área da mina inclui 
plantas exclusivas da Mt. Buko e de ambientes calcários, que devem ser protegidas e cultivadas, 
sob uma perspectiva botânica.

Em 1971, foi criado um comitê de pesquisa de medidas de recuperação da vegetação na área de 
mineração da Mina Q, que deu início às atividades de proteção e cultivo de plantas raras. Outros 
acordos feitos com a Cidade de Chichibu em 1978, e depois em 1983, estipulam a proteção e 
o cultivo de plantas raras. O Plano para Proteção, Cultivo e Transplante de Plantas no Distrito 
de Takeyama, preparado em 1986, serviu de base para esses acordos e especi�ca 65 espécies de 
plantas relevantes. Com o acréscimo de mais seis espécies em 2005, a empresa agora trabalha para 
proteger e cultivar um total de 71 espécies de plantas.

Detalhes 

Na Mina Q, as sementes e os galhos para corte são recolhidos das 71 espécies de plantas raras 
que demandam proteção (usando os melhores métodos para cada espécie como dispor em camada 
quando as podas são difíceis) e, depois, são transplantadas para um jardim botânico e sementeira 
criados na mina. Depois elas são propagadas, protegidas e cultivadas. A empresa também realiza a 
gestão do crescimento das plantas depois de elas serem devolvidas à natureza, dando importância 
a esta atividade, que incluir inspeções regulares das áreas replantadas, manutenção, registros de 
observação e fotogra�as. A empresa obteve o certi�cado ISO14001 em 1997 e está realizando 
esses esforços na forma de um programa de gestão ambiental, com constantes revisões das 
atividades. Como essas ações demonstram, a proteção das plantas demanda tempo e esforço. O 
jardim botânico e a sementeira onde as plantas protegidas crescem eram dani�cadas pelos cervos, 
javalis, macacos e micos. Algumas das plantas estavam em risco de extinção. Os danos causados 
pelos animais foram evitados usando portões, redes e outras medidas.

Embora a empresa tenha avançado em suas atividades para proteger e cultivar plantas por 
mais de 20 anos, mesmo hoje ainda há espécies que não podemos con�rmar se estão crescendo 
no ambiente selvagem, ou que se acredita que tenham sido extintas em Mt. Buko. As 71 plantas 
incluem espécies que o Ministério do Meio Ambiente do Japão incluiu na lista de espécies 
ameaçadas do Livro Vermelho (Red Data Book). A necessidade de atividades estáveis de proteção 
e cultivo se tornou ainda maior. Para evitar a extinção das espécies por causa de desastres naturais, 
infestações de doença e outros eventos imprevistos, desde 1995 a Empresa Q realiza pesquisas 
sobre a preservação e propagação da cultura de tecido usando a biotecnologia da Empresa Q para 
oito espécies de herbáceas e seis espécies de árvores particularmente raras e de difícil propagação 
(um total de 14 espécies), com algum sucesso.

As atividades de proteção e cultivo de plantas raras na montanha ainda enfrentam muitos 
problemas e di�culdades. A empresa planeja continuar a avançar as ações dos planos anuais, 
rea�rmando a importância dessas atividades e recebendo orientação de peritos e outras partes 
envolvidas.

128

Diretrizes para o engajamento do setor empresarial com a biodiversidade



Exemplo Concreto 20: Biodiversidade no transporte marítimo

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Transporte marítimo e logística

No de funcionários Aprox. 31.400 (consolidado, no �nal do ano �scal de 
2007)

Ano de criação 1885

Antecedentes

O transporte marítimo se tornou um problema global, pois ocasiona o deslocamento de 
mariscos, algas e outros organismos marinhos e patógenos na água de lastro, afetando os 
ecossistemas de destino. Em fevereiro de 2004, a Organização Marítima Internacional (OMI), 
uma agência da ONU, adotou a Convenção Internacional para o Controle e Gestão da Água 
de Lastro e Sedimentos dos Navios (a Convenção de Gestão da Água de Lastro), que proíbe o 
despejo de água de lastro que não atenda a determinados padrões de qualidade da água.

A Companhia R acredita que os regulamentos possam entrar em vigor até 2012, e as 
medidas de conformidade devem ser adotadas rapidamente, já que as regras podem cobrir 
navios construídos a partir de 2010. Com este cenário, a Empresa R tem devotado esforços 
para o desenvolvimento de tecnologias de processamento de água de lastro, além de pesquisas e 
desenvolvimento de métodos de gestão, não só do ponto de vista de conformidade, mas como uma 
empresa que pretende se tornar um grupo corporativo excelente e de vanguarda.

Detalhes 

A Empresa R despeja sua água de lastro em mares abertos, trabalha para não trazer a água 
de lastro para as águas dos países e, além disso, tem buscado o desenvolvimento de sistemas de 
processamento de água de lastro e pesquisado e desenvolvido métodos de gestão.

A a�liada da Empresa R, a empresa S, desenvolveu com a Empresa T um sistema de 
processamento de água de lastro que tem a maior capacidade de processamento do Japão, de 
1.000m3/h e, em novembro de 2008, começou os testes de campo a borda de um grande navio 
de carga. Estes testes continuam, até obter a aprovação �nal da OMI, e a aprovação de tipo do 
Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo do Japão, no ano �scal de 2009.

Um ponto difícil no teste de campo, até o momento, ocorreu porque o navio de teste percorre 
uma rota que não inclui qualquer porto de escala no Japão, e, então, os pesquisadores tiveram que 
pegar o navio em portos de outros países, junto com os engenheiros do fabricante, para fazer o 
experimento.

Contudo, como o navio fazia escala em portos de vários países, eles conseguiram fazer o 
experimento em todas as condições - usando água do mar, água salobra (veja a Nota), água doce e 
água muito transparente, assim como água poluída, com pouca transparência.

O sistema também �ltra organismos marinhos relativamente grandes, e os devolve diretamente 
para o mar quando o navio pega a água de lastro, para evitar que sejam transportados para outras 
regiões marinhas. Os pesquisadores usaram a tentativa e erro para encontrar formas de proteger os 
organismos e devolvê-los vivos. 

Através das várias reuniões com a Empresa T, que participa do desenvolvimento do 
equipamento de processamento de água de lastro desde o início e é um co-desenvolvedor, o 
sistema foi adequado a operações reais em navio e estruturas, do ponto de vista das empresas de 
navegação, usando um desenho que reduz a carga ambiental e considera a conservação do espaço e 
facilidade de uso pela tripulação.

A Empresa R agora trabalha para obter a rápida aprovação e comercialização, e para criar 
métodos de gestão para a instalação do equipamento em todos os navios.

Nota. Água salobra: água do mar com baixa salinidade, resultante da mistura de água doce e água do mar.
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Exemplo Concreto 21: Ecoturismo

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Planejamento e implantação de ecoturismo, treinamento 
de guia, pesquisas ambientais, etc.

No de funcionários 12

Ano de criação 2001 (início das atividades)

Antecedentes

A Empresa U foi criada e começou suas atividades em 2001, em consequência de uma 
discrepância observada entre as necessidades dos turistas e os produtos oferecidos pela indústria 
do turismo, assim como de uma consideração sobre as �nalidades dos passeios e as mensagens que 
eles queriam passar aos turistas através dos passeios.

A Empresa U realiza o ecoturismo com base em uma percepção que sua missão é oferecer mais 
“alegria” do que “turismo”, que todas as quatro partes envolvidas no turismo (clientes, recursos 
naturais, residentes locais e guias) devem estar felizes, e que o turismo deve ser equilibrado e não 
à custa do sacrifício de qualquer dessas partes. A empresa trabalha para aumentar gradualmente a 
sensação de alegria, ajudando as regiões a alcançarem seu potencial, começando com um turismo 
sustentável que agora é prático. 

Detalhes 

A Empresa U está desenvolvendo o ecoturismo criando um equilíbrio entre as operações de 
ecoturismo, turismo e natureza, levando em consideração os ecossistemas e a biodiversidade, e 
usando a biodiversidade como um recurso turístico, através de passeios para ilhas distantes e para 
vilas de pescadores próximas, assim como à costa da Cidade de Toba, Prefeitura de Mie.

Os passeios aproveitam tudo que as ilhas distantes têm a oferecer com sua natureza, história, 
tradição, forma de vida e cultura ímpares, inclusive encontros com a natureza e interações com os 
residentes locais, exatamente como eles são. Os passeios tiveram um grande efeito multiplicador 
nos setores primários, ao aumentar as vendas de produtos marinhos e fazer a produção local 
avançar para o consumo local. Com esses esforços, o negócio do turismo e os residentes da Cidade 
de Toba e das ilhas distantes se juntaram para formar uma estrutura de turismo sustentável.

Considerando o impacto sobre o meio ambiente, especialmente a partir das observações de 
costões, a empresa elabora regras voluntárias de biodiversidade e o meio ambiente em relação ao 
uso de áreas costeiras, apresenta essas regras à cooperativa de pesca local e faz com que as regras 
sejam observadas, sob responsabilidade dos guias dos passeios. Para garantir que essas regras sejam 
seguidas, os participantes recebem explicações verbais sobre as regras, e são produzidos programas 
que são realizados pelos guias, de modo que os participantes seguem as regras naturalmente. 
Assim, obedecer as regras não é desagradável para os participantes.

Além disso, para cumprir com sua responsabilidade como uma empresa que opera programas 
de experiência com a natureza, em 2008 a empresa começou a fazer pesquisas sobre a carga que os 
programas que eles implementam gera sobre o ecossistema.

Exemplos das regras das observações de costões
•  Demonstrar gratidão por entrar na ilha.
•  Planejar e realizar segundo as leis e regulamentos.
•  Avisar as cooperativas de pesca com antecedência, especificando as áreas do passeio, o 

número de participantes e o período.
•  Não levar seres vivos da praia.
•  Seguir os métodos de baixo impacto sobre a natureza e organismos vivos (não correr na 

praia, devolver as pedras com cuidado, usar luvas para não tocar organismos vivos com 
a mão nua, cada pessoa pegar um indivíduo de cada espécie por vez, evitar manter os 
organismos muito tempo em recipientes, devolver os organismos para o oceano depois da 
observação, segundo as condições do habitat).
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•  Criar regulamentos sobre levar para casa conchas e pedras de áreas próximas da praia.
•  Não deixar qualquer lixo (pelo contrário, levar para casa qualquer lixo encontrado).
•  Limitar o número de participantes para cada local.
•  Não adentrar a mesma área da praia por mais de dois dias consecutivos.
•  Implementar regulamentos voluntários adicionais, dependendo da temperatura e das 

condições de vida dos organismos.
•  Dar instruções precisas (em relação ao histórico da ilha, a importância da ilha para os 

residentes locais, cuidados ao observar organismos vivos) para orientar e motivar os 
clientes antes de entrar em áreas de costão.
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Exemplo Concreto 22: Projeto de conservação, manejo da vida silvestre e 
atividades de ecoturismo relacionadas

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Ecoturismo, proteção e manejo da vida silvestre, 
educação ambiental, apoio ao ecoturismo

No de funcionários 18 (em janeiro de 2009)

Ano de criação 2003

Antecedentes

Há muito tempo as vilas na Cidade de Karuizawa, Kitasaku Gun e Prefeitura de Nagano 
enfrentam problemas com os Ursos Negros Asiáticos, que reviram o lixo. Em muitos lugares as 
pessoas tentaram erradicar os ursos para eliminar o problema, mas essa abordagem não é muito 
e�ciente na prática. Isso porque os ursos que são mortos não necessariamente são ursos “perigosos”, 
que causam esse problema, e o dano vai continuar enquanto a causa – lixo descoberto – continuar. 

