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“Devastamos mais da metade de nosso País pensando que era preciso 

deixar a natureza para entrar na história: mais eis que esta última, com predileção pela ironia, 
exige-nos agora como passaporte justamente a natureza.” 

(de Eduardo Viveiros de Castro, Antropólogo, um dos motes da fundação do ISA em 1994) 
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RESUMO 
  

A partir de 1997, tendo como marco o Protocolo de Kyoto que trata sobre as questões 
referentes às mudanças climáticas, o mundo voltou a discutir o tema meio ambiente, que 
havia sido foco de debates na Eco 92, no Rio de Janeiro. Esses fatos históricos para a 
sustentabilidade mundial alavancaram a criação de ONGs Ambientais no Brasil. Essas, para 
executar as suas atividades, precisam captar recursos (financeiros, bens e serviços, trabalho 
voluntário). Essa captação de recursos dá-se através de alianças, parcerias, doações, 
patrocínios e colaboração dos voluntários. As limitações do Terceiro Setor nas alianças é que 
justificam a importância da identificação do perfil das ONGs Ambientais no Brasil e a 
compreensão da relação entre as cadeias de valor da empresa e da ONG. Portanto, o problema 
científico em estudo é: Qual o papel integrador da cadeia de valor em uma aliança 
estratégica intersetorial entre empresa e ONG ambiental? Para solucionar o problema 
científico proposto, o estudo está fundamentado em um objetivo geral e quatro objetivos 
específicos. Tem-se como objetivo geral: Analisar o papel integrador da cadeia de valor em 
uma aliança estratégica intersetorial entre empresa e ONG ambiental; e como objetivos 
específicos: estudar o Terceiro Setor como agente modificador de uma realidade de exclusão 
socioambiental; analisar a importância das alianças estratégicas intersetoriais entre ONGs 
Ambientais e empresas para a continuidade de ambas; analisar descritivamente, no âmbito 
científico, o perfil das ONGs Ambientais brasileiras que podem celebrar alianças estratégicas 
intersetoriais; e avaliar o papel integrador entre a cadeia de valor das empresas e das ONGs 
Ambientais como contribuição à sustentabilidade ambiental por meio de aliança estratégica 
intersetorial. Em termos metodológicos, a pesquisa utiliza o método dedutivo e, 
subsidiariamente, o método indutivo para constatação empírica dos fundamentos teóricos. 
Utiliza dos métodos de procedimentos monográfico e o sistêmico. Para se trabalhar 
cientificamente a problemática proposta no estudo é preciso o uso de conceitos, definições e 
constructos. Quanto à natureza da pesquisa esta é qualitativa e quantitativa, as fontes de dados 
por meio de pesquisa bibliográfica e documental, e aqueles cujos dados são fornecidos por 
pessoas e levantamento de campo. Para demonstrar que as interações entre as ONGs 
Ambientais e as empresas, que formam o segundo setor, retratam a importância das alianças 
estratégicas intersetoriais para a continuidade das empresas e preservação do meio ambiente. 

 
   
Palavras-Chaves: ONGs Ambientais, Cadeia de Valor, Alianças Estratégicas Intersetoriais. 
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ABSTRACT  
 

Advisor: Profª. Marisete Dantas Aquino, Pós D.Sc. 

Starting in 1997, and March as the Kyoto Protocol which addresses the issues relating to 
climate change, the world once again discuss the environment issue, which had been the focus 
of discussions in the Eco 92, Rio de Janeiro. These historical facts to sustainability worldwide 
leverage the creation of environmental NGOs in Brazil. To perform these activities need to 
capture their resources (financial, goods and services, voluntary work). This collection of 
resources takes place through alliances, partnerships, donations, sponsorship and 
collaboration of volunteers. The limitations of the Third Sector in alliances is to justify the 
importance of identifying the profile of environmental NGOs in Brazil and understanding of 
the relationship between the value chains of the enterprise and the NGOs. So the problem in 
scientific study is: What role integrating the value chain into a cross-sector strategic alliance 
between business and environmental NGOs? To solve the problem proposed science, the 
study is based on a general goal and four specific goals. It has as general objective: To 
analyze the role of integrating the value chain into a cross-sector strategic alliance between 
business and intersectoral environmental NGOs. And as specific objectives: to study the Third 
Sector as a modifier of a reality of social exclusion, the value of cross-sector strategic 
alliances between environmental NGOs and companies to the continuity of both; descriptive 
analysis, the scientific scope, the profile of the Brazilian Environmental NGOs may conclude 
that cross-sector strategic alliances, and assessing the role of integrating the value chain of 
businesses and environmental NGOs as a contribution to environmental sustainability through 
cross-sector strategic alliance. In methodological terms, the research uses the deductive 
method and the alternative method for inductive empirical finding of theoretical foundations. 
Uses the methods of monographic and systemic procedures. To work scientifically study the 
proposal in question is the precise use of concepts, definitions and constructs. The nature of 
this research is qualitative and quantitative, the data sources by means of literature and 
documentary, and those whose data are provided by people, survey the field. To demonstrate 
that the interactions between environmental NGOs and businesses that form the second 
section, depicting the importance of cross-sector strategic alliances for continuity of business 
and the environment 
Key words: Environmental NGOs, value chain, strategic alliance cross-section 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Este capítulo objetiva ser uma introdução geral do tema objeto desta pesquisa. E, 

para tanto, ele se encontra dividido em três seções. A primeira seção apresenta a problemática 

e o problema da pesquisa em que se compreende a importância do tema escolhido. A segunda 

seção apresenta o objetivo geral e os específicos do estudo. Por fim, a última seção apresenta 

a estrutura de construção desta dissertação, descrevendo-se, de forma resumida, os conteúdos 

dos seus capítulos. 

1.1. PROBLEMÁTICA E PROBLEMA DA PESQUISA 

O século XXI trata muito sobre questões relacionadas à Responsabilidade 

Socioambiental das empresas, seja no que se refere ao meio ambiente, ao seu público interno, 

à comunidade/ sociedade e/ou aos aspectos econômicos. (SANTOS, 2004) 

Diante desse contexto, o Terceiro Setor, que é um conjunto composto de 

organizações sem fins lucrativos, cujo papel principal é a participação voluntária, fora do 

âmbito governamental, que dão suporte às práticas da caridade, da filantropia e do mecenato, 

voltadas para a garantia do direito de cidadania da sociedade (IOSCHPE, 2000, p.26), surgiu 

como uma alternativa para suprir as carências deixadas pelo Primeiro Setor (Governo), e 

complementar as atividades necessárias para o funcionamento socialmente responsável das 

empresas. (SANTOS, 2004) 

O Terceiro Setor é formado por entidades sem fins lucrativos cujos resultados são 

medidos de acordo com o cumprimento dos objetivos propostos para a sua existência e da 

realização da sua missão. (SANTOS, 2004) 

A expansão mundial do Terceiro Setor ocorreu a partir da década de 80, e no 

Brasil a partir da década de 90, justamente com o aumento do número de ações 

socioambientais realizadas pelo Segundo Setor (empresas). 

Vários tipos de entidades podem compor o Terceiro Setor, tais como: associações, 

igrejas, sindicatos, ONGs etc. Neste estudo o tipo de entidade a ser pesquisado é a 

Organização Não-Governamental, denominada comumente de ONG. 
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A partir de 1997, tendo como marco o Protocolo de Kyoto que trata sobre as 

questões referentes às mudanças climáticas, o mundo voltou a discutir o tema meio ambiente, 

que havia sido foco de debates na Eco 92, no Rio de Janeiro. Esses fatos históricos para a 

sustentabilidade mundial alavancaram a criação de ONGs Ambientais no Brasil. (CARDOSO, 

2006) 

Estas ONGs desenvolvem várias atividades, tais como: educação ambiental, 

projetos de conservação ambiental, reciclagem, publicações científicas, turismo sustentável, 

projetos com comunidades locais etc. 

Para executar as suas atividades primárias, destacadamente a ‘operacional’ 

constituída de programas e projetos, as ONGs Ambientais precisam captar recursos que 

podem ser traduzidos em dinheiro, bens e serviços, inclusive o trabalho voluntário.Essa 

captação de recursos dá-se através de alianças, parcerias, doações, patrocínios e colaboração 

dos voluntários. Destas formas, a aliança é a mais estável porque tem como característica uma 

relação de longo prazo. 

O Terceiro Setor tem buscado as denominadas alianças estratégicas intersetoriais, 

ou seja, um pacto de cooperação entre os três setores. Ao contrário do que muitos pensam esta 

lição não foi aprendida no Terceiro Setor e repassada para o Segundo, mas ao contrário. 

Quem primeiro identificou a importância das alianças estratégicas para o aumento da 

competitividade foi o Segundo Setor. Um processo que consiste na evolução das parcerias, 

relação de curto prazo para atender necessidades pontuais de ambas as partes, e que chegou 

ao final do século XX sendo adaptada para as relações entre os setores. 

Neste novo contexto de competitividade por recursos, cada vez mais escassos, as 

ONGs Ambientais passaram a fazer alianças e parcerias com o Governo e as empresas para 

garantir a execução dos seus programas e projetos, e consequentemente o cumprimento da sua 

missão. Portanto, o perfil das ONGs Ambientais no Brasil torna-se objeto de estudo desta 

pesquisa, devido a sua importância para a realização das alianças estratégicas intersetoriais 

entre ONGs ambientais e empresas através da interação de cadeias de valor. 

Na execução das alianças estratégicas intersetoriais, as ONGs ambientais atuam a 

partir da interação da sua cadeia valor interna com a cadeia de valor externa da empresa, 

tornando-se um elo de fornecimento de serviços ambientais, através dos seus projetos e 
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programas. Enquanto a empresa também se torna fornecedor de insumo financeiro na cadeia 

de valor externa da ONG Ambiental para garantir a sua continuidade. 

Para que a aliança estratégica intersetorial entre a ONG Ambiental e uma empresa 

alcance sucesso, ambas as partes devem adaptar-se e ter com clareza a definição dos objetivos 

a serem alcançados. Isto é importante porque cada setor apresenta suas vantagens e limitações 

na aliança e as empresas estão acostumadas a se aliarem a outras empresas. 

As limitações do Terceiro Setor nas alianças é que justificam a importância da 

identificação do perfil das ONGs Ambientais no Brasil e a compreensão da relação entre as 

cadeias de valor das empresas e das ONGs. 

Portanto, o problema científico em estudo é: 

Qual o papel integrador da cadeia de valor em uma aliança estratégica 

intersetorial entre empresa e ONG ambiental? 

Para solucionar o problema científico proposto, o estudo está fundamentado em 

um objetivo geral e quatro objetivos específicos. 

1.2 OBJETIVOS 

Para Fachin (2002), o objetivo de uma pesquisa deverá representar o fim que a 

pesquisa se propõe a atingir, é responder ao problema formulado. Para isso, deve-se levar em 

consideração fatores como: o tempo e os recursos disponíveis para a realização da pesquisa, a 

experiência anterior do pesquisador, as necessidades do programa da pesquisa a qual o 

pesquisador estará vinculado, entre outros. Conforme a dimensão da pesquisa, os objetivos 

podem ser subdivididos em objetivos geral e específicos. 

1.2.1 Objetivo Geral  

O objetivo geral representa o propósito da pesquisa e liga-se de maneira direta à 

questão principal de pesquisa.   

Tem-se como objetivo geral 

Analisar o papel integrador da cadeia de valor em uma aliança 

estratégica intersetorial entre empresa e ONG ambiental. 
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1.2.2 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos são a base para a construção da fundamentação 

teórica e da estruturação dos capítulos da pesquisa que, de forma dedutiva e alinhados 

com o objetivo geral, mostram resposta ao problema científico em estudo. Os 

objetivos específicos desta pesquisa são, portanto: 

1. Estudar o Terceiro Setor como agente modificador de uma realidade de 

exclusão socioambiental;  

2. Analisar, descritivamente e no âmbito científico, o perfil das ONGs 

Ambientais brasileiras que podem celebrar alianças estratégicas 

intersetoriais; 

3. Analisar a importância das alianças estratégicas intersetoriais entre 

ONGs Ambientais e empresas para a continuidade de ambas; 

4. Apresentar a importância da cadeia de valor para a sustentabilidade das 

empresas e ONGs Ambientais; 

5. Avaliar o papel integrador entre a cadeia de valor das empresas e das 

ONGs Ambientais como contribuição à sustentabilidade ambiental por 

meio de aliança estratégica intersetorial. 

1.3 ESTRUTURA DA PESQUISA 

A pesquisa foi realizada visando como principais contribuições à área científica: 

1. Ampliar os estudos sobre as entidades do Terceiro Setor fortalecendo sua 

imagem como agente modificador de uma realidade de exclusão social e 

ambiental; 

2. A análise descritiva, no âmbito científico, do perfil das ONGs Ambientais 

brasileiras gerando novas perspectivas de pesquisa; 

3. A realização de um estudo inovador sobre alianças estratégicas 

intersetoriais entre ONGs Ambientais e empresas; 
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4. A análise da interação entre a cadeia de valor das empresas e das ONGs 

Ambientais como contribuição à sustentabilidade ambiental. 

Para tanto, o estudo foi estruturado em cinco capítulos, conforme mostra a figura 

1.1. O primeiro capítulo introduz a pesquisa, identifica o problema científico tratado, o 

objetivo geral e os específicos e a estrutura da pesquisa.  

 

Figura 1.1- Estrutura da Pesquisa.  

