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Certificação visa estabelecer metodologia única para recompensar empresas que conservam e 
restauram a natureza 
 
Quanto custa conservar a natureza? Manter ecossistemas ameaçados e florestas, proteger 
recursos hídricos e armazenar carbono tem um preço, mas como avaliar? E como recompensar 
as empresas que, mesmo sem receber nada em troca, ainda assim se empenham em fazer 
mais do que exige a lei para conservar e até restaurar a biodiversidade? 
 
Há várias iniciativas internacionais destinadas a responder a essas questões e uma delas 
começa a ser esboçada aqui mesmo no Brasil: a Certificação Life, que visa reconhecer, medir e 
qualificar as ações "probiodiversidade" das empresas. 
 
Quatro empresas se candidataram a projetos-piloto da certificação: a rede de franquias de 
cosméticos O Boticário, a Posigraf, uma das maiores gráficas da América Latina, a MPX, do 
grupo EPX Energia, e a Itaipu Binacional. Elas começam a receber auditores do Instituto Life 
(Iniciativa Duradoura pela Terra, na sigla em inglês) com o objetivo de estabelecer um 
instrumento prático de avaliação e reconhecimento de ações de conservação da 
biodiversidade. 
 
Servirão de parâmetro para outras. O Boticário, por exemplo, protege mais de 11 mil hectares 
de remanescentes da Mata Atlântica e Cerrado. A hidrelétrica de Itaipu, por sua vez, 
desenvolve programa de qualidade da água e gestão ambiental nos 29 municípios da área de 
influência da usina. Pela metodologia do Life, esses projetos contam pontos que se traduzem 
em ganhos de responsabilidade corporativa, competitividade e diferenciação de mercado. 
 
Respaldo da ONU 
 
"Estamos apresentando um instrumento prático e tecnicamente avançado para que o setor 
produtivo possa avaliar e reconhecer as ações de conservação da biodiversidade", diz Clóvis 
Borges, presidente do Conselho do Instituto Life. A certificadora conta com o respaldo da 
Conferência sobre Diversidade Biológica e do Ministério do Meio Ambiente do Brasil. 
 
Neste Ano da Biodiversidade, instituído pelas Nações Unidas, quando será realizada a COPIO, 
conferência sobre diversidade biológica marcada para outubro, em Nagóia, no Japão, a 
proposta de ambientalistas e governos é trazer as empresas para participar do esforço coletivo 
em defesa dos ecossistemas. 
 
"Já existem programas de certificação na área corporativa para vários aspectos relacionados 
ao meio ambiente, como produção mais limpa, gestão ambiental e ações sociais, mas nenhum 
especificamente em biodiversidade", afirma Oliver Hillel, coordenador de biodiversidade da 
ONU. "Daí a importância do programa, que está muito bem preparado tecnicamente." 
 
Hillel chama a atenção para os serviços essenciais oferecidos pela natureza, como a produção 
de água doce e a regulação do clima. E mostra que os investimentos na proteção de 
ecossistemas resultam em economia e, portanto, a tendência é contar com a participação das 
empresas em projetos desse tipo. 
 
Além da certificação Life, está em discussão no Brasil o Programa de Negócios e 
Compensações para a Biodiversidade (BBOP, na sigla em inglês), formado por uma rede de 
600 organizações, visando estabelecer ações compensatórias pela perda ambiental. O Fundo 
Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) é responsável pela implantação do programa. 
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