A Empresa V tem buscado proteção para os ursos e ações de gestão, com base na política da 
Cidade de Karuizawa, usando pela primeira vez “cachorros de urso” (cachorros treinados para 
espantar ursos) no Japão, e outras técnicas avanças para criar uma área onde as pessoas e os ursos 
possam conviver, e que evite a matança de ursos sempre que possível.

Detalhes 

A Empresa V está envolvida com o negócio de ecoturismo usando vários recursos naturais 
(£orestais), enquanto conserva a diversidade dos ecossistemas locais por meio da proteção à vida 
selvagem e atividades de gestão para o Urso Negro Asiático.

Os conteúdos da proteção e gestão do urso negro asiático

• Esforços para não atrair ursos
 A Empresa V desenvolveu lixeiras a prova de animais, que não podem ser atacadas por animais 

selvagens. O número de unidades vendidas tem aumentado constantemente, e as vendas são 
feitas para a cidade e pousadas locais. As lixeiras se mostraram e�cientes para evitar que os ursos 
venham a conhecer o sabor da comida humana.

• Captura e Soltura
 Quando os ursos reviram o lixo ou causam danos às plantações, ao invés de serem exterminados 

imediatamente eles são capturados, sujeitos a condicionamento reverso (amedrontados 
com busca-pé e outros barulhos altos, para aprenderem a evitar os humanos) e depois são 
soltos de volta na montanha. Como os ursos soltos podem reaparecer, eles são marcados com 
transmissores de rádio para que seu comportamento seja monitorado.

• Patrulhas na madrugada (mapeando o comportamento e afastando os ursos)
 No verão, quando os ursos estão mais ativos, a localização e os padrões de comportamento dos 

ursos que têm um transmissor são monitorados nas horas de atividade diária deles (à noite). 
Com isso, é possível acumular dados sobre o comportamento do urso. Quando os ursos estão 
se aproximando dos locais de coleta de lixo e áreas onde não devem entrar, eles são afastados 
usando busca-pés e cachorros (veja a Nota), de forma a educar os ursos (ensiná-los em que áreas 
eles não devem entrar).

Nota. Os cães da Carélia são usados na Finlândia para caçar ursos marrons, e são especialmente treinados para espantar os 
ursos sem matá-los. A Empresa V usa cachorros da Carélia e tratadores treinados por uma organização de manejo de ursos 
da América do Norte.

Ecoturismo com base em esforços de conservação da biodiversidade
Enquanto coopera com esforços para conservar a diversidade dos ecossistemas locais, com foco 

na Cidade de Karuizawa, usando as abordagens supracitadas, a Empresa V trabalha na área de 
ecoturismo, apresentando a magni�cência (apelo, diversão e maravilha) da natureza local para os 
turistas que visitam Karuizawa.
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Di�culdade encontradas
É muito difícil ganhar a simpatia dos moradores locais, que �cam apreensivos ou sofreram 

algum dano, e fazer com que eles tenham o apreço que precisamos para deixarem uma £oresta 
rica, onde ursos e muitos outros organismos vivos podem viver nas gerações futuras, porque suas 
preocupações e ansiedades são razoáveis. Contudo, a Empresa V diz que �caria muito feliz se 
seus esforços protegessem a abundância da natureza local e levassem riqueza ambiental para os 
moradores locais, e se outros locais buscassem a conservação da biodiversidade e outras atividades 
usando os esforços em Karuizawa como referência.
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Exemplo Concreto 23: Silvicultura social por uma empresa afiliada estrangeira

Informações 
da empresa

Atividades 
empresariais

Processamento de madeira (compensado, madeira 
laminada, chapa aglomerada)

No de funcionários Aprox. 2.000

Ano de criação 1970

Antecedentes

• As condições para mudar a fonte de fornecimento de madeira para as árvores plantadas 
vieram no �nal dos anos 90, com a redução das £orestas naturais como fonte de madeira, um 
movimento global para proteger as £orestas tropicais e o desenvolvimento de máquinas que 
podem processar com e�ciência toras de menor diâmetro, assim facilitando o uso de plantações 
de árvores de menor diâmetro para outros usos além da polpa.

• Os moradores locais (geralmente pequenos fazendeiros) tinham pouca motivação para plantar 
árvores, porque eles não conseguiam encontrar compradores ou negociar preços, mesmo 
que eles quisessem desenvolver atividades £orestais de pequena escala por conta própria. 
A Empresa W (um grupo da Indonésia a�liado a uma empresa japonesa) se ofereceu para 
comprar garantias para o corte de madeira, e sugeriu árvores de rápido crescimento, que podem 
ser colhidas em 5 a 7 anos e, assim, ser mais rapidamente convertidas em dinheiro. Isso criou a 
base para um repentino aumento na motivação para plantar árvores.

• A Empresa W estabeleceu que, nesta época em que seria necessário considerar as contribuições 
sociais para os moradores locais, sob uma perspectiva de Responsabilidade Social Corporativa 
(RSC) (como a a�liada de uma empresa japonesa na Indonésia), o fornecimento gratuito de 
mudas para re£orestamento e a garantia de compra da madeira cortada a preços de mercado 
foram o sistema perfeito para vincular as atividades de contribuição social com sua atividade 
principal. Assim, a empresa lançou este sistema em 2002.

Detalhes 

•  A Empresa W começou o reflorestamento no leste de Java em 1999, com alguns poucos 
fazendeiros, em uma área de algumas dezenas de hectares. Até o momento, mais de 6.000 
fazendeiros participaram da plantação em mais de 7.000 hectares.

•  Não se trata de uma monocultura florestal regular. As mudas são plantadas em espaços abertos 
e nos sulcos entre os campos. Não há £orestas naturais por perto. A área tem um lote de terra e 
muitas orquídeas. Embora não tenham sido feitas pesquisas, a área tem sido cultivada há muito 
tempo e não deve abrigar qualquer £ora ou fauna rara.

•  As árvores plantadas são de uma variedade de rápido crescimento, que pode ser colhida em sete 
anos. A empresa projeta uma colheita da ordem de 200 m3/ha sete anos depois do plantio. 

•  O preço da madeira tem aumentado, mudando drasticamente a renda dos moradores locais, 
então a motivação para participar das atividades £orestais tem crescido cada vez mais.

•  Esses efeitos talvez não sejam viáveis em todos os lugares, já que foram alcançados 
primeiramente usando um sistema que garante a venda da madeira, independentemente 
do número de árvores plantadas. Isso seria impossível sem a cooperação da Empresa W, que 
usa grandes volumes de produtos de madeira local, sem falha. Neste sentido, a Empresa W 
desempenha um papel extremamente importante.

•  Com o aumento geral na renda local, os fazendeiros já não praticam corte excessivo de árvores 
ou agricultura em áreas marginais; então, esta iniciativa reduziu diretamente o impacto 
humano sobre os ecossistemas, além de contribuir com a manutenção da biodiversidade.

•  Em consideração à biodiversidade, a política da Empresa W instrui os fazendeiros a separar 
como áreas protegidas, no mínimo, 10% da terra que estão plantando, e a não mexerem 
nas £orestas, principalmente ao longo das margens do rio.  Quando as áreas protegidas são 
plantadas, elas são plantadas usando espécies nativas locais e não com plantações de árvores de 
rápido crescimento.
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•  Além disso, uma floresta de 152 ha, administrada por uma cooperativa de 259 fazendeiros na 
área relevante de plantação de £oresta, obteve o certi�cado Forest Stewardship Council (FSC) 
em dezembro de 2008, com orientação da Empresa W. Isso foi possível graças à con�ança 
mútua entre a Empresa W e os residentes locais. O processo de certi�cação exigiu muito 
tempo e o envolvimento de peritos altamente especializados.

•  Mesmo quando não leva à certificação do FSC, difundir esses tipos de atividades de 
re£orestamento, que envolvem os moradores locais e incorporam a proteção à natureza, exige 
esforços constantes, que não podem ser realizados só com dinheiro. As condições necessárias 
devem ser alcançadas uma por vez.
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COP-8 Decisão VIII/17 – Engajamento do setor empresarial

A Conferência das Partes,

Fazendo referência às decisões III/6, V/11 e VI/26 da Conferência das Partes, 
especialmente o objetivo 4.4 do Plano Estratégico (“Os atores-chave e partes interessadas, 
inclusive o setor empresarial, estão envolvidos na parceria para implementar a Convenção 
e integram as questões de biodiversidade a seus planos, programas e políticas setoriais e 
intra-setoriais relevantes”),

Enfatizando a necessidade de envolver todas as partes interessadas na implementação 
da Convenção e na consecução da meta para 2010, ciente também que as 
responsabilidades pela implementação são primordialmente das Partes,

Observando a necessidade de fortalecer os compromissos voluntários do setor 
empresarial em relação aos objetivos da Convenção, fortalecendo os regulamentos de 
suporte,

Reconhecendo que o setor empresarial abrange uma grande variedade de atores,
Observando que há vários motivos para promover o envolvimento das empresas e 

indústrias na implementação da Convenção, inclusive que:
(a)  Talvez o setor empresarial seja a parte interessada menos envolvida na 

implementação da Convenção, apesar de as atividades diárias das empresas e 
indústrias causarem grandes impactos na biodiversidade. Incentivar as empresas e 
indústrias a adotarem e promoverem boas práticas seria uma grande contribuição 
para a meta de 2010 e os objetivos da Convenção;

(b)  As empresas e as associações industriais podem ter grande in£uência nos 
governos e na opinião pública e, portanto, têm potencial de dar maior destaque à 
biodiversidade e à própria Convenção;

(c)  O setor empresarial possui conhecimento e recursos tecnológicos relevantes 
para a biodiversidade, assim como habilidades mais gerais de gestão, pesquisa 
e comunicação que, se mobilizados, poderiam facilitar a implementação da 
Convenção, 

Acolhendo as novas iniciativas e aquelas em andamento para envolver as empresas para 
fazer avançar os objetivos da Convenção, inclusive o diálogo entre os líderes empresariais e 
Ministros envolvidos na implementação da Convenção,

Acolhendo a iniciativa do Ministério do Meio Ambiente do Brasil e do Departamento 
de Meio Ambiente, Alimento e Assuntos Rurais do Reino Unido, juntamente com a 
União Internacional para Conservação da Natureza (UICN), o Conselho Empresarial 
Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), a Insight Investment e 
o Secretariado Executivo, para desenvolver ideias que possam ser executadas pela 
Convenção, ou que apoiem seus objetivos, para envolver as empresas nas questões de 
biodiversidade, como uma forma de trabalhar para alcançar a meta de 2010,

Observando que o relatório da primeira reunião "Empresas e o Desa�o da 
Biodiversidade em 2010" (UNEP/CBD/WG-RI/1/INF/5) realizada em Londres de 20 a 

Documentos-chave recentes relativos à biodiversidadeReferência

6
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21 de janeiro de 2005, assim como o relatório da segunda reunião (UNEP/CBD/COP/8/
INF/11) realizada em São Paulo, Brasil, de 3 a 5 de novembro de 2005.