 

A revisão bibliográfica, utilizada para a fundamentação teórica e o entendimento 

da problemática e desenvolvimento da pesquisa, é realizada no segundo capítulo deste estudo, 

que apresenta os principais conceitos sobre o Terceiro Setor, destacando os pontos 
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convergentes e divergentes entre o Segundo e Terceiro Setores. Em seguida, apresentam-se as 

características peculiares a entidades do Terceiro Setor. Destacando-se as Organizações Não-

Governamentais (ONGs). Para contextualizar o problema e o objeto de estudo, apresenta-se 

um breve histórico do Terceiro Setor, evidenciando a atuação dessas entidades na realidade 

brasileira. Com esse embasamento, no tópico seguinte, trata-se das ONGs Ambientais e sua 

atuação no meio ambiente, destacando sua caracterização e classificação, de acordo com os 

objetivos traçados e os biomas em que atuam. A seguir, apresenta-se uma explanação sobre a 

trajetória das ONGs Ambientais no Brasil.  

No tópico seguinte, apresenta-se uma pesquisa do tipo descritiva de um estudo 

realizado por Análise (2007) sobre o perfil das ONGs Ambientais no Brasil. A evidenciação 

das atividades do planejamento da contabilidade é um elemento essencial para a credibilidade 

destas entidades e a realização de alianças estratégicas intersetoriais que garantam sua 

continuidade e a sustentabilidade ambiental, através da integração de elos da cadeia de valor 

interna e externa. 

Em seguida, trata-se sobre o conceito de alianças estratégicas no Segundo Setor, 

conceito de alianças estratégicas e parcerias, um breve histórico sobre as alianças estratégicas, 

tipos de alianças estratégicas, estruturação e a execução de alianças estratégicas, as alianças 

estratégicas intersetoriais e a sustentabilidade; e alianças entre empresas e ONGs Ambientais. 

O terceiro capítulo trata-se da metodologia utilizada na pesquisa, os métodos de 

abordagem, classificação, de como foi elaborada a coleta e análise dos dados. 

O capítulo quarto analisa a cadeia de valor interna e externa, a cadeia de valor em 

empresas e ONGs Ambientais, e a interação entre a cadeia das empresas e das ONGs 

Ambientais, utilizando-se uma simulação da integração das cadeias de valor de uma indústria 

de curtume situada no Estado do Ceará e a da ONG SOS Mata Atlântica situada no Estado de 

São Paulo. 

O capítulo 5 aborda as conclusões finais da pesquisa, limitações e recomendações. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o conceito de Terceiro Setor, 

abordando seu campo de atuação no meio social e ambiental, bem como suas relações de 

convergência e divergência com o Governo e as empresas privadas. Em seguida, apresentam-

se uma breve evolução histórica do Terceiro Setor no Brasil. A seguir, as características das 

entidades participantes do Terceiro Setor e sua classificação. A partir da caracterização e 

devida classificação destas entidades é que se apresentam as ONGs Ambientais. 

Na segunda seção, o perfil das ONGs Ambientais no Brasil é analisado, sua 

atuação, seus objetivos, suas atividades, e como obtêm recursos. Isso, para auxiliar no 

entendimento das interações entre as cadeias de valor através de alianças estratégicas 

intersetoriais dada à carência de informações sobre essas organizações. 

Na terceira seção, tem como objetivo expor o conceito de alianças estratégicas, 

analisar comparativamente o conceito de alianças estratégicas intersetoriais e parcerias, e a 

seguir focar nas alianças estratégicas intersetoriais para a sustentabilidade ambiental, 

destacando a relação de estratégias entre as empresas e as ONGs ambientais para 

concretização de uma política de gestão de sustentabilidade no Segundo Setor. 

A quarta seção aborda os principais conceitos sobre cadeia de valor, enfocando a 

cadeia de valor no ambiente de competitividade empresarial, para embasar a cadeia de valor 

no Terceiro Setor, com enfoque nas ONGs Ambientais. 

 

2.1 AS ONGS AMBIENTAIS NO CONTEXTO DO TERCEIRO SETO R NO BRASIL 

O Brasil é um país de grande extensão geográfica, que apresenta uma enorme 

biodiversidade não explorada. Possui um povo multi-racial e uma cultura diversificada, que 

desde a colonização do país sofre com a desigualdade social e a concentração de renda. Nas 

últimas décadas, além do agravamento destes aspectos sociais existentes, está sob o impacto 

da fome, da violência e dos problemas ambientais. 

Neste contexto, marcado pela ineficácia do Estado para atender as necessidades 

sociais, surgiram as entidades do Terceiro Setor. Através de parcerias entre o Estado, a 
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iniciativa privada e o Terceiro Setor buscam mudanças na sociedade e na qualidade de vida 

no planeta. 

A partir da realização da Eco 92, no Rio de Janeiro (RJ), houve um despertar no 

segmento do Terceiro Setor para as ONGs Ambientais, que são objeto de estudo desta 

pesquisa. 

O meio ambiente tornou-se centro das discussões sobre sustentabilidade a partir 

do momento em que pesquisadores e comunidades, que, ao mesmo tempo são cidadãos e 

consumidores, constam as consequências do efeito estufa no planeta. E analisaram a 

capacidade de estoque de energia e água do planeta frente ao consumo desenfreado destes 

elementos. De acordo com o Instituto Socioambiental (2008, p.33) 

 

O Planeta Terra abriga, atualmente, 6,4 bilhões de pessoas. Esse número é 
seis vezes maior que em 1830, época da Revolução Industrial e início do 
processo de crescimento acentuado da população nas cidades e áreas 
urbanas. Nos próximos 50 anos, segundo estimativas, a previsão é de que o 
mundo tenha entre 8,5 e 9 bilhões de habitantes. 

 

Esses dados são para justificar o principal questionamento que se faz atualmente 

sobre a continuidade da vida terrestre: como viverá essa população em 2050? Porque, 

conforme os dados do Instituto Socioambiental (2008), atualmente são utilizados metade dos 

recursos hídricos disponíveis para consumo humano e 47% da área terrestre, e ainda existem 

800 milhões de pessoas que passam fome e 24 mil a cada dia morrem por este motivo. 

Esses dados são alarmantes e a tendência a médio e longo prazo é piorar, porque a 

previsão é de que “em 2030, 70% da biodiversidade ambiental poderá ter desaparecido”, 

conforme INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (2008). 

Logo, a urbanização acelerada, a escassez de recursos naturais, as mudanças 

climáticas, a perda da biodiversidade e sociodiversidade levam a comunidade, a academia, a 

iniciativa privada, o governo e todos os demais atores sociais a repensarem a responsabilidade 

pelo meio ambiente mobilizando no cenário do Terceiro Setor as ONGs ambientais. 
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2.1.1 Conceito de Terceiro Setor 

A expressão “Terceiro Setor” denota um ambiente político-econômico, que 

intermedia as relações entre o Estado e o mercado no que tange às questões da melhoria social 

e ambiental. 

Segundo Ioschpe (2000, p.26), o Terceiro Setor é um conceito que vem sendo 

utilizado no Brasil e em outros países, principalmente nos Estados Unidos, para designar o 

“conjunto composto de organizações sem fins lucrativos, cujo papel principal é a participação 

voluntária, fora do âmbito governamental, que dão suporte às práticas da caridade, da 

filantropia e do mecenato, voltadas para a garantia do direito de cidadania da sociedade”. 

Esses conceitos de caridade, filantropia e mecenato, embora distintos e inseridos 

em contextos diversos, podem estar coexistindo quando se sabe que o objetivo principal de 

uma organização desse setor é promover a cidadania em sua plenitude, utilizando-se os 

diversos meios de que dispõe. (ARAÚJO, 2002) 

Conforme Salamon (1997 apud ARAÚJO, 2002, p. 18): 

(...) o Terceiro Setor, é a um só tempo: 
-um conjunto de valores que privilegia a iniciativa individual, a auto-
expressão, a solidariedade e a ajuda mútua; 
-um conjunto de instituições que já representa uma força econômica bem 
mais considerável do que em geral se supõe...; e 
-alvo de toda uma variedade de mitos disfuncionais, distorções ideológicas e 
interpretações errôneas que ameaçam seu processo e limitam o papel que 
pode desempenhar. 
 

De acordo com Fonseca (2000, p.4), as organizações do Terceiro Setor são 

agentes não-econômicos e não-estatais que procuram atuar, coletiva e formalmente, para o 

bem-estar de uma comunidade ou sociedade. Percebe-se nessa afirmativa um caráter 

generalista por não delimitar as ações desses agentes a determinados grupos específicos, não 

havendo uma preocupação em definir o Terceiro Setor pelo tipo de beneficiários dos seus 

serviços, por não delimitar a forma de atuação da organização, se de caráter público ou 

coletivo. 

De acordo com Araújo (2002, p. 13) “no atual panorama econômico mundial, 

pode-se afirmar que existem três setores distintos, que de forma diversificada fazem 

movimentar a economia e trabalham para a evolução da sociedade”. 
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No Primeiro Setor encontra-se o Estado, que deve cumprir um papel de gerir 

administrativamente os bens públicos para atender as necessidades da coletividade e resolver 

conflitos através da aplicação de normas constituídas. Segundo Silva (1996), o Primeiro Setor 

deve, por meio de seus órgãos e entidades, exercer suas múltiplas atividades, tais como: 

política, administrativa, econômica e financeira com o objetivo de cumprir suas finalidades 

básicas através do desempenho das seguintes funções: 1) instituição e dinamização de uma 

ordem jurídica; 2) resolução dos conflitos sociais através da aplicação das normas instituídas; 

e 3) administração e gerenciamento dos bens públicos para atender às necessidades da 

coletividade. 

O Segundo Setor abrange as organizações comerciais, industriais e prestadoras de 

serviço cuja finalidade é a obtenção de lucros para serem distribuídos aos sócios. 

O Terceiro Setor atua como agente transformador do social e ambiental, com a 

missão de prestar serviços à sociedade/comunidade sem a finalidade de distribuir lucros, mas 

constituindo-se numa nova consciência caracterizada pela urgência de reverter indicadores 

sociais paradoxais ao crescimento econômico e à diversidade e escassez dos recursos naturais. 

(SANTOS, 2004) 

Pode se observar que, apesar de existirem muitos pontos de divergência entre os 

três setores supracitados, constata-se o surgimento de uma sinergia entre estes, atuando 

através de alianças estratégicas entre setores (Estado, iniciativa privada e o Terceiro Setor), a 

partir de ações complementares ou integradoras em uma cadeia para gerar a sustentabilidade. 

(SANTOS, 2004) 

De acordo com a Figura 2.1, observa-se a existência de um Terceiro Setor 

convivendo com o primeiro e segundo setores, cada um com seu papel definido. No entanto, 

há quatro momentos em que os setores interagem gerando as alianças estratégicas 

intersetoriais. 
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Fonte: Adaptado de Hudson (1999, p.9).  

Figura 2.1- Fronteiras entre o Terceiro, Primeiro e Segundo Setores.  

 

Portanto, observa-se que existe um Terceiro Setor, que contempla as mais 

diversas entidades sem finalidade de lucro, cuja base de sustentação encontra-se amparada no 

voluntariado e no desenvolvimento do bem estar social e ambiental. 

Uma entidade do Terceiro Setor que atua com saúde comunitária pode fazer 

convênio com o Primeiro Setor (Governo) e receber recursos através do Sistema Único de 

Saúde (SUS) para a realização do seu objetivo. Ex. Santa Casa de Misericórdia. 

Da mesma forma, uma entidade do Segundo Setor (empresa privada) pode fazer 

parceria estratégica com uma entidade do Terceiro Setor para realizar uma atividade que não 

está enquadrada na sua cadeia de valor. Ex. Bradesco faz parceria com a ONG SOS Mata 

Atlântica no projeto ‘Floresta do Futuro’ para plantio de árvores. 

E a excelência da sinergia entre os setores ocorre no ponto de convergência, ou 

seja, quando os três setores atuam em conjunto. Ex. ONG Projeto Tamar tem como principais 

financiadores o Governo (Primeiro Setor), através do Ministério do Meio Ambiente 

(ICMBio), e o Segundo Setor com a presença da Petrobras, além das parcerias com o 

Governo do Estado da Bahia, Governos dos municípios de Ubatuba e São Mateus, Marinha 
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do Brasil, Infraero, Terra, Accor, Arcelor, Banco Real, Coelba, Samarco, Marcos Daniel 

Laboratório, Alcon, Plano de Comunicação. E, inclusive, o próprio Terceiro Setor também 

contribui através da participação da ONG WWF. São 34 parceiros pertencentes aos três 

setores, conforme PROJETO TAMAR (2009). 

2.1.2 Histórico do Terceiro Setor no Brasil 

Na década de 60, encontrava-se uma tendência da sociedade mundial a dar 

importância à coletividade, principalmente nos países desenvolvidos. 

Neste contexto surge o crescimento mundial do Terceiro Setor, a pouca 

representatividade, a capacidade limitada na execução de tarefas sociais, e a falta de 

capilaridade por parte de órgãos governamentais, foram características fomentadoras, pois são 

necessárias à execução de ações socioambientais. Além disso, as entidades do governo têm 

dificuldade na manutenção de programas sociais e ambientais já implementados e demoram 

no repasse de recursos o que torna certas ações inviáveis.  

Nos Estados Unidos é comum usar o termo Terceiro Setor paralelamente a outras 

expressões como: ''Organizações sem fins lucrativos - Non Profit Organizations'', 

significando um tipo de instituição cujos benefícios financeiros não podem ser distribuídos 

entre seus diretores e associados. Ainda se utiliza a expressão - Organizações Voluntárias, 

com significado complementar à citada.  

Conforme a Rede de Informações do Terceiro Setor - RITS (2009), nos Estados 

Unidos, em 1990, o Terceiro Setor movimentava 300 bilhões de dólares, em 1996, as 

organizações da sociedade civil americanas movimentaram 6,3% do PIB, (320 bilhões do 

dólares, em números absolutos, metade do PIB brasileiro no mesmo ano). 

