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BALANÇO DE AÇÕES 2012 



Lançado em 2010 - Ano Internacional da 
Biodiversidade 



Movimento Empresarial pela 
Biodiversidade - Brasil 
Objetivos: 
•  Promover a mobilização do setor empresarial brasileiro para a 
Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade, com a 
participação e apoio das organizações da sociedade civil 
•  Promover um diálogo entre o governo e o setor empresarial para o 
aperfeiçoamento do marco legal e regulatório existente. 
 
 
• Hoje: 70 empresas e 12 organizações apoiadoras  
•  Instituto Ethos: responsável secretaria executiva 
Para saber mais, acesse www.mebbrasil.org.br 
 

 
 
 

http://www.mebbrasil.org.br/


Carta Empresarial pela 
Conservação e Uso Sustentável  

da Biodiversidade  





Comitê Executivo do MEB (CE) 
Eleito a cada dois anos e responsável pela coordenação do Movimento 
(2012 – 2013) . É composto por 14 membros, dentre eles: 

10 empresas (Alcoa, Assessa, Beraca Sabará, EBCF, Klabin, 
Native, Natura, SAMA Minerações, Suzano e Vale) e 
4 organizações parceiras(CI, Ethos, UEBT and WWF-Brasil 

 
Subcomitês 

Ação Políticas 
Comunicação 

 
Grupos de Trabalho 
Grupos temporários com objetivos específicos 

Governança 
Monitoramento dos Compromissos 

 

GOVERNANÇA 



Documentos de governança 
Elaborados pelo GT de Governança e revisados por revisores 
internos e externos ao Grupo. 
 

Estatuto 
Código de conduta 
Manual da marca 
Procedimentos de gestão de conflitos 
 

 
 

GOVERNANÇA 





Ações em 2012 



DIÁLOGOS SOBRE BIODIVERSIDADE: 
CONSTRUINDO A ESTRATÉGIA BRASILEIRA 

PARA 2020 
Objetivo: 
 

Elaborar de forma participativa a estratégia brasileira de conservação da 
biodiversidade com o intuito de implementar as metas de conservação da 
biodiversidade aprovadas em 2010 na 10ª Conferência da Convenção sobre 
Diversidade Biológica (CDB) no Brasil. Iniciativa do Ministério do Meio 
Ambiente, WWF-Brasil, UICN e IPÊ 

Engajamento do setor empresarial no processo de Construção da 
proposta da sociedade ao MMA para as Metas Nacionais de 
Biodiversidade 
 
Realização de reuniões para contribuições do setor 
 
Entrega da proposta ao MMA: 16 e 17/05 

  



BARÔMETRO DE BIODIVERSIDADE 

MEBB foi patrocinador 
do Barômetro em 2011 e 

2012 
 



Trabalho sobre ABS 
 
 



BIODIVERSIDADE: UMA RIQUEZA DO 
TAMANHO DO PRÉ-SAL 



A importância da biodiversidade 
para as empresas e a necessidade 

de um marco regulatório 
 
“Entendemos  que  o  uso  sustentável  da  biodiversidade  brasileira  é  
uma oportunidade de produção de ciência, tecnologia e inovação 

para o país e que esta atividade pode gerar riquezas ao mesmo 
tempo em que contribui para a preservação da variabilidade 

genética das espécies. Para que essa riqueza possa ser explorada de 
forma sustentável, no entanto: 

é necessária a definição de regras claras e que 
estimulem a utilização desses recursos.” 



 
Por um NOVO marco legal que garanta a 
preservação das espécies, os direitos das 

comunidades tradicionais e povos 
indígenas e estimule negócios 

sustentáveis com segurança jurídica. 
 

Construção de posicionamento do 
MEBB 



MP 2.186-16 de 2001 

INSEGURANÇA JURÍDICA 

REGRAS NÃO CLARAS 

Por que???? 
 