Observando que os tipos abaixo de ferramentas e mecanismos podem ser úteis para 
facilitar as contribuições das empresas e indústrias para a implementação da Convenção e 
sua meta para 2010:

(a)  Materiais de conscientização e o�cinas de treinamento sobre empresas e questões 
de biodiversidade;

(b)  Orientação sobre a integração das considerações de biodiversidade aos padrões 
existentes, voluntários ou obrigatórios, de relatório e desempenho, diretrizes e 
índices para incorporar as considerações sobre biodiversidade à prática de negócio;

(c)  Programas de certi�cação que re£itam toda a gama de questões relacionadas à 
biodiversidade, para facilitar a escolha do consumidor com base no desempenho 
das empresas em relação à biodiversidade;

(d)  Padrões acordados internacionalmente para atividades que tenham impacto sobre a 
biodiversidade;

(e)  Orientação e ferramentas para auxiliar as empresas na implementação de boas 
práticas em relação à biodiversidade;

(f )  Políticas de biodiversidade e planos de ação para de�nir e operacionalizar os 
compromissos das empresas com a biodiversidade;

(g)  Marcos referenciais de biodiversidade para orientar e avaliar as práticas de manejo 
da biodiversidade das empresas;

(h)  Diretrizes para incorporar questões de biodiversidade aos procedimentos existentes 
de avaliação de impacto ambiental e avaliações estratégicas de impacto;

(j)  Parcerias para facilitar o compartilhamento de conhecimento sobre as boas 
práticas;

(k)  Parcerias público-privadas,
Observando ainda que algumas das ferramentas e dos mecanismos enumerados acima 

também podem ser úteis para facilitar a cooperação entre as agências do governo que 
lidam com a conservação e o uso da biodiversidade, assim como com aquelas que lidam 
com o desenvolvimento econômico, em relação à implementação da Convenção e a 
realização de sua meta para 2010,

Observando que as contribuições das empresas e indústrias para a implementação da 
Convenção e suas metas para 2010 poderiam ser facilitadas por trabalhos futuros, nos 
termos da Convenção, para desenvolver:

(a)  Ferramentas, orientação e padrões sobre questões de biodiversidade relevantes para 
o setor empresarial;

(b)  Ferramentas para avaliar o valor dos serviços ecossitêmicos e da biodiversidade, 
para sua integração ao processo de tomada de decisão;

(c)  Orientação para potenciais compensações de biodiversidade, segundo os objetivos 
da Convenção;

(d)  Orientação sobre a integração da biodiversidade aos padrões, programas de 
certi�cação e diretrizes da indústria;

(e)  Um guia para a Convenção para o setor empresarial;
(f )  Orientação para as Partes sobre como envolver o setor empresarial, segundo as 

necessidades e circunstâncias nacionais,
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Observando que trabalhos futuros sobre formas e meios de apoiar as empresas 
de pequeno e médio porte com produtos ambientalmente sólidos, tais como os 
desenvolvimentos pela Iniciativa UNCTAD BioTrade, pode ajudar a promover boas 
práticas de biodiversidade entre as empresas e indústrias,

1.  Convida os pontos focais nacionais que trabalham com os departamentos de 
governo relevantes a informarem a importância da biodiversidade para as empresas 
que funcionam na jurisdição das Partes, inclusive empresas estatais e pequenas e 
médias empresas, para envolver essas empresas no desenvolvimento das estratégias 
nacionais e planos de ação em biodiversidade, e para incentivar essas empresas a 
adotarem práticas que apoiem a implementação das estratégias e planos de ação 
nacionais de biodiversidade, assim como os objetivos da Convenção;

2.  Incentiva os pontos focais nacionais, quando aplicável, a incluírem representantes 
do setor empresarial nas delegações nacionais para as reuniões do Corpo 
Subsidiário de Assessorial Cientí�ca, Técnica e Tecnológica, a Conferência das 
Partes e outras reuniões intergovernamentais, e nomeá-los para que participem dos 
grupos técnicos de peritos;

3.  Solicita ao Secretariado Executivo que compile as informações sobre o caso de 
negócios para biodiversidade e boas práticas de biodiversidade, e disponibilize estas 
informações usando mecanismos de facilitação;

4.  Solicita ainda ao Secretariado Executivo que inclua o setor empresarial como 
público-alvo de seus materiais de extensão e na Iniciativa Global de Comunicação, 
Educação e Consciência Pública (CEPA);

5.  Convida as empresas e as organizações e parcerias relevantes, como a Iniciativa 
de Finanças do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que 
desenvolvam e promovam o caso de negócios para biodiversidade, para desenvolver 
e promover o uso mais amplo das diretrizes de boas práticas, marcos referenciais, 
programas de certi�cação e diretrizes e padrões de relatório, especialmente os 
padrões de desempenho segundo os indicadores de 2010, para compartilhar 
informações sobre a situação e tendências da biodiversidade, e para preparar e 
informar à Conferência das Partes qualquer compromisso voluntário que possa 
contribuir com a meta de 2010;

6.  Convida as empresas a alinharem mais explicitamente suas políticas e práticas com 
os três objetivos da Convenção e suas metas e objetivos;

7.  Incentiva os representantes de empresas a participarem das reuniões da 
Conferência das Partes, o Órgão Subsidiário de Assessoria Cientí�ca, Técnica e 
Tecnológica, e outras reuniões intergovernamentais;

8.  Decide considerar, em sua nona reunião, outras formas e meios de promover o 
envolvimento das empresas na implementação da Convenção, com especial ênfase 
no papel da Convenção na facilitação deste envolvimento;

9.  Convida o Grupo Técnico Especial de Peritos em Transferência de Tecnologia 
e Cooperação Cientí�ca e Técnica a abordar o papel do setor empresarial na 
realização dos três objetivos da Convenção, e considerar a relevância da presente 
decisão para o trabalho do Grupo de Peritos e, a partir de então, se reportar à 
Conferência das Partes;

10.  Incentiva as Partes a priorizarem a implementação do Artigo 6(b) da Convenção.

Sítio: http://www.cbd.int/decision/cop/?id=11031
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COP-9 Decisão IX/26 – Promover o envolvimento das empresas

A Conferência das Partes,
Referindo-se à sua decisão VIII/17,
Apreciando a iniciativa da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia de 

realizar uma conferência de alto nível sobre empresas em biodiversidade, em novembro de 
2007,

Acolhendo os esforços da Alemanha, inclusive por meio de sua Iniciativa de Empresa 
e Biodiversidade, para mobilizar a comunidade empresarial para a nona reunião da 
Conferência das Partes,

Acolhendo o apoio dos Países Baixos para a organização de uma terceira reunião 
informal "Empresas e o Desa�o da Biodiversidade em 2010", para desenvolver ideais 
que possam ser executadas pela Convenção ou que apoiem seus objetivos, para envolver 
as empresas nas questões de biodiversidade, como uma forma de trabalhar para realizar a 
meta de 2010,

Observando com apreço os esforços do Secretariado para envolver a comunidade 
empresarial, inclusive com a nomeação de um ponto focal para as empresas,

Reconhecendo os impactos potenciais das operações de negócios sobre a biodiversidade 
e o papel que a comunidade empresarial e a sociedade civil devem desempenhar para a 
implementação dos três objetivos da Convenção, em todos os níveis,

1.  Convida as Partes, como apropriado, a aprimorar as ações e a cooperação para 
aumentar o envolvimento da comunidade empresarial, inclusive de pequenas e 
médias empresas, especialmente através do desenvolvimento de parcerias público-
privado, na implementação dos três objetivos da Convenção;

2.  Conclama as Partes a continuarem o trabalho de conscientização sobre estudos de  
caso de negócios para a biodiversidade;

3.  Incentiva as instituições �nanceiras públicas e privadas a incluírem considerações 
de biodiversidade em todos os investimentos e a criarem programas de 
investimento para promover atividades empresariais sustentáveis;

4.  Solicita ao Fundo Global do Meio Ambiente, e convida as Partes, outros 
Governos e organizações relevantes a apoiarem a capacitação nos países em 
desenvolvimento, especialmente os menos desenvolvidos e as pequenas ilhas que 
estão desenvolvendo Estados entre elas, e as Partes em transição econômica, para 
que envolvam a comunidade empresarial na implementação da Convenção;

5.  Acolhe o marco para ações prioritárias a serem realizadas pelo Secretariado, 
contido no anexo à presente decisão, sujeito à disponibilidade de recursos, e solicita 
ao Secretário Executivo, quando possível e apropriado, a considerar iniciativas 
relevantes pelas Partes e organizações.

Anexo
MARCO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS SOBRE EMPRESAS, 2008 - 2010

1.  A despeito do notável progresso na mobilização da comunidade empresarial 
em relação à biodiversidade deste a oitava reunião da Conferência das Partes, 
relativamente poucas empresas, especialmente as pequenas e médias, estão cientes 
dos vínculos entre empresas e biodiversidade ou sobre a relevância das negociações 
realizadas pela Convenção para as empresas. Tendo isto em mente, e dando 
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prosseguimento à decisão VIII/17, esta nota estabelece as ações prioritárias a 
serem realizadas pela Secretaria no período de 2008 a 2010:  

Área prioritária 1: Construir e promover estudos de caso de negócios para a 
biodiversidade.

2.  Dar continuidade à compilação e divulgação de informações sobre estudos de 
caso de negócios para biodiversidade, incluindo experiências geradas no marco da 
Iniciativa UNCTAD Biotrade, por meio de mecanismos de facilitação, o boletim 
da CDB sobre negócios e fóruns de incorporação de negócios.

3.  Desenvolver opções para incorporar a biodiversidade aos currículos de cursos, 
inclusive por meio do desenvolvimento de estudos de caso e outros materiais 
didáticos.