Atualmente, o Terceiro Setor nos Estados Unidos movimenta anualmente 600 

bilhões de dólares, empregando 12 milhões de trabalhadores remunerados, além de inúmeros 

voluntários. Em países como Itália, França e Alemanha, as entidades do terceiro setor atingem 

anualmente mais de 3% do PIB nacional. 

No Brasil, o Terceiro Setor começa a surgir no Período Colonial com a atuação 

das organizações religiosas. Dentre elas, confrarias e irmandades são exemplos desse período, 
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exemplo disso são as Irmandades de Misericórdia, responsáveis pelas Santas Casas 

espalhadas pelos países, conforme FISCHER (2002). 

Segundo a Rede de Informações do Terceiro Setor - RITS (2009), a década de 60, 

e principalmente de 70, foram marcadas pelo crescimento econômico e pelo regime militar. 

Surgia uma classe média urbana, com valores diferentes, inovadores e que buscava se libertar 

do Estado. Os movimentos populares caracterizavam-se por denunciar e resistir à repressão 

deste Governo. 

Com o surgimento das eleições diretas, organizações de cidadãos assumem um 

relacionamento mais complexo com o Estado. Reivindicação e conflito passam a coexistir, 

segundo os momentos e as circunstâncias, com diálogo e colaboração. Este arrefecimento 

social foi propício para o aumento do número de entidades sem fins lucrativos. (RITS, 2009) 

A Constituição Federal de 1988 traz em seu conteúdo, no artigo 150, entre outras 

coisas, limites do poder de tributar do Estado e requisitos para enquadramento das 

organizações que tem por finalidade a não lucratividade, permitindo que estas sejam isentas 

de impostos em seu patrimônio. Isso se transformou em um fomentador de criação de tais 

entidades. 

Nos anos 90 surge a palavra parceria enquanto expressão de um novo padrão de 

relacionamento entre os três setores da sociedade. Isto significa dizer que o Estado ineficiente 

no cumprimento de suas responsabilidades com a sociedade pode juntar-se aos demais setores 

e realizar as suas ações de cidadania, sejam elas voltadas ao social ou ao meio ambiente. 

(RITS, 2009) 

Nesse período, o Segundo Setor também estava sofrendo pressão dos 

investidores/ acionistas e dos clientes pela realização de ações de responsabilidade 

socioambiental. Com as ações da Organização das Nações Unidas – ONU, em nível mundial, 

e dos Institutos Ibase e Ethos, no Brasil, as empresas sentiram-se obrigadas a elaborar 

Relatórios de Balanço Socioambiental e prestar contas do seu desempenho para todos os seus 

stakeholders1, destacadamente a comunidade/ sociedade. (RITS, 2009) 

                                                 
1 Stakehoders: termo utilizado na administração para identificar todas as pessoas, ou empresas 
interessadas pelas atividades econômico-financeiras, sociais e ambientais de uma 
organização. 
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As empresas tiveram que se reestruturarem para atender às novas exigências do 

mercado, que as retiravam de uma condição de ações filantrópicas esporádicas para a 

exigência de ações contínuas, com acompanhamento e resultado, ou seja, ações que geram 

sustentabilidade. Para isso, criaram um setor específico para acompanhar a Responsabilidade 

Socioambiental. 

Ao elaborarem suas estratégias para atuarem nesta nova visão de mercado 

sustentável, as empresas chegaram à conclusão de que algumas das ações as quais precisavam 

executar, até para cumprir exigências legais, não podiam ser executadas na sua cadeia de 

valor interna. Portanto, precisavam fazer alianças estratégicas com entidades que eram 

especialistas naquelas atividades para evitarem problemas com a imagem das empresas. 

(RITS, 2009) 

Esse contexto promoveu dois impactos nas entidades do Terceiro Setor: a entrada 

de recursos financeiros, um dos grandes problemas enfrentados para a continuidade das 

mesmas e a exigência de uma entidade organizada administrativamente e legalmente, ética e 

com credibilidade para se aliarem a grandes marcas, tais como: Petrobras, Natura, Boticário, 

Bradesco, Banco do Brasil, Colgate-Palmolive etc. (RITS, 2009) 

A predominância do tipo de classificação das entidades do Terceiro Setor como 

associação civil sem fins lucrativos abrange inúmeras formas de entidade como: associações 

de bairros, clubes de mães, recreativos, de classe profissional, produtores rurais e ONGs, 

ocasionando, assim dificuldade de percepção da sociedade quanto à natureza e a abrangência 

das atividades desenvolvidas. Parte dessas instituições sem fins lucrativos de caráter público 

não possuía o registro nos órgãos governamentais tais como: declaração de utilidade pública e 

registro no Conselho Nacional Assistência Social - CNAS, impossibilitando as mesmas de 

obterem possíveis incentivos fiscais ou o título de Organizações Sociais Civis de Interesse 

Público Social – OSCIPS. (RITS, 2009) 

Esse processo desencadeou no Brasil uma proliferação de pesquisas acadêmicas, 

formação profissional e educacional para colaboradores e voluntários das entidades do 

Terceiro Setor e regulamentação contábil, legal e fiscal. 

A Lei n°. 9.790/99 dispõe sobre a não lucratividade destas entidades participantes 

do Terceiro Setor, qualificando em Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - 
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OSCIP’S. De acordo com esta lei, a OSCIP é a pessoa jurídica de direito privado que não 

distribui, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, 

o lucro ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades e que 

os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social. 

Esta lei foi um marco para que o Estado também passasse a reconhecer que as 

Organizações Não-Governamentais acumularam capital, experiências e conhecimentos sobre 

novas formas de enfrentar as questões sociais e ambientais, qualificando-as como parceiras 

das políticas governamentais e realizando alianças estratégicas com as mesmas. 

O próprio conceito de Terceiro Setor começa a se ampliar para além do círculo 

das Organizações Não-Governamentais, valorizando outros atores e serviços tais como: a 

Responsabilidade Socioambiental empresarial, as associações beneficentes e recreativas, as 

iniciativas das igrejas, o trabalho voluntário e as ações ambientais. (SANTOS, 2004)  

As organizações tradicionais do Terceiro Setor no Brasil são as Santas Casas de 

Misericórdia e as obras sociais, e como representantes mais recentes, as Organizações Não-

Governamentais resultantes dos novos movimentos sociais, que emergiram a partir dos anos 

70, como as ONGs ambientais. (SANTOS, 2004) 

Vários autores contribuíram para a construção de uma imagem positiva do 

Terceiro Setor e a formação de um retrato positivo do seu papel na sociedade, como um setor 

capaz de fazer frente aos problemas sociais e ambientais mais prementes do país. Ao mesmo 

tempo, ajudaram a mostrar as especificidades destas entidades no Brasil, de acordo com os 

seus traços culturais e econômicos, se comparadas às entidades existentes em países 

desenvolvidos. (SANTOS, 2004) 

O Brasil aprendeu com o mundo e adaptou as experiências mundiais à sua 

realidade. Merecendo destaque a atuação de entidades multilaterais com o Banco Mundial. 

Um importante componente do Terceiro Setor brasileiro é que as entidades que se 

identificam como Organizações Não-Governamentais foram as primeiras a se organizarem 

coletivamente e a apresentarem sua identidade e seus valores comuns à sociedade baseados na 

negação ao assistencialismo e na promoção da defesa de direitos humanos. (SANTOS, 2004) 
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Diante de tudo isso, se constatou no início do século XXI uma expansão do 

Terceiro Setor no país. 

Segundo Tachizawa (2002), a Organização das Nações Unidas – ONU divulgou 

um estudo em 2003 onde demonstra que cerca de 25% dos brasileiros, ou 42 milhões de 

pessoas, praticam algum tipo de trabalho voluntário ou ação solidária. O Conselho da 

Comunidade Solidária, por sua vez, divulgou que o universo de doadores no Brasil é de quase 

15 milhões de pessoas, responsáveis por um volume que atinge R$ 1,1 bilhão. 

No Brasil, o único levantamento nacional de organizações sociais foi realizado no 

ano de 2002 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE em parceria com o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, Grupo de Institutos, Fundações e 

Empresas - GIFE e a Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais - ABONG: 

“As Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos no Brasil - FASFIL 2002”, onde 

se identificou 275.895 organizações, que empregam 1.541.290 assalariados, conforme MAPA 

DO 3 SETOR (2009)  

O que fortaleceu a atuação do Terceiro Setor na área de meio ambiente foram os 

debates para a efetivação do Protocolo de Kyoto. De acordo com Cardoso (2009), o Protocolo 

é consequência de uma série de eventos iniciada com a Toronto Conference on the Changing 

Atmosphere, no Canadá, realizada em outubro de 1988, seguida pelo IPCC's First Assessment 

Report em Sundsvall, realizado na Suécia em agosto de 1990 e que culminou com a 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática - CQNUMC na ECO-92 

realizada no Rio de Janeiro, no Brasil, em junho de 1992. 

Este Protocolo converteu-se em um tratado internacional com compromissos mais 

rígidos para a redução da emissão dos gases que provocam o efeito estufa, e 

consequentemente o aquecimento global. 

Segundo Cardoso (2006), o tratado foi discutido e negociado em Kyoto no Japão 

em 1997, foi aberto para assinaturas em 11 de dezembro de 1997 e ratificado em 15 de março 

de 1999. Sendo que para este entrar em vigor precisou que 55% dos países, que juntos, 

produzem 55% das emissões, o ratificassem. A sua vigência deu-se em 16 de fevereiro de 

2005, depois que a Rússia o ratificou em novembro de 2004. 
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O tratado propõe um calendário pelo qual os países-membros (principalmente os 

desenvolvidos) têm a obrigação de reduzir a emissão de gases do efeito estufa em, pelo 

menos, 5,2% em relação aos níveis de 1990 no período entre 2008 e 2012, também chamado 

de primeiro período de compromisso. As metas de redução não são homogêneas a todos os 

países, colocando níveis diferenciados para os 38 países que mais emitem gases. Países em 

franco desenvolvimento (como Brasil, México, Argentina e Índia) não receberam metas de 

redução, pelo menos momentaneamente, destaca CARDOSO (2006). 

A execução do tratado exige a participação ativa dos três setores e de todos os 

atores sociais. Há uma grande necessidade de educação ambiental para a humanidade, que 

vem sendo educada para um modelo capitalista excessivamente consumista e que o meio 

ambiente não pode sustentar a partir do crescimento populacional em nível mundial. De 

acordo com Instituto Socioambiental (2008, p. 33), “(...) dos 64 milhões de km² de florestas 

existentes antes da expansão demográfica e tecnológica dos humanos, restam menos de 15,5 

milhões, cerca de 24%. Ou seja, mais de 75% das florestas primárias já desapareceram.”  

A redução dessas emissões deverá acontecer em várias atividades econômicas. 

Cardoso (2006) destaca que, o protocolo estimula os países signatários a cooperarem entre si, 

através de algumas ações básicas: 

• Reformar os setores de energia e transportes; 

• Promover o uso de fontes energéticas renováveis; 

• Eliminar mecanismos financeiros e de mercado inapropriados aos 

fins da Convenção; 

• Limitar as emissões de metano no gerenciamento de resíduos e dos 

sistemas energéticos; 

• Proteger florestas e outros sumidouros de carbono. 

Se o Protocolo de Kyoto tivesse sido implementado com sucesso, estimava-se que 

a temperatura global reduzisse entre 1,4°C e 5,8°C até 2100, entretanto, as negociações 

realizadas até este momento são ineficazes para o cumprimento dessa meta. Espera-se que os 

países desenvolvidos e em desenvolvimento possam assumir uma consciência do grave 
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problema que pode extinguir a humanidade e realizar negociações e parcerias mais eficazes 

no período de 2010/2012. 

2.1.3 Características do terceiro setor 

Apesar de todos esses conceitos acima, as entidades que compõem o Terceiro Setor 

compartilham de algumas características em comum, importantes de serem ressaltadas. 

De acordo com Hudson (1999, p. 1), as organizações participantes do Terceiro Setor 

têm duas características principais que as diferenciam das demais; são: não distribuem lucro, 

como fazem as organizações pertencentes ao setor privado; nem estão sujeitas ao controle 

estatal, como as organizações do setor público. 

Sabe-se que as empresas necessitam de recursos para manter a sua continuidade. Nas 

entidades que compõem o Terceiro Setor essa realidade não é diferente. Em toda organização, 

com ou sem fins lucrativos, é necessário que incorra em despesas para que possa cumprir a 

sua missão. A captação de recursos é mais um desafio, dos muitos, que estas instituições 

enfrentam. Essa captação pode se dar de diversas maneiras, devido as diferentes formas de 

atuação das entidades que participam do Terceiro Setor, podendo ser constituída por recursos 

financeiros, materiais ou por serviços voluntários. 

Tais entidades são formadas por um grupo de pessoas, com o intuito de promover 

desenvolvimento social e ambiental. Portanto, o aspecto primordial que diferencia uma 

entidade do Terceiro Setor de uma do Segundo Setor é a forma como se trata o seu resultado 

(superávit/lucro). Na primeira, o lucro não é distribuído entre seus proprietários, mas sim 

aplicado no desenvolvimento de projetos sociais, enquanto na segunda, o lucro deverá ser 

distribuído entre seus sócios/ acionistas e ou investidores. 