Construção de posicionamento do MEBB  

A) Diagnóstico 
 
• Parceria com a Clínica de Negócios 

Inclusivos da Escola de Direito da FGV 
• Levantamento e análise comparativa das 

propostas legislativas em trâmite no 
Congresso Nacional e no Executivo brasileiro  

• Levantamento dos pontos críticos da atual 
MP e textos em circulação 



Construção de posicionamento do MEBB  

• Propostas legislativas em trâmite 

1. PL 4842/98 
2. PL 4579/98  
3. PL 1953/99 
4. PL 2360/03 
5. PL 287/07 
6. PL 3170/08  
7. PL 7709/10 

8. PL 7710/10  
9. PL 7211/02  
10.PEC 618/98  
11.PL 377/03 
12.PL 583/07  
13.  PL 440/11 



Construção de posicionamento do MEBB  
B) Reuniões Técnicas 
 
3 reuniões: 29/05, 10/07 e 30/07 
• Capacitação das empresas para o tema e nivelamento 

• Apresentação de todos os projetos de lei e textos em 
discussão (FGV) e dos pontos críticos 

• Elaboração de uma NOTA TÉCNICA com o 
posicionamento das empresas do MEBB de forma a 
contribuir para construção de um novo marco legal 

• Participação de discussão junto a diversas 
associações brasileiras para chegar a um consenso do 
setor 

• Entrega do posicionamento de consenso ao governo 



B) Reuniões Técnicas 

Construção de posicionamento do MEBB  



Nota Técnica do MEBB  
www.mebbrasil.org.br 



Nota Técnica do MEBB  
 
1. Patrimônio Genético  
2. Titularidade do patrimônio genético 
3. Acesso ao Patrimônio Genético  
4. Conhecimento Tradicional Associado (CTA)  
5. Acesso ao conhecimento tradicional associado  
6. Pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico  
7. Exigências para o acesso ao patrimônio genético e conhecimento 

tradicional associado  
8. Remessa, transporte e exportação de amostra do patrimônio genético 

para fins de acesso ao patrimônio genético e/ou conhecimento 
tradicional associado ou fins comerciais  

9. Repartição de benefícios (RB)  
10. Detalhamento do sistema cadastral e fluxogramas de processos   
11. Regularização de acessos já realizados sob a vigência MP 2186-16/01 



Próximos passos 
Um novo marco legal sobre ABS 

 
 

Diálogo e busca de consenso entre os 
atores e aprovação do novo marco 

legal:  
 

setor empresarial, comunidades tradicionais e povos 
indígenas, academia e governo 



Outras ações em 2012 



Outras ações 
1. Iniciativa Brasileira de Negócios e Biodiversidade 

Fundadores: MEB, CEBDS, CNI e Instituto Life 
Lançamento da Rio+20 
Participação na COP 11 

 
2. Framework for corporate action on Biodiversity and 

Ecosystem Services 
 Parceria com o Pacto Global para participação do GT de 
elaboração da plataforma 
Lançamento Rio +20: participação na mesa do evento 

 
3. Conferência Ethos 2012 

Construção de proposta para Rio+20 
 

4. Aplicação dos Indicadores do MEBB  
Construção participativa 
Análise dos resultados 

 
 

 



Outras ações 

5. Foro  2012  “Biodiversidad,  Cosméticos  Y  Alimentos:  
Potencialidades Y Cuellos De Botella, Bolívia 

Compartilhamento das experiências do MEBB para construção 
de um Movimento Boliviano 

 
6. Fórum Amazônia Sustentável 

 Apresentação dos trabalhos sobre ABS 
 
7. Realização do II Seminário do MEBB (11/12/12) 

Apresentação de novos modelos de negócios 
Oficina sobre a relação de negócios e manutenção dos serviços 
ambientais 

 
 

 





Comunicação: percursos e indicadores  



Primeira fase – agosto de 2011 a abril de 
2012 

 

MEBB começa sua comunicação a partir dos Diálogos pela 
Biodiversidade: 

Eventos em Brasília e São Paulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Para os eventos, foram produzidas 6 notas de imprensa com as mensagens 

institucionais 

 

 Resultado: 41 páginas de clipping – Disponível em: 

http://mebbrasil.org.br/?page_id=89 

MEBB começa a emitir mensagens de interesse público 

http://mebbrasil.org.br/?page_id=89


• Valor Econômico – Empresários querem fórum para biodiversidade 
 

• Estado de São Paulo – MEB-Brasil quer criar fórum de biodiversidade 
 
• Estado de São Paulo – Boas Práticas / Empresas têm manual para gerir 

biodiversidade 
 
• Envolverde – Site do MEB-Brasil informa sobre situação das empresas 
 
• Site Unisinos – Seminário do MEB propõe convergência entre clima e 

biodiversidade 
 

          Visibilidade nos buscadores da web aumenta 
consideravelmente 

 
 