Área prioritária 2: Divulgar ferramentas e melhores práticas
4.  Em cooperação com organizações relevantes, tais como a International Social and 

Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL), compilar informações 
sobre o uso e o impacto dos programas internacionais de certi�cação voluntária 
para a implementação dos objetivos da Convenção, e desenvolver ferramentas para 
compartilhar conhecimento e assistência técnica para incentivar maior adoção das 
melhores práticas. As atividades devem ainda incluir:
(a)  Compilar, especi�camente em relação a pequenas e médias empresas, 

experiências e práticas que fomentem o uso sustentável dos recursos biológicos 
que foram desenvolvidas e implementadas pelas Partes;

(b)  Disponibilizar a informação através de mecanismos de facilitação;
5.  Em colaboração com organizações e iniciativas relevantes, como o Programa 

de Negócios e Compensação da Biodiversidade (BBOP), compilar e/ou 
disponibilizar: (a) estudos de caso; (b) metodologias, ferramentas e diretrizes 
sobre compensações da biodiversidade; e, (c) marcos políticos nacionais e regionais 
relevantes.

6.  Disseminar ferramentas e melhores práticas das empresas envolvidas no 
biocomércio.

7.  Compilar e divulgar, inclusive por meio de mecanismo de facilitação e do boletim 
da Convenção sobre empresas, informações sobre políticas de compras que estejam 
alinhadas aos objetivos da Convenção.

Sítio: http://www.cbd.int/decision/cop/?id=11669
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Diretrizes desenvolvidas pela União Internacional para a Conservação da 

Natureza (UICN)

A União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), fundada em 1948, é 
uma organização ambiental mundial composta por países, agências do governo e ONGs. 
Há muito tempo, a UICN se concentra em empresas e biodiversidade, tendo desenvolvido 
manuais, diretrizes e outros recursos relevantes, em cooperação com várias organizações. A 
seguir, alguns exemplos dos materiais da UICN relacionados à biodiversidade e empresas:

Negócios e Biodiversidade: O Manual para Ação Corporativa
(Earthwatch Europe, UICN, e o Conselho Mundial de Negócios para o 

Desenvolvimento Sustentável; 2002)
Sítio: http://data.UICN.org/dbtw-wpd/edocs/2002-022.pdf
Sítio para a versão em japonês:
 http://www.bdnj.org/publications/BusinessBiodiversity.html

Integração da Conservação da Biodiversidade aos Empreendimentos de Petróleo e Gás 
(British Petroleum, ChevronTexaco, Conservação Internacional, Fauna & Flora 

International, UICN, Âe Nature Conservancy, Shell, Smithsonian Institution, Statoil; 
Iniciativa de Energia e Biodiversidade; 2003)

Sítio: http://data.UICN.org/dbtw-wpd/edocs/2003-037.pdf

Guia de Boas Práticas para Mineração e Biodiversidade 
(Conselho Internacional de Mineração e Metais; editado por Linda Starke; produzido 

em cooperação com a UICN, 2006)
Sítio: http://data.UICN.org/dbtw-wpd/edocs/2006-026.pdf
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Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AEM)

A Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AEM, do original em inglês MA) foi uma 
avaliação abrangente e em grande escala dos ecossistemas, realizada de 2001 a 2005, em 
resposta a uma solicitação das Nações Unidas, que envolveu 1.360 peritos de 95 países. O 
relatório da AEM indicou como o bem-estar humano está sendo afetado pela mudança 
no ecossistema, e apresentou propostas para reduzir a perda das funções de ecossistema.

A Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AEM) desenvolveu quatro cenários para 
explorar futuros plausíveis para os ecossistemas e o bem-estar humano: 
•  Mundo globalizado com gestão reativa do ecossistema, com ênfase na igualdade, no 

crescimento econômico e em bens públicos como infraestrutura e educação (também 
conhecido como "orquestração global");

•  Mundo regionalizado com gestão reativa do ecossistema, com ênfase na segurança e no 
crescimento econômico (também conhecido como "ordem da força");

•  Mundo regionalizado com gestão proativa do ecossistema, com ênfase nas adaptações 
locais e no aprendizado (também conhecido como "mosaico de adaptação"); e,

•  Mundo globalizado com gestão proativa do ecossistema, com ênfase em tecnologias 
verdes (também conhecido como "tecnojardim").

Como parte da Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AEM), 33 regiões foram 
selecionadas para as avaliações sub-globais, que tinham por objetivo avaliar as diferenças 
entre as regiões em termos da importância dos serviços ecossistêmicos. Das 33, 18 foram 
nomeadas avaliações sub-globais o�ciais.

Apesar de o Japão não ter sido incluído nestas 33 regiões, está sendo realizada uma 
avaliação sub-global das áreas de satoyama e satoumi no Japão, sob a liderança da 
Universidade das Nações Unidas – Instituto de Estudos Avançados (UNU-IAS). 

Sítio: http://www.millenniumassessment.org/en/index.aspx
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Panorama Global da Biodiversidade 2 (GBO2)

A Sexta Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, 
realizada em 2002, adotou um Plano Estratégico com a missão de, até 2010, reduzir 
signi�cativamente a taxa atual de perda de biodiversidade em nível global, regional e 
nacional, como uma contribuição para a redução da pobreza e para bene�ciar todas as 
vidas na Terra.

Na Sétima Convenção das Partes, para avaliar o progresso na realização das metas do 
Plano Estratégico e sua Meta de Biodiversidade para 2010, além de ajudar a informar o 
público sobre a situação deste progresso, as Partes acordaram um marco de áreas focais 
para orientar a ação. As sete áreas focais, delineadas na Decisão VII/30 adotada na 
Conferência das Partes de 2004, incluem:
•  Reduzir a taxa de perda dos componentes da biodiversidade, inclusive: (i) biomas, 

habitats e ecossistemas; (ii) espécies e populações; e (iii) diversidade genética;
•  Promover o uso sustentável da biodiversidade;
•  Abordar as principais ameaças à biodiversidade, inclusive as resultantes de espécies 

exóticas invasoras, mudança climática, poluição e mudança no habitat;
•  Manter a integridade do ecossistema e a prestação de bens e serviços oferecidos pela 

biodiversidade nos ecossistemas, em apoio ao bem-estar humano;
•  Proteger o conhecimento tradicional, inovações e práticas;
•  Assegurar a repartição justa e equitativa dos benefícios resultantes do uso dos recursos 

genéticos; e,
•  Mobilizar recursos financeiros e técnicos, especialmente para os países em 

desenvolvimento, particularmente os países menos desenvolvidos e as pequenas ilhas 
desenvolvendo Estados entre elas, assim como países com economias em transição, para 
implementar a Convenção e o Plano Estratégico.

Para cada uma das sete áreas focais do marco, a Conferência das Partes identi�cou 
indicadores para avaliar a situação e as tendências da biodiversidade, e metas e objetivos 
orientados a resultado, que pretendem avaliar o progresso em relação à Meta para 
Biodiversidade em 2010. Com as metas e os indicadores, o “Panorama Global da 
Biodiversidade 2” oferece uma avaliação da situação e tendências atuais da biodiversidade, 
considerando as perspectivas e mudanças da realização da Meta de Biodiversidade para 
2010.

Sítio: http://www.cbd.int/doc/gbo/gbo2/cbd-gbo2-en.pdf
A versão japonesa está disponível em: http://www.biodic.go.jp/biodiversity/lib_

pamphlet/index.html
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A Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade (TEEB)

“A Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade” (Comunidades Europeias, 2008) 
foi lançada na Nona Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica 
(COP-9 - CDB) em maio de 2008, na forma de um relatório interino. Este relatório 
foi produzido em resposta à reunião dos Ministros de Meio Ambiente do G8, realizada 
em março de 2007 em Potsdam, Alemanha, que sugeriu a necessidade de um relatório 
sobre a perda de ecossistemas e biodiversidade, semelhante ao “A Economia da Mudança 
Climática” (normalmente chamado de Relatório Stern), que deu impulso à mudança 
política e ação antecipada em relação à mudança climática.

O relatório apresenta diversas pesquisas, inclusive um estudo que concluiu que no 
período seguinte ao ano de 2000, cerca de 50 bilhões de euros em serviços ecossistêmicos 
eram perdidos a cada ano, computando somente os ecossistemas terrestres.

Os resultados �nais dessa análise foram apresentados na reunião COP-10 CDB, em 
2010.

Sítio: http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/pdf/teeb_report.pdf

A versão japonesa está disponível em:
http://www.sumitomotrust.co.jp/csr/innovation/biology/index.html
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1. “Seção I: Um entendimento comum da situação”

(1) A estrutura da crise de biodiversidade no Japão

O número de espécies conhecidas no Japão é superior a 90.000 e, segundo as 
estimativas, há mais de 300.000 espécies no total, inclusive as que ainda não foram 
classificadas,	 o	 que	 dá	 ao	 Japão	 uma	 rica	 biota,	 com	 sua	 massa	 de	 terra	 relativamente	
pequena de aproximadamente 300 milhões de hectares. Além disso, o Japão se caracteriza 
também por sua alta proporção de espécies endêmicas, com cerca de 40% de mamíferos 
terrestres e plantas vasculares, aproximadamente 60% de répteis e em torno de 80% 
de anfíbios endêmicos. O Japão tem um meio ambiente natural rico, sendo o único país 
desenvolvido que tem macacos selvagens, além de ter muitos animais silvestres de 
médio e grande porte, inclusive ursos e cervos. No entanto, devido ao desenvolvimento 
econômico, o Japão perdeu biodiversidade. A Terceira Estratégia Nacional de Biodiversidade 
reconheceu que a crise de biodiversidade no Japão na verdade é composta por três crises de 
biodiversidade, além do aquecimento global.
•		 A	 primeira	 crise:	 indica	 impactos	 sobre	 a	 biodiversidade	 devidos	 a	 fatores	 negativos	

gerados pelas atividades humanas ou pelo desenvolvimento. Entre os exemplos, podemos 
citar a extinção das espécies por causa de atividades de desenvolvimento, ou a redução 
e perda do habitat das espécies em consequência da destruição, fragmentação e 
deterioração dos ecossistemas.

•		 A	 segunda	 crise:	 indica	 impactos	 devido	 ao	 reduzido	 ou	 descontínuo	 envolvimento	
humano com a natureza. Entre os exemplos, podemos citar a diminuição do envolvimento 
humano na natureza causado pelas mudanças nos estilos de vida e na estrutura industrial, 
assim como mudanças na sociedade que incluem diminuição da população, que leva 
à degradação nas áreas de satochi e satoyama (paisagens rurais formadas pelo uso 
sustentável dos recursos naturais) e que resulta na redução das espécies.