As instituições que compõem o Terceiro Setor não são administradas por um grupo 

independente de pessoas que desempenham suas atividades de acordo com seus 

conhecimentos e aptidões, mas por pessoas da comunidade, voluntários ou por cidadãos que 

as criam. Não apresentam vínculos com o Estado, por isso não fazem parte de nenhum 

departamento de Governo ou de autoridade local. A ligação que ocorre entre estes setores, dá-

se através da formalização de parcerias e/ou alianças com repasse de recursos, doações de 

bens ou prestações de serviços voluntários.  
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De acordo com Olak (2000, p. 28), as principais características das entidades sem 

fins lucrativos, denominadas nesta pesquisa de organizações do Terceiro Setor, estão 

apresentadas no Quadro 2.1.  

Quadro 2.1 – Características de Organizações do Terceiro Setor. 

QUANTO Característica do Terceiro Setor 

Objetivos institucionais Provocar mudanças sociais. 

Principais fontes de recursos 
financeiros e materiais 

Doações, contribuições, subvenções e 
prestação de serviços comunitários. 

Lucro Meio para atingir os objetivos institucionais e 
não um fim. 

Patrimônio/resultados Não há participação/distribuição aos 
provedores. 

Aspectos fiscais e tributários Normalmente são imunes ou isentas. 

Mensuração do resultado social Difícil de ser mensurado monetária e 
economicamente. 

Fonte: Olak (2000, p. 28)  

Essas características ressaltam as distinções entre o Terceiro Setor e os demais, 

mesmo existindo semelhanças entre eles. 

2.1.4 Classificação do terceiro setor 

 

A essência do Terceiro Setor engloba as instituições de caridade, organizações 

religiosas, entidades voltadas para as artes, organizações comunitárias, sindicatos, associações 

profissionais, ONGs ambientais e outras organizações voluntárias. 

Conforme Camargo et al (2001) as organizações do Terceiro Setor são compostas 

por: 

• Associações: são congregações, de certo número de pessoas, que possuem em 

comum conhecimento e serviço voltado a um mesmo ideal, e que são movidas 

por um objetivo comum; 

• Fundações: a Fundação é patrimônio destinado a consecução de um fim não 

egoístico, em benefício da comunidade, formalizada por um estatuto 

previamente aprovado; 
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• Sindicatos: são entidades instituídas pela Constituição Federal que, em seu 

artigo 8.º e incisos, considera o direito a livre associação profissional e 

sindical, atribuindo a estas entidades a exclusividade da defesa dos direitos 

individuais e coletivos de uma categoria profissional, inclusive em questões 

judiciais e administrativas; 

• Cooperativas: são associações autônomas de pessoas que se unem 

voluntariamente para satisfazer aspirações econômicas, sociais e culturais 

comuns, com intuito da criação de uma sociedade democrática e coletiva; 

• Igrejas: historicamente o papel da igreja era coordenar e mobilizar segmentos 

da sociedade civil em prol da promoção social, sobretudo nas áreas de 

educação, saúde e assistência social. Atualmente a igreja possui a missão de 

passar para toda a sociedade valores, tais como: solidariedade, amor ao 

próximo, ética e responsabilidade social; e 

• Organizações Não-Governamentais: são entidades de ações não 

governamentais, de natureza privada (não públicas), sem fins lucrativos que 

juridicamente podem ser associações ou fundações. 

Encontram-se outras classificações que podem ser atribuídas ao Terceiro Setor, o 

fundamento base para todas essas outras formas de identificar essas entidades devem ser 

enquadradas nas premissas básicas para sua classificação, tais como: área de atuação, fonte de 

recursos e composição do conselho de administração. 

Pode se classificar o Terceiro Setor de acordo com as atividades desenvolvidas 

pela instituição, conforme Quadro 2.2. Essa classificação é a mais usada, pois apresenta todas 

as atividades que o Terceiro Setor costuma desenvolver. É importante ressaltar que a 

iniciativa privada também pode realizar tais atividades com objetivo de lucro. 
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Quadro 2.2: Classificação por área de atuação. 

Grupo 1- Cultura  e Recreação Grupo 2-Educação e Pesquisa Grupo 3- Saúde 
Esportes, cultura, arte, museu, recreação 

e clubes sociais. 
Ensino Fundamental, médio, educação 

superior, treinamento vocacional, 
pesquisa médica, ciência e tecnologia, 

estudos e política empresarial. 

Hospitais, reabilitação, asilos 
para idosos, saúde menta, saúde 

pública, educação sanitária. 

Grupo 4- Serviços Sociais Grupo 5-Meio Ambiente 
Grupo 6- Desenvolvimento e 

Habitação 
Bem estar da criança, serviços para 

jovens, famílias, idosos e deficientes, 
ajuda de emergência, complementação 
de rendimentos, assistência material. 

Conservação dos recursos naturais, 
controle de poluição, proteção do bem-

estar dos animais, vida selvagem e 
preservação de ambientes rurais. 

Desenvolvimento econômico, 
social e comunitário, habitação, 

emprego e treinamento. 

Grupo 7- Lei, Direito e Política 

Grupo 8 - Intermediários para 
Filantropia e Promoção de 

Voluntários 
Grupo 9- Atividades 

Internacionais 
Organizações de direito, minorias 
étnicas, associações civis, serviços 

legais, prevenção de crime, reabilitação 
e delinquentes, apoio às vítimas, 

partidos políticos. 

Grupos econômicos de concessão de 
recursos, organizações de captação de 
recursos, organizações intermediários. 

Programas de intercâmbio, 
assistência de desenvolvimento, 
amparo aos desastres, direitos 

humanos e organizações 
pacíficas. 

Fonte: Hudson (1999, p. 237-238). 

Quanto às fontes de recursos, pode-se classificar o Terceiros Setor em: 

• Vendas de produtos ou serviços: Da renda originada das vendas de produtos 

e serviços vivem as associações de amigos e/ou moradores, conselhos de 

treinamento e ONGs ambientais. Ex. Projeto Tamar; 

• Subsídios: Os subsídios sustentam algumas escolas, entidades que exploram a 

arte, organizações sociais, universidades. Ex. Projeto Tamar; 

• Doações e atividades de captação de recursos: As doações e as atividades 

decorrentes da captação de recursos compõem os recursos financeiros das 

igrejas, dos partidos políticos, associações voluntárias e das ONGs 

Ambientais. Ex. Projeto Tamar; e 

• Taxas (mensalidades) dos associados: As taxas e mensalidades dos 

associados são responsáveis pelo pleno funcionamento de clubes, sindicatos, 

organizações de classe, entidades profissionais. Ex: Projeto Tamar. 
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Uma outra classificação adotada é considerando a composição do conselho de 

administração. Neste caso, analisa-se o tipo de pessoa nomeada para os conselhos das 

organizações do Terceiro Setor. Os conselhos são formados por indivíduos que já compõem a 

entidade e que são eleitos para os cargos de direção e para representarem a pessoa jurídica. 

Que são: 

• Especialistas: levam para a organização conhecimentos, experiências e 

habilidades profissionais; 

• Usuários: inicialmente são aqueles beneficiados com o trabalho na entidade, 

mas acabam sendo eleitos para fazer parte do conselho; e 

• Indivíduos interessados: são pessoas que acreditam na missão da entidade e 

voluntariamente vão dar sua contribuição. 

Além destas classificações, existem muitas outras, mas a que será adotada nesta 

pesquisa será a que considera as atividades desenvolvidas pela instituição, destacadamente às 

vinculadas ao grupo 5, que tratam sobre o meio ambiente. 

2.2 AS ONGS E O MEIO AMBIENTE NO BRASIL 

De acordo com o contexto apresentado, nos últimos cinco anos têm surgido cada 

vez mais entidades do Terceiro Setor para tratar sobre as questões ambientais. De acordo com 

Análise (2007), apenas 8% das ONGs ambientais funcionam há mais de 20 anos. 

Tendo em vista que o meio ambiente é um objeto de estudo acadêmico recente, 

ainda há muitas controvérsias sobre conceitos, características e classificação das ONGs 

ambientais e de outras temáticas vinculadas à terminologia meio ambiente. Este fato se 

estende a aspectos ainda mais amplos, tais como: Responsabilidade Socioambiental, 

Responsabilidade Corporativa, Responsabilidade Empresarial, Desenvolvimento Sustentável, 

Sustentabilidade etc. 

2.2.1 Conceito e a caracterização das ONGs ambientais 

Segundo Tenório (2001), as ONGs são as organizações sem fins lucrativos e que 

procuram uma forma de atuação autônoma, pois não possuem vínculo com o setor público; 
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são entidades cuja atuação é voltada ao atendimento das necessidades de organização de base 

popular, complementando a ação do Estado. 

No contexto geral as ONGs se assemelham as demais entidades do Terceiro Setor, 

principalmente quando se trata da questão da manutenção financeira, mas o que as 

diferenciam das demais são as suas especificidades relacionadas às origens e à forma de 

atuação. E, dentre essas organizações, destaca-se como objeto de estudo desta pesquisa as 

ONGs ambientais. 

As ONGs ambientais geram estratégias e projetos para melhorar a qualidade de 

vida no contexto do meio ambiente, desenvolvendo meios de educação, trabalho e 

preservação para a sociedade e as comunidades em que estas atuam de forma direta. 

Elas têm como objetivo, na maioria dos seus projetos a preocupação em diminuir 

a enorme distância entre ‘teoria e a prática’, ou seja, despertar no cidadão uma consciência de 

tutela da natureza, por meios de ações em políticas públicas, fortalecimento de organizações 

ambientais e incentivo ao desenvolvimento econômico sustentável. 

De acordo com as características de entidades do Terceiro Setor apresentadas 

nesta pesquisa, nas ONGs ambientais, segundo Análise (2007), constam as apresentadas no 

Quadro 2.3. 

Quadro 2.3 – Características de ONGs ambientais. 

QUANTO Características das ONGs Ambientais  

Estimular a consciência crítica e as políticas públicas. 

Fortalecer outras ONGs ambientais. 

Solucionar problemas imediatos. 

Objetivos das suas atividades 

Barrar o desenvolvimento não sustentável. 

Origem de Recursos Recebidos Sócios, doações. Governo, financiamentos 
internacionais, empresas privadas, bem como suas 
fundações e institutos, fundações, associações e 
outras. 

Fonte: Adaptado Análise (2007). 

Observa-se que, dentre as cincos principais características evidenciadas, as ONGs 

ambientais apresentam duas como principais: de acordo com os objetivos das suas atividades 

no ambiente em que ela atua; e a origem de recursos recebidos para a continuidade das suas 
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atividades e alcance de seus objetivos. Esta última característica é essencial porque é o 

principal motivo de extinção destas entidades antes de completarem dois anos de existência. 

A atuação no meio ambiente, de acordo com a classificação de Hudson (1999), 

pode se afirmar que as ONGs ambientais se encontram no Grupo 5 - Meio Ambiente, que 

abrange as entidades que tratam da conservação dos recursos naturais, controle da poluição, 

proteção do bem estar dos animais, vida selvagem e preservação de ambientes naturais. 

Ressalta-se que as ONGs ambientais são criadas para suprimir e auxiliar as 

lacunas que o Governo e o setor privado possuem com relação à assistência e à resolução dos 

problemas ambientais. 

2.2.2 A trajetória das ONGs ambientais no Brasil 

As atividades das ONGs ambientais no Brasil são bem recentes, pois somente 8%, 

de uma população de 315 ONGs ambientais pesquisadas, funcionam a mais de 20 anos, 

conforme ANÁLISE (2007). 

Diversas ONGs ambientais têm concentrado suas atividades na coleta e 

sistematização de informações estratégicas sobre a função dos ecossistemas a partir de 

levantamentos completos e detalhados sobre os impactos nos processos de devastação e 

desflorestamento. Essa capacidade de diagnosticar áreas de risco que vincula aspectos 

ambientais aos socioespaciais possibilita uma influência na formulação de políticas públicas 

sustentadas na adoção de cuidados ambientais, de acordo com JACOBI (2007). 

Essa atividade de sistematização de dados enfrenta problemas acerca da qualidade 

das informações quando a fonte são bancos de dados de ONGs ambientais no Brasil. Porque 

existem entidades que coletam, analisam e divulgam esses dados, mas não possuem uma 

estrutura de análise crítica que garanta a confiabilidade e a veracidade das informações 

prestadas, conforme ANÁLISE (2007). A falta de uma gestão profissional é um ponto fraco 

nas entidades do Terceiro Setor, de modo geral. 

Logo, as ONGs que estão voltadas a estas atividades devem aprofundar seus 

estudos e fontes de informação para garantir a qualidade das suas publicações. 

Dada a vasta extensão territorial do Brasil, o país possui uma grande diversidade 

de ecossistemas os quais formam os biomas a partir da semelhança por tipo de vegetação. 
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De acordo com Instituto Socioambiental (2005), o Brasil está dividido em sete 

biomas: Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal e Zona Costeira, que são protegidos pela 

Constituição Federal como patrimônio nacional, e o Cerrado, a Caatinga e o Pampa que ainda 

carecem de proteção legal. 

O bioma Amazônia encontra-se em nove países, e no Brasil situa-se em oito estados. 

A Mata Atlântica compreende uma área situada em dezessete estados brasileiros e o Pantanal 

abrange os países Brasil, Bolívia e Paraguai. No Brasil tem abrangência territorial nos estados 

de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Quanto ao bioma Zona Costeira, tem uma 

abrangência, no Brasil, de 9.200 km que vai do Amapá ao Arroio Chuí (RS), compreendendo 

dezessete estados e quatrocentos municípios. 

Quanto ao Cerrado está presente em quinze estados e, apesar de não ser protegido, 

legalmente é essencial para o equilíbrio dos demais biomas. A Caatinga está presente no 

território brasileiro em dez estados. Já o Pampa tem sua extensão do rio da Prata (RS) até a 

Patagônia (Argentina), alcançando os países: Brasil, Uruguai e Argentina. No Brasil está 

concentrado no Rio Grande do Sul. 

