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Associação civil sem fins lucrativos  criada em 1997 para promover o 

desenvolvimento sustentável nas empresas que atuam no país.

Tem hoje cerca de 70 empresas associadas que respondem por:

• 40% do PIB 

• 1 milhão de empregos

QUEM SOMOS
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EMPRESAS ASSOCIADAS



CONTRIBUIÇÕES DO SETOR EMPRESARIAL BRASILEIRO PARA O 
CUMPRIMENTO DAS METAS DE AICHI 2011-2020

• Iniciativa conjunta do CEBDS e da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA)

• O setor privado desempenha um papel fundamental na construção e 
implementação dos compromissos da Convenção sobre a Diversidade Biológica 
(CDB)

• Estima-se que 40% do volume de negócios movimentados pela economia mundial 
dependam da biodiversidade.

• As Metas de Aichi, os 20 compromissos assumidos há quatro anos por países 
signatários, são a principal referência internacional.

• As Metas pressupõem a adoção de ações urgentes e efetivas para eliminar a perda 
da biodiversidade e garantir, até 2020, a resiliência dos ecossistemas e a provisão de 
seus serviços essenciais.
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A PARTICIPAÇÃO DO SETOR PRIVADO BRASILEIRO

• Processo iniciado em 2011 para auxiliar o desenvolvimento de metas nacionais, 
denominado Diálogos sobre Biodiversidade (MMA, WWF-Brasil, IPÊ e IUCN)

• 280 organizações do setor privado, representando diferentes níveis de governo, 
academia, sociedade civil, comunidades locais e povos indígenas.

• Aprovação da resolução nº 06 da CONABIO que dispõe sobre as Metas Nacionais de 
Biodiversidade para 2020 (MMA, 2013). Dentro dos 5 objetivos estratégicos da CDB, 
o Brasil estabeleceu 20 metas nacionais. 

• Um dos pontos positivos no processo de revisão das metas foi o recorte por biomas, 
tentativa de regionalizar as metas e de incentivar os governos estaduais a 
contribuírem de forma mais proativa, compartilhando as responsabilidades com o 
governo federal.

• Painel Bio
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A PARTICIPAÇÃO DO SETOR PRIVADO BRASILEIRO

• Apesar de ainda incipiente, cada vez mais empresas estão assumindo uma postura 
proativa a favor da conservação da biodiversidade no Brasil. 

• Envolvimento com a questão vem adquirindo caráter de compromissos assumidos 
coletivamente.

NO ENTANTO... 
• Apesar dos avanços relatados, há ainda um desnível de conhecimento sobre a 

importância da conservação da biodiversidade e de práticas efetivas dentre as diferentes 
empresas privadas.

• Pode-se esperar respostas diferenciadas dependendo do porte, setor e região de 
atuação de cada empresa.

• As empresas que atendem a mercados internacionais, que estão sujeitas a mecanismos 
regulatórios mais restritos ou atendem a algum processo de certificação, geralmente 
estão mais bem informadas, mobilizadas e dispostas a incorporar metas de conservação 
da biodiversidade em suas atividades e processos. 

• Ainda que os brasileiros tenham conhecimento da importância da biodiversidade, o 
tema não se concretiza em práticas de consumo mais sustentáveis.
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RECOMENDAÇÕES 

“Existe a necessidade de mobilização de todos os setores da sociedade, de grande

esforço de divulgação das metas e de suas implicações para os diferentes setores.”

• Integração dos diferentes Ministérios e políticas públicas

• Adesão e Fortalecimento de políticas existentes

• Construção de indicadores para monitoramento das ações

• Estabelecimento de prioridades para implantação das metas

• Desenvolvimento de incentivos para o setor privado

• Promover maior divulgação das Metas Nacionais

• Garantir recursos necessários
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OPORTUNIDADE

O momento é favorável para a inovação e o setor privado, 

com sua grande influência política e econômica, tem 

potencial para alavancar iniciativas inovadoras 

em prol da conservação.
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cebds.org.br

facebook.com/CEBDSBR

twitter.com/CEBDS

youtube.com/CEBDSBR

OBRIGADA!

Fernanda Gimenes

Coordenadora da Assessoria Técnica 
e Relacionamento com o WBCSD
fegimenes@cebds.org
21 2483 2266