•		 A	 terceira	 crise:	 refere-se	 a	 distúrbios	 no	 ecossistema	 causados	 pela	 introdução	 de	
espécies ou produtos químicos pelos humanos. As espécies exóticas, como o mangusto 
javanês, o guaxinim e o verme da verruga do intestino grosso, são trazidas pelos 
humanos, intencionalmente ou não, de locais nacionais ou internacionais fora da faixa 
migratória	 natural	 dessas	 espécies	 selvagens,	 ameaçando	 significativamente	 a	 biota	 e	
os ecossistemas nativos de determinadas regiões. Outros efeitos sobre os ecossistemas 
incluem os dos produtos químicos, que têm muitos efeitos ainda desconhecidos.

•		 A	 crise	 do	 aquecimento	 global:	 o	 Painel	 Intergovernamental	 sobre	 Mudança	 Climática	
(IPCC), em seu Quarto Relatório de Avaliação (IPCC, 2007), concluiu que o sistema 
climático	 está	 passando	 por	 mudanças.	 A	 avaliação	 científica	 do	 IPCC	 sobre	 o	
conhecimento atual dos efeitos observados, e dos que devem ocorrer no futuro, observou 
que a biodiversidade é especialmente vulnerável à mudança climática, e previu que se o 
aumento médio na temperatura global exceder a 1,5 – 2,5 graus Celsius, de 20% a 30% 
das espécies animais e de plantas que foram estudadas provavelmente enfrentarão um 
maior risco de extinção.

Informações de referência para este documentoReferência 
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(2) Introdução não intencional de espécies não nativas

A introdução de espécies exóticas invasoras é um dos maiores problemas para a 
biodiversidade. Desde o Século XVII, quase 40% das extinções de espécies (nos casos 
onde a causa da extinção está clara) se deve às espécies exóticas invasoras (Panorama 
Global da Biodiversidade 2).

Muitos outros problemas podem surgir no futuro, em consequência do problema de 
espécies exóticas. Um exemplo é a introdução não intencional de espécies não nativas.

Segundo o Grupo Especialista em Espécies Invasoras (ISSG), um exemplo é a alga 
wakame, normalmente usada no Japão como ingrediente para a cozinha, que agora 
está se espalhando em outros países como a Austrália e a Nova Zelândia, e que a 
União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) incluiu em sua lista das 
“100 Piores Espécies Exóticas Invasoras no Mundo”. Acredita-se que a propagação 
não intencional de wakame se deva principalmente à alga que é levada nos cascos dos 
navios.

Fonte: Banco de Dados Global de Espécies Invasoras (http://www.issg.org/
database/welcome/)

(3) Um exemplo de oportunidade – valores da biodiversidade e dos imóveis

     (relacionado à “Referência 3: Ações das entidades empresariais nos contextos-chave”)

Um estudo que analisou a relação entre biodiversidade e valores das áreas 
residenciais concluiu que, no centro de Tóquio, a taxa de espaço verde servia como 
um importante indicador de biodiversidade, sugerindo que o tamanho dos espaços 
verdes nas áreas urbanas pode ser um importante fator determinante da riqueza da 
biodiversidade. Além disso, há uma correlação entre os valores dos imóveis (valor do 
aluguel para propriedades, assim como o valor da terra) e a parcela e tamanho dos 
espaços verdes. Houve fortes indícios de uma alta relação entre os valores de aluguel 
das propriedades e a proporção de espaço verde com 100 metros. Assim, podemos 
ver que há oportunidades para que a conservação da biodiversidade aumente o valor 
do imóvel nas áreas vizinhas.

Referência citada:
Kumagai Y. e Yamada Y. (2008): Green space relations with residential values in 

downtown Tokyo – implications for urban biodiversity conservation.	 Local	Environment	
13(2), 141-157.
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(4) Principais atividades dos governos, entidades empresariais, ONGs e outros

As principais atividades dos governos, entidades empresariais que trabalham juntas 
e das organizações não governamentais incluem:

1. Ações Governamentais
•	 Iniciativa de negócios e biodiversidade (Iniciativa B & B): É uma iniciativa liderada 

pelo governo da Alemanha para melhorar o engajamento do setor empresarial na 
realização das metas da Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD). As empresas 
participantes	 assinam	 uma	 “Declaração	 de	 Liderança”,	 onde	 concordam	 em	
apoiar os objetivos da Convenção e prometem adotar ações que ajudem a realizar 
esses objetivos. Em maio de 2008 houve uma cerimônia de assinatura em Bonn, 
Alemanha, juntamente com a Nona Conferência das Partes da Convenção sobre 
Diversidade Biológica (COP-9).

As empresas signatárias reconhecem e apoiam os três objetivos da Convenção:
-  Conservação da biodiversidade
-  Uso sustentável de seus componentes
-  Repartição justa e equitativa dos benefícios resultantes do uso dos recursos 

genéticos.

Além disso, as empresas signatárias se comprometem a:
1.  Analisar as atividades corporativas em relação a seus impactos sobre a 

biodiversidade.
2.  Incluir a proteção da biodiversidade em seu sistema de gestão ambiental e a 

desenvolver indicadores de biodiversidade.
3.  Nomear uma pessoa responsável, na empresa, por dirigir todas as atividades no 

setor de biodiversidade e relatar para a Gerência.
4.		Definir	objetivos	 realistas	e	mensuráveis,	monitorados	e	ajustados	a	cada	dois	a	

três anos.
5.  Publicar as atividades e realizações no setor de biodiversidade no relatório anual, 

ambiental e/ou de responsabilidade social corporativa da empresa.
6.  Informar os fornecedores sobre os objetivos de biodiversidade da empresa, e 

integrá-los de forma adequada.
7.		Explorar	 o	 potencial	 de	 cooperação	 com	 instituições	 científicas,	 organizações	

não governamentais (ONG) e/ou instituições governamentais, para aprofundar o 
diálogo e melhorar continuamente a gestão corporativa em relação ao domínio da 
biodiversidade.

2. Ações das diversas entidades empresariais
•	 Nippon Keidanren (a Federação Empresarial do Japão): Desde a adoção da “Carta 

Global de Meio Ambiente de Keidanren”, em 1991, a Nippon Keidanren tem adotado 
ações em relação às preocupações ambientais globais, além de dar continuidade a 
essas atividades, inclusive a promoção das atividades de preservação da natureza 
com foco na conservação da biodiversidade, segundo a “Declaração da Nippon 
Keidanren sobre Conservação da Natureza”, de 2003.
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A “Declaração da Nippon Keidanren sobre Biodiversidade”, anunciada em março de 
2009, pretende promover atividades melhoradas para realizar os três objetivos da 
Convenção sobre Diversidade Biológica. Esta declaração delineia sete princípios 
e 15 “políticas de ação”, como segue, em relação às ações apropriadas para a 
biodiversidade.
1.  Valorizar os presentes da natureza e buscar atividades corporativas harmônicas 

com o meio ambiente natural.
1-1  Reconhecer a importância da biodiversidade e dos presentes da natureza 

(serviços	ecossistêmicos)	e	refleti-los	na	política	corporativa.
1-2  Criar uma visão da gestão corporativa e oferecer liderança para integrar as 

preocupações em biodiversidade.
2.  Adotar uma perspectiva global para as ações relacionadas à crise da 

biodiversidade
2-1  Analisar os impactos sobre os ecossistemas e as comunidades locais, tanto 

internamente quanto no exterior, ao elaborar os planos operacionais.
2-2  Fazer um esforço para garantir que os fornecedores e usuários de recursos 

genéticos	se	beneficiem	de	seu	uso.
3.  Atuar voluntária e permanentemente para contribuir com a biodiversidade

3-1		 Fazer	um	esforço	para	melhorar	a	identificação	e	a	análise	dos	impactos	da	
biodiversidade e melhorar as operações comerciais pertinentes.

3-2  Esforçar-se, através das operações de cada empresa, para contribuir com 
a conservação substancial da biodiversidade e analisar, com cuidado, a 
implementação de medidas de comercialização ou compensação, com 
base em uma avaliação econômica.

3-3  Como parte das atividades de responsabilidade social, participar das 
questões de biodiversidade, mesmo que estas não tenham relação direta 
com as operações da empresa.

4.  Promover a gestão corporativa para o uso sustentável do recurso
4-1  Implementar continuamente as atividades para economia de recurso e 

energia, em relação ao uso da abordagem “3 R” (reduzir, reutilizar e reciclar) 
nas operações e em todo o ciclo de vida dos produtos e serviços, ao 
mesmo tempo melhorando as práticas estabelecidas.

5.  Criar uma indústria, estilo de vida e cultura que aprendam com a biodiversidade
5-1  Promover o desenvolvimento técnico com aprendizados da natureza e dos 

conhecimentos tradicionais, além de incentivar a inovação no estilo de vida e 
cultura.

5-2  Promover o desenvolvimento e a disseminação da tecnologia que contribua 
com a conservação da biodiversidade.

5-3  Fazer esforços para ajudar a restaurar a biodiversidade ao trabalhar em 
áreas onde a natureza tenha sofrido impactos negativos.

6.  Colaborar com as organizações nacionais e internacionais relevantes
6-1  Promover a cooperação fortalecendo a comunicação com ONGs, 

organizações locais municipais, educacionais, de pesquisa e outras 
organizações relevantes.

6-2  Disseminar e compartilhar experiências das atividades relacionadas à 
biodiversidade.
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7.		Liderar	atividades	para	construir	uma	cidade	que	promova	a	biodiversidade
7-1  Realizar atividades de educação ambiental para os funcionários, em 

cooperação com as comunidades locais, ONGs e outras organizações.
7-2  Aumentar a consciência social sobre a necessidade de promover a 

biodiversidade.

•	 Comitê Shiga para o Desenvolvimento Econômico: Em junho de 2008, o Comitê 
Shiga para o Desenvolvimento Econômico criou um “Comitê de Empresas e 
Biodiversidade”, que realizou pesquisas e discussões sobre conservação da 
biodiversidade, através de atividades corporativas. Em abril de 2009, o comitê 
compilou	e	divulgou	sua	“Iniciativa	de	Biodiversidade	para	o	Lago	Biwa	–	Declaração	
dos	 Líderes	 de	 Empresas	 na	Prefeitura	 de	Shiga	 para	 uma	Sociedade	Sustentável	
Rica	 em	 Biodiversidade".	 Esta	 declaração	 afirmava	 que	 a	 conservação	 da	
biodiversidade é uma questão importante de gestão para as empresas na região do 
Lago	Biwa,	 já	 que	 o	 lago	 é	 um	dos	mais	 antigos	 do	mundo,	 que	 tem	 alimentado	
várias espécies endêmicas e que é uma fonte insubstituível de benefícios para as 
pessoas. A declaração convidou os líderes de negócios a assumirem a liderança na 
expansão futura de dez tipos de ação, como segue.
1.  Respeitando os três objetivos da Convenção sobre Diversidade Biológica (a 

conservação da biodiversidade, o uso sustentável de seus componentes e a 
repartição justa e equitativa dos benefícios resultantes dos usos dos recursos 
genéticos), realizaremos atividades empresariais alinhadas a esses objetivos.