As ONGs ambientais, além de atuarem nos biomas supracitados atuam também 

nos centros urbanos. É importante destacar que os biomas mais atendidos pelas ONGs é o dos 

Pampas e da Mata Atlântica, conforme Figura 2.2. 

ONGs Ambientais - Biomas onde atuam Brasil 2007
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Fonte: Análise (2007). 

Figura 2.2- ONGs ambientais – Biomas onde atuam no Brasil.  

De acordo com Análise (2007), das 282 ONGs entrevistadas, constata-se que 254 

atuam nos biomas Pampas e 209 no da Mata Atlântica. Há ONGs que atuam em mais de um 
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bioma por isso que o total dos resultados apresenta valor superior ao número da amostra. Os 

resultados dos demais biomas demonstram o quanto ainda há para se fazer nos biomas e áreas 

de atuação destas entidades. Além de evidenciar, um campo fértil para a criação de novas 

entidades com este perfil. 

O centro urbano também opera em destaque nas ONGs ambientais, totalizando 

164 instituições. De acordo com as perspectivas de crescimento populacional, a tendência é 

que esta área de atuação seja foco para a criação de muitas entidades. 

As atividades desenvolvidas pela ONGs ambientais possibilitam o crescimento e 

fortalecimento da idéia de proteção ambiental. Portanto, essas entidades abrangem o 

desenvolvimento de um amplo grupo de atividades que são integradoras de alianças 

estratégicas entre entidades de todos os setores, tanto em nível nacional como internacional. 

No Brasil, a maioria das ações está voltada para a atuação nacional, totalizando 

conforme Análise (2007) 37%, e 29% estão focadas no âmbito regional, conforme Figura 2.3. 

Os resultados nos âmbitos locais e estaduais mostram também novos nichos de atuação 

geográfica para as ONGs ambientais. 
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Fonte: Análise (2007). 

Figura 2.3- ONGs Ambientais – Âmbito de atuação no Brasil. 

Durante os dez anos de expansão da atuação das ONGs ambientais no país, o 

problema básico desse segmento do Terceiro Setor, é o tradicional, informações sobre estas 

ONGs, do tipo: Com o que trabalham? Qual seu objetivo? Que biomas ocupam? Quais 

programas desenvolvem? Onde atuam? Constata-se a falta de sistematização da atuação das 

entidades e a insuficiência de informação sobre as mesmas. 
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A maioria das ONGs Ambientais possui páginas eletrônicas, mas as informações 

são insuficientes para uma análise descritiva deste segmento no Brasil. Diante disso, uma das 

contribuições científicas desta pesquisa é introduzir no conceito de alianças estratégicas 

intersetoriais a atuação destas ONGs a partir da análise descritiva do resultado de uma 

pesquisa realizada pela Análise Gestão Ambiental, editada em 2007, onde foram aplicadas 

entrevistas a um universo de 315 ONGs de atuação ambiental. 

2.2.3  O perfil das ONGs ambientais brasileiras 

O Brasil vive um momento em que o mundo está descumprindo o Protocolo de 

Kyoto e desrespeitando de forma agressiva o meio ambiente. Nesse cenário em que os atores 

sociais devem se mobilizar constata-se o baixo nível de qualidade das informações acerca as 

organizações não-governamentais ambientais no Brasil.  

Mesmo a associação que representa a classe, denominada Associação Brasileira 

das Organizações Não-Governamentais (ABONG), não possui no seu banco de dados 

informações suficientes sobres as ONGs ambientais. Outro órgão importante, que possui base 

de dados de organizações ambientais é o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), 

este também é deficiente acerca das informações sobre as ONGs ambientais. Responder as 

indagações do tipo: Com o que trabalham? Qual seu objetivo? Em que biomas atuam? Quais 

programas desenvolvem? Onde atuam? Não é uma tarefa fácil. Constata-se a falta de 

sistematização da atuação das entidades e a insuficiência de informação sobre as mesmas. 

A maioria das ONGs ambientais possui páginas eletrônicas, mas as informações 

são insuficientes para uma análise descritiva deste segmento no Brasil. Logo, para aprimorar 

as informações existentes no setor, a Análise Editorial, em 2007, realizou uma pesquisa com 

as ONGs ambientais no Brasil. 

Para realizar a pesquisa sobre o perfil das ONGs, a análise (2007) partiu de uma 

listagem de 1.070 entidades inscritas no CONAMA, na ABONG, no Fórum Brasileiro de 

ONGs e outros cadastros mantidos por entidades do setor. Após uma filtragem para 

identificar o universo em estudo do setor, a lista se reduziu a 315 entidades. Do universo 

pesquisado, 12% atuam em âmbito internacional, 37% em âmbito nacional e 51% tem atuação 

local. Quanto à fonte de financiamento, praticamente 50% do recurso financeiro das ONGs 
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provém de contribuições de sócios ou doações, enquanto os financiamentos governamentais 

nacionais respondem por 12% dos recursos das entidades.  

A quase totalidade das ONGs respondeu que trabalham com o objetivo de 

estimular a consciência crítica, enquanto metade admite que tem como missão “barrar formas 

de desenvolvimento econômico não sustentável”.  

De acordo com Análise (2007), o levantamento apresenta algumas peculiaridades:  

• 58% das ONGs declaram ter atuação urbana.  

• Ainda que a grande discussão ambiental mundial envolvendo o Brasil 

esteja na Amazônia, 74% dos projetos listados pelas ONGs pesquisadas se 

concentram na Mata Atlântica. A Amazônia é alvo de apenas 16% dos 

projetos. Quando se compara o número de projetos destinados à fauna e à 

flora com o número de projetos voltados para populações indígenas, 

chega-se a uma proporção de 7 para 1, ou seja, para cada projeto destinado 

aos índios brasileiros há 7 voltados para animais e plantas.  

• 73% das entidades consideram o trabalho das empresas na área ambiental 

insatisfatório.  

Segundo questionário Análise (2007) 50% das ONGs responderam envolver-se 

em algum tipo de publicação ligada ao tema de sua atuação. No entanto, apenas 25% 

participam de publicação de natureza científica. 

2.2.4. Perfil da ONGs ambientais quanto ao aspecto administrativo e financeiro 

As pressões exercidas no mercado globalizado destacam a visão de competitividade 

sustentável e tem-se que o limite de recursos naturais pode, no longo prazo, atuar como uma 

grande restrição a continuidade das entidades.  Esta pressão pode ser principalmente, 

realizada pelos stakeholders das empresas, que querem mudanças, governança corporativa, 

transparência e cobram sustentabilidade.  

E, nesse contexto, há uma tendência de quem despreza a gestão ambiental e não honra 

os custos ligados à gestão ambiental porque estará sujeito às punições legais cabíveis e sofrerá 

as consequências do mercado cada vez mais exigente e consciente.  
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No aspecto administrativo percebe-se que algumas entidades possuem carências em 

suas gestões, e carecem de estrutura para funcionar. Falconer (1999, p. 109), enfatiza tal 

situação com esta afirmação:  

Há um virtual consenso entre estudiosos e pessoas envolvidas no cotidiano 
de organizações sem fins lucrativos de que, no Brasil, a deficiência no 
gerenciamento destas organizações é um dos maiores problemas do setor, e 
que o aperfeiçoamento da gestão através da aprendizagem e da aplicação de 
técnicas oriundas do campo de Administração é um caminho necessário para 
o atingir de melhores resultados. 

Nota-se que um dos problemas fundamentais das ONGs é sua gestão. Conforme 

Análise (2007), 80 ONGs da listagem do CONAMA, não possuem telefone, ou não atende, 

não têm acesso eletrônico, ou seja, não possui nenhuma forma de gestão de comunicação. 

A Figura 2.4 indica há quantos anos as entidades estão funcionando, percebe-se que as 

ONGs são fundadas recentemente, ainda em consolidação no mercado, isso é um ponto chave 

para captação de recursos, pois a confiabilidade dos potenciais financiadores de recursos 

sejam eles financeiros, humanos e/ou materiais é baseada na sua maturidade no mercado. 
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Fonte: Análise (2007). 

Figura 2.4- ONGs Ambientais – Tempo de funcionamento.  

A maioria das ONGs tem uma forma de gestão em evolução. Cerca de 82% possuem 

conselheiros, conforme Figura 2.5 na sua estrutura administrativa, que é pré-requisito para 

constituição da ONG juridicamente. 



 

 
 

46 

Possuem 
Conselheiro

82%

Não 
possuem 

conselheiro
18%

ONGs  Ambientais - ONGs com Conselheiros  2007

 

Fonte: Análise (2007). 

Figura 2.5– ONGs ambientais –ONGs com Conselheiros 2007.  

De acordo com a Figura 2.6, as ONGs ambientais divulgam seu trabalho por meio da 

internet, cerca de 74% a utiliza por apresentar agilidade e baixo custo. Os meios menos 

utilizados são anúncios na mídia e atividades de marketing e assessoria de imprensa por terem 

custos elevados. 
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Fonte: Análise (2007). 

Figura 2.6 – ONGs ambientais – Meios de comunicação utilizados 2007.  
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Quanto aos colaboradores que prestam serviços remunerados, 45% são utilizados 

pelas ONGs ambientais, conforme Figura 2.7, e cerca de 55% não utilizam colaboradores 

remunerados. As ONGs ambientais empregavam, em 2007, aproximadamente 1.863 pessoas 

(ANÁLISE, 2007). 
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Fonte: Análise (2007) 

Figura 2.7- ONGs ambientais – Colaboradores-Perfil 2007.  

Sobre os voluntários que prestam serviços às ONGs, 90% das entidades utilizam 

trabalho voluntário, pois oferece menos custos, ver Figura 2.8. Em números são cerca de 

21.567 voluntários prestando serviços nas ONGs ambientais. (ANÁLISE, 2007). 
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Fonte: Análise (2007). 

Figura 2.8 - ONGs Ambientais – Trabalho voluntário em 2007.  
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Os principais objetivos das ONGs ambientais, pesquisadas de acordo com Análise 

(2007) são: 

•  91% Objetiva estimular a consciência crítica; 

• 77% Transformar suas ações em políticas públicas; 

• 58% Fortalecer outras organizações ambientais; 

• 57% Solucionar problemas imediatos; 

• 53% Barrar o desenvolvimento econômico não sustentável; e 

• 49% Outros objetivos não especificados. 

Observa-se que, dentre a amostra de 315 ONGs ambientais pesquisadas, tem-se 336 

empresas que realizam qualquer tipo de parceria, associação e/ou aliança. Ressalta-se, que na 

área administrativa da ONG ambiental, a problemática encontra-se no modelo de gestão 

destas entidades, destacadamente devido às ideologias. 

2.2.5. Perfil das ONG’s ambientais quanto ao âmbito de atuação geográfica e atividades 

desenvolvidas 

No perfil das ONGs ambientais no Brasil por região onde elas concentram suas 

atividades, tem-se que 52% atuam na região Sudeste, a mais populosa do país. A seguir vem a 

região Sul com 16%, a Centro Oeste com 13%, a Norte 10% e por último o Nordeste com 

10%, confomeTabela 1. 

Tabela 1 – Regiões onde as ONGs Ambientais atuam no Brasil. 

Regiões de atuação das ONGs 

Ambientais 

Percentual de ONGs 

Atuantes (%) 

Sudeste 52 
Sul 16 
Centro Oeste 13 
Norte 10 
Nordeste 10 

Fonte: Análise (2007). 
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Sobre as fontes de recursos pode-se afirmar de acordo com Figura 2.9, que 28% são 

oriundas das contribuições dos sócios e 17% de doações. E sobre recursos oriundos das 

empresas tem-se 12%. Os menores percentuais são advindos das fundações 3% e das 

associações que corresponde a 1%. 
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Fonte: Análise (2007). 

Figura 2.9- ONGs ambientais – Origens de recursos 2007.  

O resultado da pesquisa mostra que ainda há muito para ser feito por meio de parcerias 

estratégicas intersetoriais para melhorar o desempenho ambiental das empresas, o 

desempenho financeiro das ONGs ambientais e para aprimorar o compromisso com a 

sustentabilidade. 

Pode se observar, com esse levantamento realizado pela Análise em 2007, que a 

problemática mais evidente nas ONGs é a falta de recursos financeiros, e consequêntemente, 

recursos humanos qualificados. Por isso cerca de 52 ONGs da pesquisa apresentaram 

superávit de R$ 2 milhões, e 28 ONGs apresentaram déficit de R$ 220 milhões no período de 

2006, exatamente por ter mais gastos do que captação de recursos. 
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Tabela 2 – Onde as atividades das ONGs ambientais são desenvolvidas no Brasil. 

Onde as atividades são desenvolvidas por 

ONGs Ambientais 

Percentual (%) 

Fauna e flora 75 

Água doce 70 

Unidades de conservação 66 

Florestas 65 

Legislação ambiental e políticas públicas 62 

Lixo (resíduos) 57 

Meio ambiente urbano 57 

Poluição 49 

Agricultura sustentável e/ou orgânica 45 

Saneamento 39 

Tecnologias alternativas 36 

Populações tradicionais e extrativistas 24 

Clima 23 

Energia 22 

Pesca 20 

Oceanos 19 

Agrotóxicos 19 

Segurança Alimentar 18 

Produtos Químicos 14 

Povos indígenas 12 

Alimentos transgênicos 7 

Espeleologia 6 

Outras 32 

Fonte: Análise (2007). 

Sobre as atividades desenvolvidas, conforme Tabela 2, as ONGs ambientais 

brasileiras concentram 72% de suas atividades na fauna e na flora, e em segundo lugar na 

água doce, cerca 70% de suas atividades são desenvolvidas nessa temática muito discutida na 

economia global devido ser um recurso escasso e essencial. 