 
 
 

Repercussão das mensagens na mídia 



Necessidade de trazer mais audiência para o site, que tinha 
características de hotsite 

 
 

Espaço para notícias relacionadas aos temas do MEBB  
 
  
 

De 2,5 para cerca de 7 mil acessos/mês  
 (Fonte: Locaweb) 

  
MEBB ganhou espaço para difusão de suas notas 

 
 
 
 



2a Fase: junho a dezembro de 2012 

Foco na comunicação institucional 
 



Revisão do antigo site 





Evolução dos acessos/ano 

2010: aprox 31mil acessos 
2011: aprox 64mil acessos 

 I m pr im ir  página    

   Rela tório: Gráfico de Sessões - forumamazoniasustent
   I nterva lo: 01/01/2011 - 31/12/2011  

I nterva lo Tota l: 63.949 Média m ensal: 5.329,08

Sessões  
20.000

0
 1/2011  4/2011  7/2011  10/2011 12/2011 

  I n formações de Ajuda:

Grá f ico de Sessões
Este relatório mostra a atividade de sessões de visitantes em seu website. O intervalo padrão  é de uma
semana, mas pode ser modificado na área de controle de intervalos de datas.

Metodologia de Cálculo
Uma 'sessão'  é definida como uma série de cliques em seu website por um visitante distinto durante um
determinado intervalo de tempo. Uma sessão é iniciada quando o visitante chega a seu website e finaliza
quando fechar o navegador ou permanece inativo acima do tempo limite.

LocaWeb - Urchin  5  ©2005 Urchin Software Corporation

LocaWeb - Urchin 5: Gráfico de Sessões - forumamazoniasustent http://relatorios5438.locaweb.com.br/session.cgi?sid=004315...

1 de 1 12/7/12 11:02 AM

 I m pr im ir  página    

   Rela tório: Gráfico de Sessões - forumamazoniasustent
   I nterva lo: 01/01/2012 - 31/12/2012  

I nterva lo Tota l: 114.615 Média m ensal: 9.551,25

Sessões  
20.000

0
 1/2012  4/2012  7/2012  10/2012 12/2012 

  I n formações de Ajuda:

Grá f ico de Sessões
Este relatório mostra a atividade de sessões de visitantes em seu website. O intervalo padrão  é de uma
semana, mas pode ser modificado na área de controle de intervalos de datas.

Metodologia de Cálculo
Uma 'sessão'  é definida como uma série de cliques em seu website por um visitante distinto durante um
determinado intervalo de tempo. Uma sessão é iniciada quando o visitante chega a seu website e finaliza
quando fechar o navegador ou permanece inativo acima do tempo limite.

LocaWeb - Urchin  5  ©2005 Urchin Software Corporation

LocaWeb - Urchin 5: Gráfico de Sessões - forumamazoniasustent http://relatorios5438.locaweb.com.br/session.cgi?sid=004315...

1 de 1 12/7/12 11:02 AM

 2012: aprox 114mil acessos 



Elaboração do novo folder 





Criação de nova e-news 





Campanha de adesão dos  
membros via banner  





Indicadores do MEBB 



Construção e aplicação 

1. Processo participativo com início em 2011 
2. Consulta pública 
3. Coordenação: Paula Ceotto – CI 
4. 51 indicadores  

• Política 
• Boas Práticas 
• Cadeia de Valor 
• Repartição de Benefícios 

 
5. Aplicação via plataforma google 
6. 1 mês para preenchimento 
 

 

 



Construção 





AFG Consultores 
Alcoa Alumínio  
Amata 
Ambiensys Gestão Amb. 
Atina - Ativos Naturais  
Beraca Sabara 
Biofílica 
Café Faraó 
Croda do Brasil  
Dannemann 

Fibria Celulose 
Firmenich 
Furnas Centrais Elétricas 
Givaudan do Brasil  
Grupo Centroflora  
Klabin  
Meliá Hotels International 
Native Produtos Orgânicos 
Natura 
Natureza em Foco 

SAMA Minerações 
Samarco Mineração  
Solabia Biotecnologica  
Jequiti Cosméticos 
Suzano Papel e Celulose  
TozziniFreire Advogados 
Unilever 
Vale  
Walmart Brasil  

Aplicação dos indicadores 

29 empresas = 41% do MEBB 



1) A empresa considera os princípios da Convenção sobre Diversidade 
Biológica (CDB) nos documentos normativos que definem sua(s) política(s) 
e/ou diretriz(es) interna(s)?   