2.  As vidas das pessoas e de todos os seres são a prioridade número um. Nós 
desejamos uma Shiga abundante, com diversos seres vivos.

3.  Nós praticamos atividades de conservação para, no mínimo, uma espécie ou, no 
mínimo, uma área de habitat.

4.  Para proteger o ecossistema ímpar de Shiga, não introduziremos ou 
aumentaremos a população de qualquer espécie exótica.

5.		 Nós	 trabalhamos	 para	 recuperar	 a	 rede	 ecossistêmica	 de	 florestas,	 satoyama, 
rios e lago da Prefeitura de Shiga, e fomentar um rico ambiente natural.

6.  Nós apoiamos o setor primário sustentável, como agricultura orgânica, 
serviços	 florestais	 e	 pescas,	 como	 a	 base	 de	 nossa	 sociedade.	 Apoiamos,	
especialmente, que a agricultura seja orgânica, em princípio.

7.  Nós promovemos a produção para consumo local, visando criar uma circulação 
sustentável	de	material	na	bacia	hídrica	próxima	ao	Lago	Biwa.

8.  Nós tentamos incubar negócios sustentáveis que contribuam com a 
conservação dos ecossistemas locais.

9.  Nós mantemos comunicação regular com nossos clientes e parceiros comerciais 
para estender a ação de conservação da biodiversidade de Shiga para toda a 
comunidade.

10.	Nós	 fazemos	 planos	 e	 realizamos	 ações	 para	 alcançar	 os	 desafios	 delineados	
anteriormente.
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•	 Outros	esforços
Há muitas outras atividades em andamento relativas ao engajamento do setor 

empresarial na conservação e no uso sustentável da biodiversidade, inclusive esforços 
de troca de informação, investigação de estudos de caso, construção de rede, etc. Por 
exemplo, a Iniciativa Empresarial Japonesa para Conservação e o Uso Sustentável da 
Biodiversidade (JBIB) reúne empresas voltadas a conservar a biodiversidade, e realiza 
pesquisas conjuntas sobre conservação da biodiversidade, com uma perspectiva 
internacional, usando seus resultados em diálogos com outras empresas e partes 
interessadas, tudo isso com o objetivo de melhorar as atividades para contribuir com a 
conservação da biodiversidade.

3. Ações das ONGs
Em 2007, a FoE Japan, uma ONG ambiental, participou do programa de “proposta 

de Política Corporativa ONG/NPO”do Ministério do Meio Ambiente do Japão, propondo 
a criação de uma “política de apoio à formação de parcerias entre empresas e 
ONGs para a conservação da biodiversidade". Esta proposta foi considerada uma 
“recomendação	 excelente”	 e,	 no	 ano	 fiscal	 de	 2008,	 foi	 realizado	 um	 “Estudo	 de	
Viabilidade para Estabelecer Critérios para Avaliar as Ações das Empresas Relacionadas 
à Biodiversidade”.

Para este estudo, foram realizadas deliberações na perspectiva dos cidadãos, das 
ONGs	e	NPOs	 em	 relação	 a	 formas	de	 esclarecer	 os	 padrões	para	 fins	 de	 avaliação	
das ações de conservação da biodiversidade adotadas pelas empresas, como 
parte de seus esforços de responsabilidade social. A FoE Japan também criou um 
“Comitê Interno de Critérios de Avaliação para Ações das Empresas Relacionadas à 
Biodiversidade”, que preparou um relatório após suas deliberações.

Este Comitê desenvolveu propostas de critérios para avaliar as ações de 
conservação de biodiversidade, promovidas pelas empresas, em duas perspectivas: 
gestão e desempenho.

Este relatório pode ser baixado em:
http://www.foejapan.org/forest/biodiversity/090408.html (apenas em japonês)
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(5) A civilização da Ilha de Páscoa

A Ilha de Páscoa é uma pequena ilha de aproximadamente 120 km2, localizada no 
Oceano	Pacífico,	a	3.700	km	da	costa	ocidental	da	América	do	Sul,	e	cerca	de	2.000	
km da ilha habitada mais próxima.

Os primeiros habitantes se instalaram na Ilha da Páscoa no Século V, mais ou menos 
400 anos depois de acabarem as erupções vulcânicas na ilha. Embora o número 
de espécies fosse pequeno à época, a Ilha da Páscoa era coberta de vegetação 
exuberante, inclusive árvores altas. No entanto, não havia rios perenes tampouco lagos 
que não fosse de cratera. As pessoas sobreviviam das batatas doces e das galinhas 
trazidas	de	outros	lugares.	À	medida	que	a	população	cresceu,	lentamente,	as	florestas	
foram devastadas para urbanização, combustível e para fazer palhoças e ferramentas 
para o dia-a-dia, assim como para construir canoas para pesca. No entanto, a maior 
demanda por madeira era para transportar grandes e pesadas estátuas de pedra, para 
serem adoradas em toda a ilha. Sem adubo animal para fertilizar as terras cultivadas, já 
que a vegetação foi arrancada da terra, a expansão de áreas nuas levou à erosão do 
solo e à perda de nutrientes, resultando em menor produtividade das plantações. Por 
isso, em 1550, a ilha não podia mais suportar sua população, de 7.000 pessoas, e caiu 
em	permanente	 estado	de	 guerra	 pelos	 escassos	 recursos.	Os	 recursos	 florestais	 da	
Ilha de Páscoa eram extremamente limitados e os habitantes pareciam saber disso – 
mas a civilização deles ruiu, deixando estátuas de pedra inacabadas em suas pedreiras.

Adaptado da versão em japonês do Documento de Trabalho sobre Meio 

Ambiente (Kankyo Hakusho), Ministério do Meio Ambiente do Japão, 2002.
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2. Em relação à “Seção II: Políticas”

A biodiversidade e outras medidas ambientais, tal como lidar com o aquecimento global

Algumas das medidas adotadas pelas entidades empresariais em relação a outras 
questões ambientais, como o aquecimento global, estão relacionadas à biodiversidade. 
É	 eficiente	 incorporar	 aspecto	 de	 conservação	 e	 uso	 sustentável	 da	 biodiversidade	 a	
essas medidas, que permite uma ação mais abrangente.

-- Aquecimento global e biodiversidade  -- 
A conservação e o uso sustentável da biodiversidade devem ser buscadas tendo 

em mente o fato que o aquecimento global traz sérias ameaças de impacto na 
biodiversidade,	mas	as	ações	de	biodiversidade	-	como	conservação	das	florestas,	dos	
prados e dos pântanos, que armazenam grandes quantidades de carbono – também 
podem contribuir com a prevenção do aquecimento global.

Mitigação do aquecimento global

Promoção do uso de biomassa

O uso da vegetação (biomassa) obtida com 

o manejo do ecossistema (como desbaste 

de	 florestas	 artificiais	 e	 gestão	 de	 florestas	

secundárias) para usos energéticos, como 

alternativa aos combustíveis fósseis, pode 

ajudar	 na	 revitalização	 das	 florestas	 e	 na	

conservação da rica biodiversidade.

Dependendo do local e do método de 

produção da biomassa, isso pode gerar o 

desenvolvimento de áreas de desmatamento, 

o que teria impactos negativos sobre a 

biodiversidade.

Medidas de absorção do gás de efeito estufa (sequestro de carbono)

O	manejo	 florestal	para	promover	a	absorção	

de gás de efeito estufa, como plantações 

adequadas e raleamento, também pode 

ajudar na conservação da biodiversidade.

Os esforços para reduzir as emissões de 

gás	 de	 efeito	 estufa,	 como	 por	 um	 fim	 ao	

desmatamento	 e	 à	 degradação	 florestal,	

também podem ajudar na conservação da 

biodiversidade.

Se as medidas não forem implementadas de 

forma adequada, elas podem levar à perda de 

espécies.

Adaptação ao aquecimento global

É possível conservar a biodiversidade para contribuir com maiores capacidades de adaptação 

às mudanças ambientais, como o aquecimento global. Porém, é necessário investigar melhor 

como isso pode ser feito.

-- A biodiversidade e os “3 R” (Reduzir, Reutilizar e Reciclar)  -- 
A sociedade de “produção em massa, consumo em massa e despejo em massa” 

causa uma extração de recursos bióticos e abióticos, além de outros problemas como 
distúrbio dos ciclos biogeoquímicos próprios da natureza.
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A abordagem 3 R visa reduzir ao máximo a quantidade de novos recursos extraídos 
que pode, por sua vez, reduzir as áreas de coleta de recursos bióticos e de escavação 
de minerais, o que torna esta abordagem extremamente útil para a conservação da 
biodiversidade.

Além disso, ela também ajuda a reduzir a área de terra necessária para os locais de 
despejo.

No entanto, é necessário enfatizar que a reciclagem e suas atividades pertinentes 
também estão relacionadas à demanda por energia.

-- A biodiversidade e medidas antipoluição e medidas relacionadas a produtos químicos  -- 
Como os poluentes da água e produtos químicos com desreguladores endócrinos 

podem afetar os organismos e seus habitats, a redução da carga dessas substâncias 
sobre o meio ambiente também pode estar relacionada à conservação da 
biodiversidade.
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3. Com relação às “Referências: Conselhos para implementação”

A “Hierarquia da mitigação”

O diagrama abaixo ilustra, de forma fácil de entender, as prioridades relativas das medidas 
para	evitar	e	reduzir	os	impactos	negativos	significativos	sobre	a	biodiversidade,	que	resultam	
de projetos de urbanização ou outras atividades, assim como as ações para implementar 
medidas de compensação para lidar com os impactos que ainda persistem.

Ele também apresenta os conceitos de “sem perda líquida” (no net loss) - quando os 
impactos negativos sobre a biodiversidade (inclusive composição das espécies, estrutura dos 
habitats e meio ambientes, serviços ecossistêmicos, etc.) são equilibrados, tanto qualitativa 
quanto quantitativamente, por medidas de compensação – e “ganho líquido” (net gain) – 
quando os efeitos das medidas de compensação são ainda maiores.

Hierarquia de mitigação (prioridades para mitigar os impactos)

Uma ideia defendida como extensão desses conceitos envolve a medição dos impactos 
que perduram depois das ações para evitar e reduzir impactos, e da implementação de 
“compensações de biodiversidade” – ações que mais que cancelam os impactos medidos 
remanescentes. Internacionalmente, por meio de Compensação Voluntária para Negócios 
e Biodiversidade (BBOP, sigla em inglês), peritos, empresas e governos se envolvem 
em atividades com determinar as metodologias e pesquisar as melhores práticas nesta 
questão.

As compensações que complementam os impactos sobre a biodiversidade evitados e 
reduzidos	também	podem	ser	eficientes	para	reduzir	os	 impactos	sobre	a	biodiversidade	
como um todo, mas as metodologias e outros aspectos ainda têm que ser estabelecidos. 
É importante dar continuidade à análise dessas ideias.