Outra atividade desenvolvida, que merece destaque, cerca de 62%, é a legislação 

ambiental e políticas públicas para o meio ambiente. 
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A atividade menos desenvolvida, cerca de 6%, é a espeleologia, que é a ciência que 

estuda, pesquisa e explora cavernas. 

Percebe-se, conforme Tabela 3, que as principais atividades desenvolvidas pelas 

ONGs são primeiramente focadas para a educação ambiental e projetos com comunidades 

carentes, pois buscam primordialmente o estímulo à consciência crítica da 

comunidade/sociedade. 

Logo, cerca de 92% são atividades desenvolvidas em educação ambiental, e 83% em 

projetos com comunidades locais, 78% em projetos de conservação ambiental70%, em 

campanhas de mobilização, 52% em assessoria e consultoria técnica, e  48% pesquisa e 

desenvolvimento. Elas utilizaram cerca de 66 milhões dos recursos captados em 2006, nesses 

programas e projetos. 

Tabela 3 – Tipos de Atividades que as ONGs ambientais desenvolvem no Brasil. 

Atividades desenvolvidas pelas ONGs 

Ambientais 

Percentual (%) 

Educação ambiental 92 

Projetos com comunidades locais 83 

Projetos de conservação ambiental 78 

Campanhas de mobilização 70 

Assessoria e consultoria 52 

Pesquisa e desenvolvimento 48 

Publicações Diversas 47 

Reciclagem 35 

Turismo Sustentável 34 

Viagens e expedições 24 

Publicações científicas 21 

Oferecimento de prêmios 7 

Outras 41 

Fonte: Análise (2007). 
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O levantamento final aponta para um Brasil que vem se movendo, e rapidamente no 

campo ambiental. Num primeiro momento, a temática ambiental preocupava apenas as 

companhias que atuavam em setores mais poluentes.  

Nos últimos 5 anos, a discussão expandiu-se para todos os setores. Não importa o 

ramo de atividade, as grandes empresas perceberam que esse tema não é passageiro nem 

comporta modismos. Trata-se de uma variável tão importante do negócio quanto à margem de 

lucro e a gestão de pessoal. A proteção ao meio ambiente deixa de ser uma exigência punida 

com multas e sanções e se inscreve em um quadro de ameaças e oportunidades, em que as 

consequências têm impacto sobre a sobrevivência da organização (DORNAIRE,1999 ).  

A gestão ambiental tornou-se sinônimo de inovação e competitividade no mercado. E 

cada vez mais aliar especialidades, realizar parcerias e alianças estratégicas poderá ser a 

grande solução para o presente e o futuro das empresas e das ONGs ambientais. 

2.3 ALIANÇAS ESTRATÉGICAS INTERSETORIAIS E O MEIO A MBIENTE 

Este capítulo tem como objetivo expor o conceito de alianças estratégicas, 

analisar comparativamente o conceito de alianças estratégicas intersetoriais e parcerias, e a 

seguir focar nas alianças estratégicas intersetoriais para a sustentabilidade ambiental, 

destacando a relação de estratégias entre as empresas e as ONGs ambientais para 

concretização de uma política de gestão de sustentabilidade no Segundo Setor. 

2.3.1. Alianças Estratégicas  

Anteriormente, o conceito de estratégia estava fortemente associado à capacidade 

de uma determinada empresa consolidar e fortalecer, isoladamente; sua posição no mercado 

(PIRES, 1998). Essa abordagem referia-se a um modelo de competição entre - empresas, onde 

uma empresa isolada das outras participantes da cadeia produtiva buscava vantagens e 

benefícios, mesmo que estes fossem eventuais. 

Mas no cenário atual, o conceito de competitividade está incorporando-se à cadeia 

produtiva como um todo, ao invés da empresa de modo isolado. Este ambiente empresarial 

competitivo tem exigido que as empresas sejam flexíveis, inovadoras e eficientes em custo. 

Poucas empresas possuem a capacidade e os recursos necessários para adotar um 

comportamento de autonomia, e muitas vezes não compensa a integração de elos pela questão 
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de gestão de custos e falta know how, razão pela qual, cada vez mais cresce o número 

daquelas que adotam parcerias e alianças, com o objetivo de conquistar vantagens 

competitivas (KANTER, 2001). 

De acordo com Aaker (2001) aliança estratégica é definida como a colaboração 

que potencializa duas ou mais organizações para alcançar suas metas estratégicas. Das e Teng 

(2003) e Wheelen e Hunger (2000) as definem como arranjos cooperativos entre empresas, 

mas orientadas a alcançar os objetivos estratégicos dos parceiros. 

Austin (2001) afirma que as alianças estratégicas, capazes de envolver vários 

parceiros num esforço para reunir recursos mais abundantes e melhores combinações de 

competências, alavancam as competências de cada 

2.3.1.1. Breve evolução histórica das alianças estratégicas 

As pesquisas sobre redes inter-organizacionais, dentre elas estão às alianças 

estratégicas, são relativamente recentes. Esses arranjos organizacionais começaram a ser 

objeto de estudo a partir de meados da década de 70, na Europa, e a partir da década de 80, 

nos Estados Unidos (CRAVENS, PIERCY e SHIPP, 1996). 

Conforme com Chandler (1990 apud FAULKNER, 1995, p. 01), pode-se situar o 

fenômeno das alianças estratégicas a partir da terceira onda do processo de mudança 

econômica do Ocidente, desde a Segunda Guerra Mundial, na década de 40. 

A primeira onda, no pós-guerra, foi caracterizada pela rigidez organizacional 

herdada do período da guerra e pelo protecionismo das economias saqueadas durante aquele 

período. 

Na segunda onda, a partir dos anos 50, observa-se um substancial crescimento das 

multinacionais e das organizações multi-divisionais, em que todos os processos 

organizacionais (produção, vendas, distribuição) eram realizados internamente na empresa. 

Essa fase caracterizou-se pelo crescimento da inflexibilidade, pela diminuição da velocidade 

de resposta ao mercado e pela lentidão do fluxo de informações dentro das empresas. 

A terceira onda ocorreu no final da década de 70 e durante os anos 80. Durante 

esse período, houve um crescimento do número de empreendimentos financiados pelos 

fundos de capital de risco e iniciou-se a onda de terceirização das atividades-meio das 
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empresas. O intenso crescimento das alianças estratégicas durante essa fase correspondeu – 

pelo menos em parte – a uma resposta a essas mudanças do mercado. (CHANDLER apud 

FAULKNER, 1995, p. 01), 

Ao longo dessas décadas, observou-se que o mundo passou por um processo de 

rápidas e drásticas mudanças, imprimindo uma dinamicidade jamais vista nas relações 

socioeconômicas de grupos sociais, empresas e países. No centro dessa turbulência está um 

fluxo de novas tecnologias e mercados consumidores cada vez mais exigentes e diversificados 

em suas necessidades e preferências e altamente competitivos (CRAVENS, PIERCY e 

SHIPP, 1996). 

Neste cenário foram exigidas novas mudanças organizacionais radicais, 

impulsionando as empresas e a sociedade a reverem seus paradigmas tradicionais. 

Principalmente no contexto empresarial, que buscou desenvolver novas formas 

organizacionais objetivando se adaptar às ameaças e oportunidades do novo macroambiente 

econômico. 

Dentre as novas formas de organização empresarial, destacam-se as alianças 

estratégicas, que a partir do final da década de 80 e ao longo da década de 90, o tema acerca 

as alianças estratégicas emergiu com maior intensidade. Neste período, a aceleração do 

processo de integração de mercados, concretizado pela formação de blocos econômicos como 

o - Tratado Norte-Americano de Livre Comércio Nafta, o Mercado Comum do Sul -Mercosul 

e o Mercado Comum Europeu-MCE, motivou uma maior frequência de acordos de 

cooperação entre empresas dentro e fora dos territórios nacionais. Surgindo, então a base do 

conceito de alianças estratégicas no Segundo Setor. 

Com a Conferência da Organização das Nações Unidas - ONU para o 

desenvolvimento sustentável, ocorrida na cidade do Rio de Janeiro em 1992, ocasião em que 

1.400 ONGs nacionais e internacionais estiveram presentes, e evidenciou-se a influência 

exercida pelas ONGs e a sociedade. O objetivo dessas ONGs foi defender a emancipação 

política de suas atividades e dessa forma tornaram-se interlocutoras de assuntos relacionados 

à democratização. (DE PAULA, 1998).  

As ONGs atuam nas lacunas sociais e ambientais que retiram do homem o direito 

a uma vida digna. De acordo com as atribuições do Estado, o Primeiro Setor deveria ser o 
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responsável pela solução de tais problemas. No entanto, a trajetória da gestão pública, 

passando por todos os modelos de governo: monarquia, parlamentarismo, democracia etc., 

demonstram a ineficácia do Estado em solucionar problemas nesse complexo contexto social, 

econômico e ambiental em que o capitalismo domina de forma preponderante uma relação de 

desigualdade social. 

Apesar do interesse das ONGs em minimizar o estado de exclusão dos cidadãos, a 

operacionalização dos seus objetivos exige um conjunto de elementos, muitas vezes amplos 

ou que exige muito recurso financeiro. Por isso, surgiu inicialmente à perspectiva denominada 

parcerias, e agora se estendeu para o aspecto estratégico sendo denominadas alianças 

estratégicas intersetoriais, pois trata das interações entre os três setores. 

As interações entre as ONGs ambientais e as empresas, que formam o Segundo 

Setor, retratam a importância das alianças estratégicas intersetoriais para a continuidade das 

empresas, ONGs ambientais e da vida no planeta. 

2.3.1.2. Conceitos de alianças estratégicas x parcerias 

O termo alianças estratégicas intersetoriais tem sido denominado de parcerias, 

cooperação ou colaboração intersetorial para designar atividades realizadas por atores de 

diferentes setores – Empresas, Estado, Entidade do Terceiro Setor - que têm por objetivo o 

desenvolvimento e justiça social, com geração de benefícios mútuos para os envolvidos, 

através do compartilhamento de recursos e de ações conjuntas. 

No entanto, há uma distinção entre tais terminologias, destacadamente alianças 

estratégicas intersetoriais e parcerias. 

Para Coughlan et al. (2002), aliança estratégica é uma associação efetuada entre 

duas ou mais firmas com o objetivo de promover o interesse comum das empresas 

participantes, sendo estratégica quando as inter-relações entre as empresas são duradouras e 

substanciais, passando por vários aspectos de cada entidade. Essas empresas esperam que as 

alianças propiciem maior nível de desempenho conjunto, eliminando duplicidade de trabalho 

e propiciando aumento de eficiência no compartilhamento de informações na cadeia. 

Para as alianças ocorrerem de forma estável por parte de suas atividades 

empresariais, supõe-se a busca da especialização funcional de seus membros, permitindo 
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beneficiar-se da complementaridade dos recursos e/ou diversificação dos riscos, de maneira 

que se obtenha uma maior eficiência na realização das atividades objeto da aliança, assim 

como na utilização dos ativos da empresa, e através de ganhos em eficiência advindos da 

economia dos custos de produção e transação, inovação tecnológica e organizacional 

(GRASSI, 2006). 

As alianças são formadas por meio de distribuição de recursos econômicos, como 

forma intermediária de organizar as atividades econômicas entre os dois modelos 

organizacionais diferentes, mercado, empresa, meio ambiente (SALAS FUMÁS, 1989). 

Portanto, as alianças entre empresas mantêm características da empresa e do mercado. 

Assim, uma aliança pode ser considerada estratégica, quando contribui 

significativamente para as estratégias perseguidas pelos parceiros, bem como quando envolve 

uma combinação das capacidades dos parceiros. 

Pires (2004) afirma sobre as características de parcerias quando empresas 

independentes atuam numa cadeia de suprimentos, como se fossem uma mesma unidade de 

negócio, com grande nível de colaboração de alinhamento de objetivos, de integração de 

processos e de informações. 

Na conceituação de Lambert et al. (1996), uma parceria é um relacionamento de 

negócios personalizado, com base na confiança mútua, no relacionamento aberto, na divisão 

de riscos e de ganhos que proporcionam um desempenho e vantagem competitiva maior do 

que poderia ser obtido individualmente. 

Conclui-se que quando a associação se dá em apenas um projeto ou em uma ação 

eventual, de forma isolada, a parceria adquire características distintas daquelas que buscam 

uma atuação conjunta em longo prazo. É nesse ponto, normalmente, que os conceitos de 

parceria e aliança estratégica diferem. Parceria está associada à ideia de ações pontuais, um 

projeto ou uma iniciativa conjunta. As ações de longo prazo ou uma associação permanente 

buscam uma aliança estratégica. Outro ponto é que, a parceria no Terceiro Setor é o ato 

associado apenas à captação recursos, e a aliança estratégica intersetorial, além de captar 

recursos, permita a interação na gestão das empresas participantes da aliança. 

(TACHIZAWA, 2002 e NOLETO, 2000) 



 

 
 

57 

Logo, esta pesquisa adotará o termo aliança estratégica intersetorial para as ações 

de longo prazo, e parceria para as ações pontuais. Diante disso, uma ONG ambiental tanto 

poderá ter no seu modelo de gestão os aliados como os parceiros. 

As ações de entidades, de forma individual, deram lugar às parcerias, um tipo de 

integração que evoluiu principalmente no final do século XX e que começou a dar lugar às 

alianças estratégicas intersetoriais no início do século XXI. Um processo de evolução normal, 

da mesma forma que a filantropia não foi extinta, mas passou a ser substituída, em alguns 

aspectos, por um contexto de sustentabilidade sem, contudo deixar de existir. 