Resultados: POLÍTICA 

Sim 48% 

Não 10% 

Em 
desenvolvimento 

31% 

Other 10% 

Há necessidade de auxílio no engajamento da alta gestão? 



Resultados: POLÍTICA 
• 69% Criou comitês específicos ou estruturou áreas/equipes que tratam do 
tema Biodiversidade na organização 

• 76 % Considera a conservação e uso sustentável da biodiversidade na 
estratégia de negócios da empresa 

• 79 % Mobilizou recursos da organização (pessoas, orçamento, etc) para 
desenvolvimento de ações não compulsórias relacionadas à conservação e 
uso sustentável da biodiversidade?   Melhoria: quantos % do investimento 
da empresa vai para esta agenda? 

• Apenas 45% Possui mecanismos formais adicionais para monitorar e 
controlar os impactos na biodiversidade e a efetividade de suas ações para e 
mitigação dos mesmos e 21% não se aplica 

• 31% não transforma conhecimento privado em informação pública 
disponibilizando informações sobre conservação e uso sustentável da 
biodiversidade à sociedade 

 



25) Mantém Áreas Protegidas Próprias?   

Resultados: BOAS PRÁTICAS 

Sim 48% 

Não 21% 

Não se aplica 31% 

26) Ajuda a manter áreas protegidas 
públicas (Unidades de Conservação)? 

Sim 59% 

Não 14% 

Não se aplica 28% 

É interessante ter a área total protegida pelas empresas? 



A empresa mapeia e classifica seus fornecedores críticos incluindo como critérios: 
30) Impactos positivos e negativos decorrentes de suas atividades operacionais, 
incluindo operações logísticas, sobre a biodiversidade? 

Resultados: CADEIA DE VALOR 

O MEBB deveria trabalhar engajamento de mais empresas via cadeia de 
valor em 2013 

Sim 34% 

Não 41% 

Não se aplica 24% 



Resultados: CADEIA DE VALOR 
• 86% dá preferência para a compra de produtos certificados e/ou que 
tenham suas cadeias de abastecimento verificadas quanto à origem dos 
insumos derivados da biodiversidade ou à adoção de práticas sustentáveis  

• Apenas 55% Avalia se o processo de produção ou a composição dos 
principais produtos adquiridos impacta diretamente a biodiversidade 

• Apenas 34% valoriza e incentiva os fornecedores que contribuem para a 
conservação e uso sustentável da biodiversidade em sua política de 
remuneração. 

• 62% Promove o engajamento de seus fornecedores e clientes para a 
conservação e uso sustentável da biodiversidade - Compartilhar boas 
práticas com MEBB!!! 

• Apenas 38% avalia os impactos de suas atividades na biodiversidade 
considerando o ciclo de vida de seus produtos (produção e consumo) - Mais 
importante conhecer seu produto 1º (antes da rastreabilidade) 

 



 
 

1. Pouco aplicável para empresas de serviços 

2. Das que responderam: 55% das que responderam fazem uso direto 

3. Das que responderam: 34% tem a biodiversidade no cerne do negócio 

4. Em geral, as empresas que responderam estão bem no tema: isso mostra 
que o MEBB é composto por empresas já engajadas em sua maioria (75% 
para cima: sim + em desenvolvimento) 

5. Boa parte das respostas por empresas que: uso direto, impacto direto 
e/ou biodiversidade no cerne do negócio. 

6. 41% das empresas do MEBB responderam: as demais não estão sendo 
engajadas nesta agenda 

Próximos passos: dia 5/02/13 – Reunião do MEBB sobre 
indicadores (análise, melhorias e propostas para 2013) 

Resultados gerais e conclusões 



MUITO OBRIGADO!!! 

Mais informações: 
 
Tatiana Trevisan (Secretária Executiva do MEBB) 
Email: secretariaexecutiva@mebbrasil.org.br 

www.mebbrasil.org.br  

mailto:secretariaexecutiva@mebbrasil.org.br
http://www.mebbrasil.org.br/
http://www.mebbrasil.org.br/
http://www.mebbrasil.org.br/