De qualquer forma, como descrito acima, as principais prioridades são evitar e reduzir 
os impactos sobre a biodiversidade.

Referência:
Sítio do Programa de Compensação Voluntária para Negócios e Biodiversidade (BBOP)
http://www.forest-trends.org/biodiversityoffsetprogram/

Passos de Redução

“Sem perda líquida”

“Ganho líquido”Contribuição positiva
(Benefício líquido da biodiversidade)

Reduzir im
pactos, até zero residual

Evitar 

Reduzir, moderar, minimizar 

Recuperar
(realocação, translocação)

Reparar, restabelecer, restaurar

Compensar
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Resumo das leis japonesas relativas à 
biodiversidade

Referência 

8

Tipo Nome da lei Resumo

Lei	Básica Lei	Básica	de	
Biodiversidade

Lei	para	conservar	a	rica	biodiversidade,	criar	uma	sociedade	
que conviva com a natureza e desfrute de seus benefícios 
no futuro, e para contribuir com a conservação do meio 
ambiente global através do avanço abrangente e sistemático 
das medidas relacionadas à conservação e ao uso 
sustentável da biodiversidade no Japão. As responsabilidades 
dos operadores de negócios estão estipuladas nas cláusulas 
da	Lei	que	especificam	a	responsabilidade	de	cada	ator.

Lei	
Nacional de 
Planejamento 
de Uso 
Nacional da 
Terra

Lei	de	Uso	Nacional	
da Terra

Lei	para	o	planejamento	abrangente	e	sistemático	do	uso	
da terra, estipulando os itens necessários em relação à 
elaboração dos planos nacionais de uso da terra, e adotando 
medidas para a coordenação deste uso.

Lei	Nacional	de	
Planejamento 
Espacial

Lei	que	visa	contribuir	com	uma	economia	e	sociedade	onde	
os cidadãos de hoje e do futuro possam ter vidas seguras 
e prósperas, desenvolvendo planos espaciais nacionais e 
adotando outras medidas para promover, o uso, melhoria 
e conservação nacional da terra, usando uma perspectiva 
abrangente.

Conservação 
da natureza 
e das 
paisagens

Lei	de	Parques	
Naturais

Lei	para	designar	áreas	de	cenários	naturais	excepcionais	
como parques naturais (parques nacionais ou parques semi-
nancionais), protegendo-os através da restrição de certas 
atividades e promovendo seu uso adequado.

Lei	de	Conservação	
da Natureza

Lei	para	promover	a	conservação	adequada	das	áreas	onde	
a conservação da natureza é particularmente necessária, 
estipulando o desenvolvimento das políticas básicas de 
conservação da natureza, implementando pesquisas básicas 
sobre conservação da natureza e conservando áreas com 
ambientes naturais excepcionais e áreas silvestres, etc. 

Lei	de	Promoção	
da Restauração da 
Natureza

Lei	para	promover	medidas	em	relação	à	restauração	da	
natureza, estipulando regras básicas sobre a restauração 
da natureza, as responsabilidades das partes que realizam 
a restauração, a elaboração de políticas básicas de 
restauração, e outros itens necessários para restauração da 
natureza.
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Tipo Nome da lei Resumo

Conservação 
da natureza 
e das 
paisagens

Lei	da	Paisagem Lei	sobre	paisagens	para	estipular	razões	fundamentais	
básicas e as responsabilidades do Estado em relação à 
gestão de boas paisagens, adotando as medidas necessárias 
como o desenvolvimento de planos de paisagismo, e 
exercendo controle para a gestão de paisagens em 
determinadas áreas de planejamento de paisagem e distritos 
de paisagem, para gerenciar a paisagem em cidades e 
distritos rurais.

Conservação 
e uso de 
cada tipo de 
ecossistema

Ecossistemas	florestais

Lei	Básica	de	
Florestas e 
Silvicultura

Lei	para	a	adequada	manutenção	e	conservação	
das	florestas,	promoção	das	vilas	nas	montanhas	e	
desenvolvimento sustentável e sólido da silvicultura, inclusive 
a	realização	sustentável	das	várias	funções	das	florestas,	
como uma razão fundamental.

Lei	Florestal Lei	que	estipula	o	sistema	de	planejamento	florestal	(plano	
florestal	nacional,	planos	florestais	regionais	e	outros	planos	
florestais),	o	sistema	de	aprovação	de	urbanização	da	floresta,	
o	sistema	do	plano	de	operação	da	floresta,	o	sistema	de	
florestas	protegidas,	etc.

Ecossistemas de terras agrícolas

Lei	Básica	de	
Alimentos, 
Agricultura e Áreas 
Rurais

Lei	para	garantir	o	fornecimento	estável	de	alimento	e	a	
realização de diversas funções, pelo avanço vigoroso do 
desenvolvimento sustentável da agricultura e promoção de 
áreas rurais, para a estabilidade e melhoria dos meios de 
vidas dos cidadãos e o sólido desenvolvimento da economia 
nacional.

Lei	de	Terras	
Agrícolas

Lei	básica	que	estipula	os	arranjos	em	relação	à	propriedade	
e uso da terra agrícola, que são o fundamento da agricultura, 
para proteger a terra agrícola.

Lei	de	
Estabelecimento 
de Regiões de 
Promoção Agrícola

Lei	para	promover	o	sólido	desenvolvimento	da	agricultura	
e contribuir com o uso racional dos recursos da terra, 
esclarecendo as regiões que precisam de ampla promoção 
agrícola, e adotando medidas para avançar sistematicamente 
nas políticas agrícolas necessárias para o desenvolvimento 
dessas regiões.

Lei	de	Promoção	
da Agricultura 
Orgânica.

Lei	para	adotar	medidas	abrangentes	para	as	políticas	de	
promoção da agricultura orgânica, e para trabalhar para o 
desenvolvimento da agricultura orgânica, estipulando as 
razões fundamentais e esclarecendo as responsabilidades 
do Estado e dos governos regionais em relação à promoção 
da agricultura orgânica, e estipular as matérias básicas em 
relação às políticas de promoção da agricultura.
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Tipo Nome da lei Resumo

Conservação 
e uso de 
cada tipo de 
ecossistema

Lei	de	Proteção	das	
Plantas

Lei	para	realizar	inspeções	de	quarentena	das	plantas	
para importação e exportação de plantas domésticas, 
eliminação	da	flora	e	fauna	prejudiciais	às	plantas,	evitando	
sua propagação e, assim, trabalhando para a segurança e 
promoção da produção agrícola.

Ecossistemas	fluviais	e	lacustres

Leis	dos	Rios Lei	que	estipula	a	abordagem	ao	desenvolvimento	dos	rios	
domésticos, incorporando as perspectivas de controle de 
enchentes,	uso	da	água	e	conservação	ambiental,	refletindo	
as opiniões dos moradores locais.

Lei	de	Controle	da	
Poluição da Água

Lei	para	evitar	a	poluição	de	águas	públicas	e	subterrâneas,	
protegendo a saúde dos cidadãos e conservando o 
ambiente	biótico,	controlando	o	efluente	de	estabelecimentos	
comerciais, avançando medidas para águas servidas 
domésticas	e	controlando	a	infiltração	de	substâncias	tóxicas	
no subsolo, etc.

Lei	em	Relação	a	
Medidas Especiais 
para a Conservação 
da Qualidade da 
Água	Lacustre	(Lei	
do	Lago	Limpo)

Lei	para	conservar	a	qualidade	da	água	dos	lagos,	adotando	
medidas	de	controle	de	efluentes	e	elaborando	planos	
em relação às medidas que devem ser adotadas para a 
conservação da qualidade da água em lagos onde é urgente 
garantir os padrões de qualidade da água.

Lei	de	Controle	de	
Erosão

Lei	para	instalar	aparatos	para	controlar	a	erosão,	proibindo	
ou restringindo determinadas ações, para limitar a produção 
de sedimentos, com a devida contenção dos solos erodidos 
e evitando os desastres de erosão em determinadas áreas de 
erosão. 

Ecossistemas litorâneos e marinhos

Lei	Básica	de	
Política de Oceanos

Lei	para	promover	medidas	amplas	e	sistemáticas	em	relação	
aos oceanos, estipulando princípios básicos para os oceanos, 
esclarecendo as responsabilidades do Estado, dos governos 
regionais, operadores de negócios e cidadãos, assim como 
estipulando o desenvolvimento de planos básicos para 
oceano e outros itens que são a base para as medidas sobre 
oceanos, à luz do fato que os oceanos são fundamentais 
para a manutenção de toda a vida, inclusive humana, e 
que é importante que o Japão se torne uma nova nação de 
oceano, trabalhando para a harmonia entre a conservação do 
ambiente	marinho	e	o	desenvolvimento	e	uso	pacífico	e	ativo	
do oceano, com base na cooperação internacional.

Lei	Básica	de	
Pesca

Lei	que	estipula	os	fundamentos	em	relação	às	medidas	
de pesca e os itens básicos para realizá-las, visando a 
estabilidade e melhoria do meio de vida dos cidadãos e o 
sólido desenvolvimento da economia nacional.
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Lei	da	Pesca Lei	para	o	desenvolvimento	da	capacidade	de	produção	de	
pescados, por meio do uso abrangente (múltiplo e geral) das 
águas e democratização da pesca, estipulando sistemas 
básicos em relação à produção da pesca (uso de campos de 
pesca) e operando organizações de coordenação da pesca 
(comissões de coordenação da pesca, etc.), abrangendo 
operadoras comerciais de pesca e pescadores.

Lei	de	Proteção	
dos Recursos 
Pesqueiros

Lei	para	contribuir	com	o	desenvolvimento	da	pesca,	
trabalhando para proteger e estimular os recursos pesqueiros, 
e manter esses efeitos no futuro mediante o estabelecimento 
de medidas regulatórias, tais como restrições sobre a 
coleta de animais e plantas aquáticas, e no número de 
navios pesqueiros (licenciados) que pode capturar espécies 
selecionadas, e estipulando a manutenção positiva e 
promovendo medidas como águas protegidas e a incubação 
e liberação de peixes anádromos pelo governo.

Lei	do	Litoral Lei	para	proteger	o	litoral	contra	danos	causados	pelo	
tsunami,	marés	altas,	ondas	e	outras	flutuações	marítimas	
ou terrestres, e planejamento da manutenção e conservação 
dos ambientes litorâneos e uso adequado dos litorais, assim 
contribuindo com a conservação da área nacional de terra.

Lei	de	Portos	e	
Cais

Lei	para	o	planejamento	da	manutenção	ordenada	e	devida	
administração de portos e cais, e do desenvolvimento e 
manutenção de rotas marítimas, considerando a conservação 
do meio ambiente, para contribuir com o desenvolvimento 
dos transportes e uso apropriado e desenvolvimento 
equilibrado da área nacional de terra.

