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1. Resumo 

Ao longo das últimas décadas, diversas mudanças sociais e econômicas 

transformaram os mercados, as maneiras de fazer negócios e as formas de 

administração empresarial. Nesse contexto, as alianças estratégicas entre empresa e 

ONG vêm se tornando cada vez mais importante para as empresas conseguirem cumprir 

o papel socioambiental exigido pelos consumidores e para as ONGs obterem recursos. 

Ao mesmo tempo, a preservação da biodiversidade é um tema recorrente nos dias 

atuais, pois influenciará o futuro da vida e da economia do planeta. Este trabalho 

apresentará um estudo de caso de uma parceria entre empresa-ONG na área da 

biodiversidade, por meio da aliança entre CCR Autoban e Associação Mata Ciliar. 

2. Introdução 

A Biodiversidade pode ser definida tanto como: “a variabilidade dos organismos 

vivos de qualquer origem, compreendendo entre outros, os ecossistemas terrestres, 

marinhos e outros sistemas aquáticos e os complexos ecológicos dos quais eles fazem 

parte”, quanto como: “o conjunto de recursos biológicos e genéticos que o homem extrai 

do meio natural ou que soube domesticar para seu proveito e, do qual ele continua a 

extrair conforme suas necessidades”. O homem é parte da biodiversidade, sendo ele 

agente de modificação do ambiente, como na segunda definição, mas também estando 

submetido às mesmas leis naturais que as demais espécies e exposto aos impactos 

dessas modificações. (LÉVÊQUE,1999) 

O atual padrão de vida do homem tem alterado os ecossistemas e extinguido 

diversas espécies, colocando em risco o futuro do planeta, além de provocar 

consequências para a economia, pois ela permite a continuidade das atividades 

humanas fornecendo matérias-primas para as empresas, gerando riquezas para as 

organizações. (MEB, 2010) Além disso, a perda da diversidade biológica acarreta altos 

custos econômicos, enquanto sua conservação oferece oportunidades de negócios e 

reduz os riscos. As empresas devem aliar a preservação da biodiversidade com o 

aumento de sua competitividade e, consequentemente, do seu faturamento. 

(SCHALTEGGER e BESTÄNG, 2010) 

3. Desenvolvimento 

A globalização provocou o acirramento da competição entre as empresas, 

mudando as estratégias de gestão das mesmas. Segundo Pasquale (2009), 

 



As alianças estratégicas podem ser descritas como a união de duas ou mais 

organizações, com a finalidade de atingir metas significativas do ponto de vista 

estratégico e que sejam benéficas para ambas as envolvidas. Podem ser 

motivadas por razões, como obter tecnologia, capacidade de produção, conseguir 

acesso a mercados específicos, reduzir riscos financeiros ou políticos, ou 

vantagem competitiva. 

 

As empresas se preocupam cada vez mais com a responsabilidade social, 

mudando suas estratégias e operações para se adaptarem às novas exigências do 

mercado e da sociedade. Nesse sentido, a aliança estratégica com o terceiro setor é 

uma maneira de completar a tarefa social exigida. Enquanto o segundo setor busca um 

posicionamento melhor no mercado, para as ONGs, as parcerias são fundamentais para 

atingir suas metas. (MARQUEZ, 2003) De acordo com Fischer, (2002 apud Pasquale, 

2009, p. 118) para que essa parceria intersetorial seja bem sucedida é preciso que a 

identidade organizacional dos parceiros seja bem consolidada, haja disposição em 

compartilhar seus valores e respeito pela responsabilidade de cada um. 

4. Objetivos 

4.1. Questão Problema 

Quais os benefícios e problemas na parceria entre empresas e ONGs na questão 

que envolve a biodiversidade? 

4.2. Objetivo Geral 

Descrever e analisar a parceria entre ONG e empresa na questão da 

biodiversidade, os benefícios compartilhados e as dificuldades. 

4.3. Objetivos Específicos 

- Identificar e relacionar os benefícios específicos para as empresas e ONGs. 

- Identificar a participação do setor público. 

- Verificar como maximizar as competências de cada um dos parceiros. 

- Identificar como acontece a administração do relacionamento entre empresa e ONG, 

levando em consideração aspectos como: comunicação, acompanhamento do 

desempenho e motivação, que podem contribuir para o resultado da parceria. 

5. Metodologia 

A pesquisa será efetuada através do estudo de caso do projeto Guardiões da 

Mata, parceria entre a CCR-Autoban e a Associação Mata Ciliar para a preservação da 

biodiversidade. Os procedimentos adotados para alcançar os objetivos apontados acima 

serão qualitativos, descritivos e exploratórios.  



6. Resultados Preliminares 

 As alianças estratégicas com empresas do terceiro setor tornaram-se um 

importante aliado das empresas para cumprirem seu papel socioambiental exigido cada 

vez mais pelos consumidores e pelas regulamentações do Estado. Ao mesmo tempo, as 

ONGs sentem a necessidade de se profissionalizarem e obterem credibilidade para 

conseguir boas parcerias que gerem capital para elas.  

 Nesse contexto, a pressão da sociedade para que as corporações sejam 

ambientalmente corretas faz emergir a preocupação das empresas em causas que 

envolvam a preservação da biodiversidade e as ONGs relacionadas a esse tema estão 

em evidência, sendo procuradas e apreciadas pela população. Além disso, o olhar das 

empresas para a biodiversidade está se transformando. Agora sua preservação é vista 

como uma maneira de planejar os recursos para a produção futura, já que sua 

degradação ocasionará diversas perdas e desequilíbrios nas fontes de recursos naturais 

das empresas. 
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