As alianças estratégicas trazem benefícios tanto para os aliados, como para a 

sociedade e o meio ambiente, tais benefícios para os participantes são (FISCHER, 2002): 

• Desenvolvimento do capital humano: Trazendo novas oportunidades de 

treinamento e desenvolvimento; 

• Melhoria da eficiência operacional: Reduzindo os custos e aumentando a 

eficiência do processo; 

• Alcance da inovação organizacional: Operando em um ambiente com 

desafios e oportunidades complexas; 

• Aumento do acesso aos recursos: financeiros, técnicos e administrativos; 

• Melhoria do acesso à informação: Obtendo maior conhecimento em relação 

às pessoas ou comunidades-alvo, para melhorar os serviços e a prevenção de 

conflitos; 

• Realização de produtos e serviços mais efetivos: Tanto no desenho quanto 

na entrega de resultados; 

• Melhoria da reputação e da credibilidade: Junto aos principais stakeholders 

e indivíduos ou ainda organizações que estão direta ou indiretamente 

envolvidas; e 

• Contribuição para o desenvolvimento de uma sociedade estável: este é um 

dos objetivos principais do governo e de muitas organizações de Terceiro 
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Setor, mas também se torna crítico para os interesses de longo prazo das 

empresas. 

Percebe-se a relevância da pesquisa em diversas partes do mundo sobre este tema, 

as quais procuram mostrar como acontecem as alianças estratégicas e parcerias em suas 

regiões, e quais as implicações elas trazem para a complexa relação entre Estado, Mercado e 

Terceiro Setor. Podem ser citadas: 

• James Austin, da Harvard Business School, estudou uma variedade de 

parcerias e esquemas de cooperação surgidos entre empresas de origem 

norte-americana e seus parceiros em diversas partes do mundo. As 

análises destas pesquisas foram sistematizadas buscando compreender 

como este movimento tem ocorrido nos Estados Unidos, propondo um 

“continuum da colaboração” conforme Quadro 4, que “permite aos 

parceiros categorizar suas cooperações, entender de que forma essas 

cooperações podem evoluir ao longo do tempo e analisar as mudanças 

resultantes na natureza, nos requisitos e na importância de suas relações de 

cooperação” (AUSTIN, 2001).  

Quadro 2.4 – Continuum da Colaboração de Austin. 

UM DOIS TRÊS 

Estágio de Relacionamento 
Filantrópico Transacional Integrativo 

Nível e envolvimento Fraco 

 

Intenso 

Importância para a missão Periférica 

 

Estratégica 

Magnitude dos recursos Pequena 

 

Grande 

Âmbito das atividades Estreito 

 

Amplo 

Grau de interação Esporádico 

 

Intenso 

Complexidade administrativa Simples 

 

Complexo 

Valor estratégico Modesto 

 

Importante 

Fonte: Austin (2001). 
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Austin (2001) propôs este esquema para possibilitar aos indivíduos e organizações 

um pensamento estratégico em relação às alianças intersetoriais, o qual foi feito com base em 

suas pesquisas sobre este assunto nas empresas norte-americanas.  

De acordo com Quadro 2.4, as relações entre as entidades dá-se em três 

estágios: 

1. Estágio filantrópico: Onde a natureza do relacionamento entre a 

organização comercial e a organização sem fins lucrativos é 

principalmente de doador e donatário; 

2. Estágio transacional: Onde as organizações realizam suas trocas de 

recursos por meio de atividades específicas, tais como: marketing ligado à 

causa, patrocínio de eventos, licenciamento e acordos de serviço 

remunerado. O fluxo de valor passa a ter mais um caráter de mão dupla 

que os parceiros buscam e identificam conscientemente. Muitas destas 

cooperações são os relacionamentos iniciais dos participantes, não tendo 

sido precedidas de um estágio filantrópico; e 

3. Estágio integrativo: Onde as missões, o pessoal e as atividades dos 

parceiros começaram a experimentar uma ação mais coletiva e uma 

integração organizacional. O relacionamento tem a aparência de uma joint 

venture2 altamente integrada, o que é fundamental para as estratégias de 

ambas as organizações. Para a criação de valor conjunto, a cultura de uma 

organização passa a ser afetada pela cultura da outra, e sendo assim, 

processos e procedimentos são instituídos para gerir a crescente 

complexidade do relacionamento. Em última instância, a aliança torna-se 

institucionalizada. Os estágios de relacionamento estão sintetizados em 

um quadro que pode ter grande utilidade para a categorização da parceria a 

partir do olhar dos próprios parceiros. 

                                                 
2 Join venture: uma associação de empresas, que pode ser definitiva ou não, com fins lucrativos, para 
explorar determinado(s) negócio(s), sem que nenhuma delas perca sua personalidade jurídica. Difere 
da sociedade comercial porque se relaciona a um único projeto cuja associação é dissolvida 
automaticamente após o seu término. Um modelo típico de joint venture seria a transação entre o 
proprietário de um terreno de excelente localização e uma empresa de construção civil, interessada em 
levantar um prédio sobre o local. 
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Conforme apresentado no Continuum da Colaboração de Austin (2001) há a 

evolução para a visão estratégica ao longo do tempo, a qual sofrerá um processo de 

aperfeiçoamento contínuo. 

• O governo da Dinamarca criou, em 1998, The Copenhagen Centre, uma 

instituição internacional que, em parceria com o University of Cambridge 

Programme for Industry e com o Prince of Wales International Business 

Leaders Fórum, desenvolve pesquisas e trabalhos voltados para a 

promoção de parcerias intersetoriais. Com uma abordagem mais prática, 

este centro presta assessoria a organizações dos três setores na formação e 

manutenção das alianças, ao mesmo tempo em que realiza pesquisas que 

buscam descrever como este fenômeno ocorre. 

• No âmbito nacional o tema vem sendo pesquisado e debatido tanto por 

organizações dos três setores, quanto pelos núcleos de pesquisa, dentre 

esses últimos tem-se o Centro de Empreendedorismo Social e 

Administração do Terceiro Setor - CEATS, que realizou uma pesquisa em 

1999 sobre a atuação social das Empresas e o Voluntariado (FISCHER, 

2002). O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas - IPEA e outros 

pesquisadores também já começaram a estudar a atuação social das 

empresas. 

Essas alianças estratégicas intersetoriais não ocorrem de forma ocasional, mas 

decorrente dos relacionamentos de investimento e dedicação, resultantes de um esforço 

consciente das organizações envolvidas em promover atividades conjuntas cada vez mais 

amplas e importantes para ambas, para a sociedade e o meio ambiente. 

Dentre esses esforços, há a necessidade de os parceiros identificarem os limites da 

cooperação, e superarem as diferenças de cada um de acordo com o tipo de cooperação 

adotado entre entidades conforme quadro 2.5.  

A colaboração necessita da confiança, do conhecimento e da compreensão dos 

parceiros, na adoção de sistemas de avaliação e na capacidade de fazer acordos e estabelecer 

consensos para obter o equilíbrio e a perenidade da cooperação, de acordo com FISCHER 

(2002). 
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Quadro 2.5: Características alianças estratégicas intersetoriais x parcerias 

Características: Alianças Estratégicas Intersetoriais x Parcerias  

PARCERIAS ALIANÇAS ESTRATÉGICAS INTERSETORIAIS 

• Toda associação entre duas ou mais 

empresas de setores distintos 

envolvem a contribuição recíproca 

de recursos para a criação de valor 

em conjunto. 

• Todos os arranjos de aliança entre 

duas ou mais empresas de setores 

distintos envolvem a contribuição 

recíproca de recursos para a criação de 

valor em conjunto. 

• Visão de curto prazo. • Visão de longo prazo. 

• Relação efêmera. • Relação duradoura. 

• Captação de recursos para um 

projeto. 

• Captação e complementaridade de 

recursos, capacitação e bens. 

• Obter economia de escala e resolver 

limitações financeiras em um 

período 

• Gestão integrada e compartilhamento 

do valor criado. 

• Compartilhar a estratégia como ponto 

central e comum. 

 

• Alavancar conhecimentos específicos. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora fundamentado em Bamford et al. (2003), Coughlan et al (2002), 

Fischer (2002), Austin (2001) e Grassi (2006). 

Essa continuidade das relações é que permite a realização das alianças estratégicas 

intersetoriais de médio e longo prazo que permitem resultados estratégicos a todas as partes 

envolvidas. Afinal, a parceria tem uma visão de curto prazo. 

Os meios de comunicações no decorrer desses anos vêm contribuindo para a 

divulgação dessas alianças e parcerias, ocasionado a sensibilização propícia à formação de 

alianças estratégicas intersetoriais. Com isso as organizações da sociedade civil observando 

essas experiências de alianças e parcerias encontram condições propicias ao seu 

desenvolvimento e à consolidação de suas atividades sociais e ambientais. 

Portanto, conforme o resumo apresentado no Quadro 2.5, o termo aliança é o mais 

adequado para tratar sobre as relações entre ONGs ambientais e empresas privadas porque se 

espera um grau de integração da gestão tanto de capacidade, de recursos quanto de valor, de 

forma a garantir a sustentabilidade dentro do contexto ambiental. Além, de um 



 

 
 

62 

relacionamento de longo prazo, tendo em vista que a sustentabilidade tem como característica 

construir relações duradoras, que visam garantir um meio ambiente saudável para as gerações 

futuras. 

2.3.1.3. Tipos de alianças estratégicas no segundo setor e intersetorial 

De acordo com Nunes (2006), as alianças estratégicas são classificadas 

fundamentalmente em função do grau de relacionamento, pela interdependência entre as 

partes envolvidas e pelo nível de envolvimento das partes no negócio. 

Partindo de acordos provisórios e informais, as alianças se estruturam de formas 

diversas chegando à formação das joint ventures plenas, este caminho é decorrente do grau de 

envolvimento e interdependência das partes na formação das alianças. Quanto maior o 

envolvimento, mais bem definida e estruturada tende a ser a aliança (LORANGE; ROOS, 

1996). 

Já Lewis (1992) em sua classificação, diz que há dois tipos de alianças. A 

primeira classifica-se em cooperação informal e contratos formais, alianças caracterizadas 

pelo compromisso mútuo, em que maiores envolvimento e clareza estão presentes naquelas 

formalmente contratadas. 

Em seguida aponta as alianças de capital - investimentos minoritários, joint 

ventures e consórcios – nas quais se tem a clara divisão do controle, e este passa a exercer 

peso igual ou maior que o compromisso. 

Por fim, Lewis (1992) aponta as redes estratégicas, classificadas por ele como 

uma combinação entre os formatos anteriores, e um misto variado de compromisso e controle. 

Há também a classificação das alianças entre verticais e horizontais, que de 

acordo com Chiusoli; Pacanhan; Stahl (2004), as alianças verticais são as formadas entre a 

empresa e o fornecedor, ou entre a empresa e seu cliente. Já as alianças horizontais são as 

formadas por empresas que atuam no mesmo canal, neste caso, por varejistas concorrentes. 

As principais vantagens das alianças verticais segundo Pacanhan; Chiusoli; Stahl 

(2004), do ponto de vista do cliente são a possibilidade de melhores condições de compra, 

exclusividade de revenda e aquisição de conhecimento e tecnologia. Por parte do fornecedor, 

destacam-se a criação de barreiras a seus concorrentes e a facilitação de ações estratégicas. E 
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das alianças horizontais estão, o aumento da credibilidade junto aos fornecedores e a 

otimização em processos diversos, como compras, armazenamento, distribuição e ofertas, 

além da redução do ambiente de elevada concorrência. 

Aaker (1995) destaca o grau de formalização dos acordos para concluir que as 

alianças podem assumir diversas formas, desde acordos informais até uma joint venture 

formal. 

Douglas e Craig (1995) apresentam três formas de colaboração entre concorrentes 

que têm por base as fases da cadeia de valor dos cooperantes. Assim, é possível distinguir 

entre projetos de colaboração para investigação e desenvolvimento de novos produtos, 

colaboração na produção e logística e no marketing e distribuição. 

Faulkner (1992) apresenta três dimensões de classificação das alianças 

estratégicas e, em função das diferentes conjugações dessas dimensões, extrai oito opções. Na 

primeira dimensão (focalizada versus complexa), o autor considera as atividades 

desenvolvidas pelos parceiros; a segunda dimensão (joint venture versus non-joint venture) 

diz respeito ao capital e a forma jurídica da aliança; na terceira dimensão (dois parceiros 

versus consórcio) sobressai o número de parceiros envolvidos. 

Por seu lado, Root (1988) utiliza duas dimensões distintas das anteriores para 

classificar os acordos de cooperação internacionais. Essas dimensões são a nacionalidade das 

empresas e o tipo de cooperação desenvolvida. No primeiro caso, os acordos podem ser 

uninacionais (feitos para um único país), binacionais (dois países) ou multinacionais (vários 

países). No segundo caso, os acordos podem constituir-se como transações em mercado 

aberto, acordos de cooperação inter-empresarial e acordos de cooperação intra-empresarial. 

Yoshino e Rangan (1997) desagregam as ligações inter-empresariais em função 

do tipo de contratos (tradicionais e não tradicionais) e do grau de envolvimento de capital 

(fusões e aquisições, e criação ou não criação de uma nova entidade). Ou seja, as alianças 

estratégicas são ligações inter-empresariais que envolvem contratos não tradicionais (incluem 

neste caso vários acordos baseados em atividades como, por exemplo, produção ou 

investigação e desenvolvimento conjunto) ou arranjos de capital, excluindo as fusões e 

aquisições, e as joint ventures que são subsidiárias de multinacionais. Desta forma excluem 
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do âmbito das alianças estratégicas acordos como o licenciamento e a franquia que são 

considerados contratos tradicionais. 

