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O mundo corporativo parece estar começando a acordar para a necessidade da criação de um 
novo mercado, o da adequação. Trata-se de uma mudança de comportamento, em que não basta 
reconhecer prejuízos econômicos decorrentes da degradação ambiental, mas constatar que custa 
mais não fazer nada do que ser proativo. Com base neste novo jeito de fazer negócios que 
lentamente começa a se tornar cada vez mais factível, corporações se juntaram e formaram uma 
entidade de Terceiro Setor cuja finalidade é colaborar para a construção deste padrão de gestão. 
 
Numa cerimônia confusa (a entrevista coletiva do ministro Minc coincidiu com a mesa-redonda de 
ambientalistas para explicar o processo), foi lançado então o Instituto Life, no meio do mês 
passado, em Curitiba. 
 
O objetivo da cerimônia, que juntou os ministros do Meio Ambiente, Carlos Minc, e do 
Planejamento, Paulo Bernardo, foi apresentar o Certificado Life, que servirá para identificar as 
empresas que estiverem fazendo algo para conservar a biodiversidade. Para estabelecer as 
regras que vão servir para nortear a certificação, as empresas que fazem parte do Instituto Life 
(respaldado pela ONU e pelo governo brasileiro), reuniram no conselho dez integrantes, 
representando empresas, Terceiro Setor, academia. Fernando Fernandes, ambientalista e 
professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que severamente denuncia em 
palestras a falta de preocupação com a extinção de espécies, também está como conselheiro. 
 
O presidente do Instituto, Clóvis Borges, acha que o Certificado Life pode ser um marco: 
 
Empresas podem vir a não conseguir fazer negócio se não tiverem o Certificado Life — disse. 
 
O processo todo está começando com um recurso de R$ 500 mil dados pelas empresas 
participantes. Elas próprias a MPX, a Posigraf e O Boticário já estão se submetendo às visitas, 
questionários, para ver se têm ações que estejam protegendo a biodiversidade. E, assim, 
ganharão o Certificado Life: 
 
Mas as empresas que receberem o Certificado não vão estar ganhando o direito de ter um terreno 
no céu. Não queremos resolver o mundo, e sabemos que a conservação é uma fração da agenda 
ambiental — admite Clóvis Borges. 
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