
Metodologia LIFE



A necessidade de conservar a 

biodiversidade por meio da manutenção 

do patrimônio natural e de intensificar o 

envolvimento do setor produtivo com as 

questões ambientais configurou o cenário 

para a criação do Instituto LIFE.

Fundado em 2009, o Instituto LIFE promove 

o engajamento do setor empresarial na 

conservação da biodiversidade, orientando 

as organizações para garantir a efetividade 

de suas agendas ambientais, tornando-as 

compatíveis com os desafios globais atuais.

Instituto LIFE

O Instituto LIFE é 

responsável pelo 

desenvolvimento 

técnico, gestão 

e expansão 

internacional da 

Metodologia 
LIFE, entre outras 

ferramentas 

focadas na 

gestão para a 

sustentabilidade.



A Metodologia LIFE foi desenvolvida para orientar 

estrategicamente as organizações nos processos de 

tomada de decisões relacionadas à sua sustentabilidade, 

com foco na manutenção da biodiversidade e resiliência 

dos serviços ecossistêmicos.

Metodologia LIFE

Metodologia robusta 
e mensurável

Integra negócios 
e biodiversidade

Adaptável a qualquer 
país ou região

Aplicável a negócios 
de qualquer porte 
ou setor

A Metodologia 
LIFE possibilita 

que a organização 

quantifique 

objetivamente 

seus impactos nos 

recursos naturais. Ela 

também as orienta 

estrategicamente para 

garantir a efetividade 

de suas ações de 

conservação.



A Metodologia LIFE consiste em 4 etapas:

Como Funciona

Etapa 1 
Avaliação da gestão 
ambiental da organização 
com foco em biodiversidade

Etapa 2
Cálculo do índice de impacto da 
organização na biodiversidade 

Etapa 3
Avaliação da efetividade das ações de 
conservação da natureza implementadas 
pela organização

Etapa 4
Cálculo do desempenho mínimo 
necessário em ações de conservação 
para a compensação do impacto residual 
da organização



O cálculo do impacto da organização é realizado com 

base em cinco aspectos ambientais (listados abaixo), 

considerando sua quantidade e severidade.

Cálculo do índice de 
impacto da organização na 
biodiversidade

ETAPA 2

Nossos Padrões de Gestão são derivados de 

premissas fundamentadas nos objetivos da 

Convenção sobre a Diversidade Biológica e 

estruturados em Princípios, Critérios e Indicadores.

Avaliação da gestão ambiental 
com foco em biodiversidade

PRINCÍPIOS 

PADRÕES DE 
GESTÃO CRITÉRIOS  

APLICAÇÃO

SETOR 
PRIMÁRIO

SETOR 
SECUNDÁRIO

SETOR 
TERCIÁRIO

INDICADORES INDICADORES 
ESSENCIAIS

ETAPA 1

EMISSÃO DE 
GASES DE 

EFEITO ESTUFA

CONSUMO
DE ENERGIA

USO
DE ÁGUA CO2 ÁREA 

OCUPADA

GERAÇÃO
DE RESÍDUOS



ETAPA 3

Conservação 
de outras 

áreas

Conservação 
de áreas 

oficialmente 
protegidas

Políticas e/ou 
estratégias de 
conservação

Iniciativas de 
conservação

Sistema de 
Pontuação 

Conservação 
e manejo de 

espécies e/ou 
ecossistemas

Sistema de pontuação 
para as ações de conservação:

O sistema de pontuação destaca 

e reconhece as iniciativas com 

maior potencial de manutenção 

dos serviços ecossistêmicos e de 

conservação da biodiversidade 

em um menor período de tempo.

As ações e estratégias de 

conservação implementadas 

são avaliadas com base nas 

diretrizes fornecidas pela 

Metodologia LIFE.

As diretrizes incluem um 

sistema de pontuação com 

base em (1) prioridades 

de conservação nacionais 

e internacionais e (2) 

efetividade das ações 

de conservação da 

biodiversidade.

Avaliação da 
efetividade das ações 
de conservação 
da natureza 
implementadas pela 
organização



Com base nos impactos 

da organização, 

é calculado o 

desempenho mínimo 

necessário em ações 

de conservação.

Cálculo do 
desempenho 
mínimo necessário 
em ações de 
conservação para 
a compensação do 
impacto residual da 
organização

ETAPA 4

Qualquer organização que cumpra todas as etapas da 

Metodologia LIFE e alcance o desempenho mínimo 

necessário calculado em ações de conservação pode 

solicitar uma auditoria de terceira parte e requerer a 

Certificação LIFE.

LIFE é um organismo normalizador. Organismos 

certificadores independentes, acreditados pelo 

Instituto LIFE, são os responsáveis pelas auditorias 

oficiais da Certificação LIFE.

Certificação   LIFE



LIFE Key

LIFE Key é uma ferramenta que 

auxilia as organizações na gestão, 

análise e divulgação dos dados 

ambientais.

O uso do software também 

permite a avaliação das ações de 

conservação implementadas pela 

organização.

O software gera relatórios 

detalhados e executivos que 

apoiam o processo de tomada de 

decisões.



www.institutolife.org

Curitiba – PR – Brasil
contato@institutolife.org 
+ 55 41 3253 7884
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