Lei	de	Prevenção	da	
Poluição Marinha 
e de Desastres 
Marítimos 

Lei	para	evitar	a	poluição	marinha	e	o	desastre	marítimo,	
garantindo a devida implementação de acordos internacionais 
relativos à prevenção da poluição marinha e de desastres 
marítimos, assim contribuindo com a conservação do 
ambiente marinho e proteção da vida, corpo e propriedade 
humanos pelo controle do despejo de óleo, substâncias 
líquidas perigosas e lixo dos navios, instalações marinhas 
e aeronaves no oceano, regulando o despejo de óleo, 
substâncias líquidas perigosas e lixo no solo do oceano, 
regulando a emissão de gás de escape dos navios na 
atmosfera, regulando a incineração de óleo, substâncias 
líquidas perigosas e lixo nos navios e em instalações 
marítimas, assegurando o despejo adequado de óleo, 
adotando medidas para controlar o óleo despejado, 
substâncias líquidas perigosas, lixo e outros itens, prevenindo 
o surgimento e alastramento de incêndios marítimos, e 
evitando riscos de transporte marítimo que acompanham os 
incêndios marítimos e outros desastres.
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Conservação 
e uso de 
cada tipo de 
ecossistema

Ecossistemas urbanos

Lei	de	Parques	da	
Cidade

	Lei	para	trabalhar	para	o	sólido	desenvolvimento	de	parques	
na	cidade,	definindo	parques	na	cidade,	definindo	instalações	
de parques em relação aos parques da cidade, e estipulando 
itens relacionados ao estabelecimento, permissões e termos 
para uso exclusivo do parque, as obrigações dos gerentes 
do parque de preservar os parques da cidade, a preparação 
e gestão de registros de parque da cidade, e o sistema 
tridimensional de parques.

Lei	de	Conservação	
de Espaço Verde 
Urbano

Lei	para	trabalhar	para	formar	bons	ambientes	urbanos	por	
meio da conservação de espaços verdes nas cidades e 
avançando a arborização e o desenvolvimento de parques 
da cidade, estipulando: planos básicos em relação à 
conservação do espaço verde e o avanço da arborização 
nas cidades; garantia do status para áreas de conservação 
de espaço verde, distritos especiais de conservação de 
espaço verde e áreas de arborização no planejamento 
da cidade; regulamentação do comportamento em áreas 
de conservação de espaço verde e distritos especiais de 
conservação de espaço verde; acordos de espaço verde; e 
designação e trabalhos de organizações de gestão de espaço 
verde.

Lei	de	Planejamento	
da Cidade

Lei	que	estipula	os	conteúdos	dos	planos	da	cidade,	inclusive	
uso da terra e manutenção das instalações da cidade, e 
os procedimentos para suas determinações, para trabalhar 
para o sólido desenvolvimento e manutenção ordenada 
das cidades, assim contribuindo com o desenvolvimento 
equilibrado da área nacional de terra e promoção do bem-
estar social público. Estipula regulamentos para as estruturas 
em áreas de preservação cênica como um item de uso da 
terra.

Lei	para	a	
Conservação das 
Zonas Verdes 
Suburbanas na 
Região da Capital 
Nacional

Lei	para	evitar	a	expansão	urbana	desordenada	em	áreas	
de	ajuste	suburbanas	determinadas	pela	Lei	de	Reajuste	
de Área Metropolitana (1956) e, assim, contribuindo para o 
desenvolvimento ordenado da região da capital nacional, 
estipulando os itens necessários em relação à conservação 
de zonas verdes com bons ambientes naturais nas áreas de 
ajuste suburbanas.

Lei	para	o	
Desenvolvimento 
da Área de 
Conservação na 
Região Kinki

Lei	para	contribuir	com	a	preservação	das	propriedades	
culturais, conservação dos espaços verdes e conservação 
de desenvolvimento de recursos turísticos nas zonas de 
conservação	determinadas	pela	Lei	de	Ajuste	da	Área	de	
Kinki (1963).
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Lei	sobre	Medidas	
Especiais para a 
Preservação de 
Traços Históricos 
Naturais em 
Cidades Antigas

Lei	que	estipula	medidas	especiais	a	serem	adotadas	pelo	
Estado e outras partes para preservar traços históricos 
naturais em cidades antigas, como um patrimônio cultural de 
destaque do Japão que deve ser desfrutado igualmente por 
todos os cidadãos e preservado para as gerações futuras.

Lei	Relativa	à	
Preservação de 
Árvores para a 
Conservação da 
Beleza Cênica das 
Cidades

Lei	para	contribuir	com	a	manutenção	e	melhoria	de	
ambientes urbanos sólidos, estipulando os itens necessários 
em relação à preservação de árvores para a conservação da 
beleza cênica das cidades. 

Proteção e 
manejo da 
vida selvagem

Lei	de	Proteção	
e Caça da Vida 
Selvagem

Lei	para	trabalhar	para	a	proteção	da	vida	selvagem	e	
normatização da caça, por meio da implantação de obras 
para a proteção da vida selvagem, evitando danos causados 
pela vida selvagem e evitando riscos relacionados ao uso de 
armas de caça.

Lei	para	a	
Conservação 
de Espécies 
Ameaçadas da 
Fauna e Flora 
Selvagens

Lei	para	trabalhar	para	conservar	espécies	ameaçadas	de	
fauna	e	flora	selvagem,	determinando	fauna	e	flora	selvagens	
raras, regulamentando sua captura, transferência, exportação 
e importação, designando áreas de preservação habitats de 
vida selvagem e outros, implementando projeto de proteção e 
propagação.

Lei	de	Espécies	
Exóticas Invasoras 
(Ato de Organismos 
Não Nativos)

Lei	que	estipula	o	controle	de	organismos	especificados	
como determinadas espécies exóticas invasoras, regulando 
sua importação e manuseio para evitar que determinadas 
espécies exóticas invasoras causem dano aos ecossistemas, 
à vida e ao corpo humanos, assim como à agricultura, 
silvicultura e pesca.

Lei	sobre	a	
Conservação e o 
Uso Sustentável 
da Diversidade 
Biológica por meio 
de Regulamentos 
sobre o Uso de 
Organismos Vivos 
Modificados

Lei	que	estipula	regulamentos	sobre	o	uso	de	organismos	
vivos	modificados,	segundo	o	tipo	de	uso	e	procedimentos	
em relação à sua importação e exportação, para implementar 
no Japão o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança.
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Proteção e 
manejo da 
vida selvagem

Lei	para	Tratamento	
e Manejo Humano 
dos Animais

Lei	para	promover	entre	os	cidadãos	o	espírito	de	tratamento	
humano aos animais, contribuindo para o cultivo do respeito 
pela vida, amizade e o sentimento de paz, estipulando itens 
relativos à prevenção da crueldade com os animais, manejo 
adequado dos animais e outros tratamentos humanos, para 
evitar a violação da vida, do corpo e da propriedade humanos 
pelos animais, estipulando itens em relação ao manejo de 
animais.

Lei	sobre	a	
Avaliação de 
Substâncias 
Químicas e 
Regulamentação 
de sua Fabricação, 
etc.

Lei	para	criar	um	sistema	para	inspeção	prévia	de	substâncias	
químicas recém fabricadas ou importadas, para determinar se 
elas têm ou não baixa degradabilidade, e implementando os 
controles necessários sobre sua fabricação, importação e uso 
segundo suas propriedades, para evitar a poluição do meio 
ambiente com substâncias químicas.

Lei	de	
Regulamentação 
de Agrotóxicos

Lei	para	trabalhar	para	a	padronização	da	qualidade	dos	
agrotóxicos e garantir seu uso seguro e adequado, criando 
um sistema de registro para agrotóxicos e regulamentando 
sua venda e uso.

Outros Lei	de	Avaliação	de	
Impacto Ambiental

Lei	para	dar	a	devida	consideração	ambiental,	com	os	
próprios operadores de negócios conduzindo a investigação, 
projeções e avaliações antes de realizar projetos em larga 
escala,	para	os	quais	haja	preocupações	de	significativo	
impacto	ambiental,	refletindo	os	resultados	nas	decisões	
sobre os conteúdos do projeto.

Lei	para	Aumentar	
a Motivação para 
Conservação 
Ambiental e 
Promoção 
da Educação 
Ambiental.

Lei	que	estipula	os	princípios	básicos	sobre	educação	
ambiental e melhoria da motivação para conservação 
ambiental, esclarecendo as responsabilidades do governo, 
entidades empresariais, órgãos do setor empresarial e 
outros atores, estipulando a elaboração de políticas básicas, 
medidas para promover a educação ambiental nas escolas 
e	em	outros	locais,	certificação	pessoal	e	outros	sistemas	
de registro comercial, abordagens para parcerias, medidas 
financeiras	e	outras	iniciativas	para	construir	uma	sociedade	
sustentável.

Lei	de	Promoção	
do Ecoturismo

Lei	que	estipula	os	princípios	básicos	em	relação	ao	
ecoturismo, a elaboração de políticas básicas pelo governo 
e medidas em relação à proteção de determinados recursos 
turísticos naturais para avançar, de forma abrangente e 
efetiva, medidas em relação ao ecoturismo.
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Outros Lei	Básica	para	
Promover a Nação 
do Turismo

Lei	que	estipula	as	questões	básicas	necessárias	para	o	
Japão se tornar uma nação que prospera com o turismo (uma 
nação de turismo). Considerando que se tornar uma nação 
de turismo é um fator essencial para o desenvolvimento 
da economia e da sociedade do Japão no Século XXI, a lei 
estipula princípios básicos como diretrizes, responsabilidades 
das partes envolvidas, documento informativo sobre turismo, 
plano básico de promoção da nação do turismo a ser 
elaborado pelo governo, conteúdos das medidas básicas que 
o Estado deve adotar para se tornar uma nação do turismo, 
e itens que o Estado e as entidades públicas locais devem 
cooperar para promover as medidas da nação do turismo de 
forma abrangente e sistemática.

Lei	de	Proteção	
das Propriedades 
Culturais

Lei	para	trabalhar	pela	preservação	e	uso	das	propriedades	
culturais, assim contribuindo com a melhoria cultural dos 
cidadãos e avanço da cultura mundial.

Lei	em	Relação	
à Proteção do 
Meio Ambiente na 
Antártida

Lei	para	garantir	a	implementação	devida	e	sem	problemas	
do Protocolo do Tratado de Proteção Ambiental da Antártida, 
criando	um	sistema	para	confirmar	os	Planos	de	Atividade	na	
Antártida, e adotando as medidas necessárias para restringir 
as atividades na Antártida para proteger o meio ambiente da 
Antártida, através da cooperação internacional.

Observação: esta tabela foi compilada com base na Lei Básica de Biodiversidade e nas leis reunidas 
quando a Terceira Estratégia Nacional de Biodiversidade foi elaborada.
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