Lorange e Roos (1996) classificam as alianças estratégicas analisando os tipos de 

objetivos em que as empresas desejam alcançar com a aliança, assim como, o tempo de 

duração. As alianças podem ser: 

a) Aliança provisória 

De acordo com Lorange e Roos (1996) nesta aliança, o que prevalece é que os 

recursos destinados à aliança estratégica são escassos e que os recursos gerados devem 

retornar às empresas-líderes. Logo, espera-se que uma empresa-líder perceba que o negócio é 

parte de uma atividade principal e que seja líder do segmento em relação a seus concorrentes. 

Essas alianças estratégicas tendem a ser de natureza defensiva, partindo-se do 

ponto de vista da sócia-líder, e de natureza oportunista, partindo da empresa-líder, porque esta 

explora sua liderança. 

Visto que, uma das partes tende a ser, tipicamente, grande empresa e a outra uma 

pequena empresa empreendedora, pode ser difícil encontrar uma paridade estratégica que 

atenda a ambas, o importante é a boa liderança e gestão. 

Quando se estabelecer um plano estratégico para este tipo de aliança estratégica, é 

importante examinar a compatibilidade de recursos, as tecnologias e os outros inputs 

fornecidos por várias entidades: as sinergias que forem contempladas devem ser criadas. 

b) Alianças estratégicas tipo consórcio 

Nesta aliança prevalece que os inputs de recursos para um consórcio tendem ser 

mais ricos, permitindo maior flexibilidade para adaptação a novas oportunidades. Entretanto, 

espera-se que os recursos gerados na aliança retornarem a cada uma das empresas sócias, de 

acordo com Lorange e Roos (1996). 

Esse tipo de aliança estratégica pode ser constatado quando surge um programa de 

pesquisa que envolve várias empresas interessadas, cada uma com recursos limitados para 

desenvolvê-lo independentemente. Em relação à paridade estratégica é importante que sejam 

avaliados os complementos entre sócios mais ou menos iguais. 
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Nesta situação o realismo em relação às posições das empresas será crucial, 

atingindo um acordo entre os pontos de vista das partes, devido ao fato de que muitas das 

partes podem ter relativamente pouco conhecimento anterior umas das outras, e suas posições 

de não-liderança em seus negócios. Esta estratégia pode envolver a desmontagem de muitas 

percepções errôneas da outra parte para delinear tal acordo de pontos de vista de 

posicionamento estratégico e de intenções input/output de recursos. 

Nesta aliança, no desenvolvimento de um plano estratégico, espera-se total 

cooperação entre as partes, tentando-se evitar a duplicação de esforços, uso de recursos 

complementares e o realismo sobre como os recursos individuais podem ser mais bem 

utilizados. 

c) Joint ventures baseadas em projeto 

Já as alianças nas joint ventures, segundo afirmam Lorange e Roos (1996), são 

baseadas em projetos que ocorrem quando poucos recursos são empregados pelas partes, mas 

os resultados são mantidos no novo negócio. As partes não só se vêem como líderes do 

segmento de mercado específico, mas também percebem que esse segmento tende a ser, de 

alguma forma, periférico em suas estratégias globais de portfólio. 

Um exemplo desse tipo de aliança estratégica pode ser constatado quando as 

partes tentam entrar juntas em um novo mercado, por exemplo, um país que seria de 

penetração difícil por outro tipo de negociação. Uma parte tem acesso ao mercado e a outra 

possui base tecnológica. Podem ser citadas como exemplo, as empresas norte-americanas e 

europeias que entram no mercado japonês. 

Em relação à parceria neste tipo de aliança estratégica, o problema é encontrar 

sobreposição suficiente entre as percepções das várias partes, partindo-se do pressuposto de 

que elas possuem vantagens diferentes e devem estabelecer um entendimento comum. O 

fornecedor de tecnologia deve estabelecer quem é líder do ponto de vista tecnológico, mas 

não uma ameaça à líder do ponto de vista de mercado. As duas posições complementares de 

liderança devem estar em equilíbrio, evitando, assim, a ameaça de a aliança degenerar-se em 

um cenário perde-ganha. 

Nesta situação, as partes devem superar o temor de expor suas próprias forças, 

amenizando, assim, a fraqueza potencial da outra parte (tecnologia versus mercado). A 
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hesitação de ambos os lados é, de fato, a principal razão para a falta de disposição para 

alocação de recursos suficientes, mantendo a joint venture limitada até a criação de uma 

relação de confiança recíproca e experiência positiva. 

d) Joint ventures plenas 

Conforme Lorange e Roos (1996) na aliança joint venture plena exige-se que, os 

recursos sejam fornecidos pelas partes com maior liberdade, permitindo a adaptação para 

novas eventualidades. É onde também, que os recursos gerados tendem a ser mantidos na 

aliança estratégica, dando sustentação para mobilizações estratégicas futuras.  

A estratégia de portfólio dos sócios comumente leva em consideração que o 

negócio em questão, normalmente, é relativamente periférico para ambos. Nesse negócio 

específico é comum a adoção de uma postura estratégica de seguidora de mercado. A 

preocupação deve ser a combinação de forças para a criação de valor adicional através da 

utilização conjunta de esforços e, possivelmente, o fornecimento de uma forma de saída após 

a reestruturação das atividades do novo negócio. 

Neste caso, a parceria estratégica lida com o estabelecimento de uma 

compreensão clara da situação de vantagem para ambas as partes. A disposição em fornecer 

recursos amplos dependerá de as partes não estarem dispostas a qualquer tipo de dominação 

entre si e que ninguém será bem sucedido através de uma introdução de recursos escassos. 

Similarmente, os acionistas-chaves devem estar dispostos a enfrentar grandes dificuldades ou 

a perceber que a cooperação é a única maneira realista para o estabelecimento de uma aliança 

estratégica. A insistência em independência será apenas um caminho em direção à incerteza. 

Sem dúvida, para muitos acionistas isso será difícil, principalmente aqueles que investem em 

negócios duradouros e de prestígio e que tem por hábito recuar em tempos difíceis. 

Apesar de existirem muitas tipologias de alianças estratégicas, elas estão 

basicamente alicerçadas em critérios jurídicos e econômicos. Aquelas que utilizam critérios 

jurídicos recorrem geralmente às seguintes dimensões de classificação: grau de formalização 

dos acordos, tipos de acordos relativamente à sua forma jurídica (tipo de contratos), e 

constituição ou não de uma entidade juridicamente autônoma. 

Por seu lado, as tipologias que envolvem critérios essencialmente econômicos 

referem-se, por norma, às atividades objeto de cooperação, envolvimento de capital, objetivo 
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da aliança, tipo de administração dos ativos, e contexto da aliança (entre empresas, entre 

setores, nacional, internacional ou outro), de acordo com ROOT (1988). 

No século XXI essas alianças, que tiveram origem e se concentravam no Segundo 

Setor, expandiram-se reunindo o três setores, ou pelo menos dois deles (Terceiro Setor e 

empresas), e entre organismos internacionais e instituições do Terceiro Setor. 

Tanto mundialmente como no Brasil, tornou-se comum a realização de alianças 

entre Governos, empresas e ONGs para a solução de graves problemas sociais e ambientais. 

Para a realização de alianças de sucesso é preciso que os setores compreendam 

que além das diferenças, existe um ‘objetivo’ que precisa de ambas as partes para ser 

alcançado. Portanto, de acordo com Instituto Fonte (2009) é preciso que as partes 

compreendam suas diferenças e busquem pontos comuns. 

Essas alianças intersetoriais, por ser uma iniciativa recente, ainda exigem muitos 

ajustes na sua operacionalização. De acordo com Instituto Fonte (2009), cada aliado possui 

suas vantagens e limitações nas alianças, conforme Quadro 2.6. 

Quadro 2.6: Os setores e suas vantagens e limitações nas alianças estratégicas.                 

Setor Vantagens Limitações 

Primeiro Setor Fonte de recursos 

(financeiros e bens). 

Continuidade das ações e falta 

de flexibilidade legal. 

Segundo Setor Agilidade nas ações. Transforma projetos sociais em 

“produtos”. 

Terceiro Setor Conhecimentos 

específicos de cunho 

social e ambiental e o 

voluntariado. 

Falta de flexibilidade 

decorrente de ideologias, gestão 

pouco profissional e falta de 

transparência. 

Fonte: Elaborado pela autora fundamentado em Instituto Fonte (2009). 

Na área ambiental é ainda mais complexa a relação de alianças e parcerias, pois 

muitas vezes, segundo Instituto Fonte (2009), a empresa aliada/ parceira é o próprio agente de 

degradação. Isso também ocorre na área social. 
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Esses fatos polêmicos se estendem aos organismos e bolsas de valores. Quando o 

Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE, da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA 

foi criado teve um grande debate acerca de que setores deveriam participar do mesmo, as 

principais críticas recaíam sobre os setores de bebidas, fumo e armas. 

2.3.1.4. Realização e execução das alianças estratégicas 

Acerca da realização e execução das alianças estratégicas, Lorange e Roos (1996) 

destacam a importância da fase inicial da aliança. 

A criação de uma aliança estratégica bem-sucedida é definida durante seu 

processo inicial de formação. É nessa fase que as dimensões analíticas e políticas e os 

assuntos devem ser discutidos com clareza e que a base de confiança e harmonia 

comportamental é estabelecida. 

Eles destacam também, uma etapa anterior e fundamental ao sucesso de uma 

aliança estratégica, o planejamento, ressaltando sua importância de entender a capacidade e as 

forças conjuntas envolvidas. Bem como, a necessidade de que a aliança seja benéfica a ambas 

as partes. 

É necessária a discussão dos aspectos como o enfrentamento da concorrência, a 

análise do cenário e as vantagens competitivas trazidas pela aliança, tais vantagens são 

apresentadas em quatro áreas: 

1) o ganho na relação com os fornecedores, principalmente condizente ao poder 

de barganha;  

2) a possibilidade de entregar maiores benefícios aos consumidores, procurando 

satisfazê-los de forma plena;  

3) o desenvolvimento de novas tecnologias, podendo levar a uma diferenciação 

frente aos concorrentes; e 

4) o bloqueio a novos entrantes, com a diminuição dos espaços para a ação dos 

concorrentes. 

Outro aspecto, cuja discussão deve acontecer ainda na fase inicial da formação da 

aliança, é a clareza dos objetivos. Lewis (1992) relata a importância de um esclarecimento 
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entre as partes acerca dos seus objetivos e alerta para o risco de um não esclarecimento na 

fase inicial poder desencadear uma situação conflitante, diminuindo o potencial de ganhos da 

aliança. Além de necessário para evitar conflitos futuros, a clareza na definição dos objetivos 

é também fundamental na mensuração dos resultados em uma aliança. 

Destaca-se ainda o desenvolvimento estratégico como essencial no 

desenvolvimento e condução de uma aliança, pois uma aliança sem boas bases estratégicas 

ficará perdida no mercado competitivo. A menos que tenham motivação estratégica, as 

alianças tornam-se dispositivos táticos, adquirindo um caráter momentâneo, deixando de 

produzir os resultados desejados e acabando por desfazer-se. (LYNCH, 1994) 

Contudo, apesar de todos os aspectos positivos das alianças estratégicos já 

apontados, os riscos também estão presentes neste empreendimento, e sua divisão entre as 

partes é apontada como a consolidação do vínculo. O compartilhamento de riscos é 

necessário, deve ocorrer de forma justa, e tende a funcionar como um encorajador no 

enfrentamento dos desafios e na busca pelo sucesso. (LEWIS, 1992). 

Conforme Lewis (1992) feito o planejamento e definidas as prioridades e 

objetivos das partes na aliança, o gerenciamento deve ocorrer de forma a facilitar o 

desenvolvimento do acordo. Também exige a compreensão por parte dos envolvidos da 

necessidade de transformação de cada um, para um ajustamento às suas novas e conjuntas 

necessidades. 

É necessário que se tenham definidos de forma explícita os papéis de cada pessoa 

envolvida no projeto, procurando sempre designar atribuições compatíveis com a capacitação, 

independente de seu poder econômico ou político. A comunicação entre os envolvidos nas 

tarefas deve ser direta e dinâmica, dispensando a unificação das informações em gerentes de 

projetos, que poderia enfraquecer o entendimento mútuo e diminuir o interesse. Porém, os 

gerentes envolvidos devem acompanhar de perto o desenvolvimento do projeto, buscando de 

forma conjunta fazer uma avaliação dos progressos alcançados. 

Apesar da definição de diversos processos a serem seguidos para um resultado 

mais eficaz em uma aliança, e perceber a importância destes processos, admite-se que, mesmo 

nas alianças contratualmente formalizadas, o desenvolvimento dos processos tende a fazer 
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com que o relacionamento torne-se o fator preponderante no alcance dos resultados. (LEWIS, 

1992) 

As alianças não podem funcionar sendo gerenciadas de cima para baixo por cada 

uma das empresas, a dedicação real deve vir daqueles que estarão diretamente envolvidos. As 

empresas fazem acordos, as pessoas os implementam, conforme LEWIS (1992). Da mesma 

forma deve funcionar para as ONGs e demais entidades do Terceiro Setor. 

Quanto à mensuração de resultados nas alianças estratégicas é de extrema 

relevância na composição do negócio. E a obtenção dos resultados está intimamente ligada à 

clareza dos objetivos, sendo eles, financeiros ou não. Os principais objetivos de uma aliança 

devem ser definidos de forma muito clara, respeitando as peculiaridades de cada aliança e 

procurando estabelecer parâmetros quantificáveis para cada uma das dimensões definidas 

como foco. (LYNCH, 1994) 

Acerca a mensuração Lynch (1994) destaca dois fatores fundamentais no 

acompanhamento desta nas alianças estratégicas: a formulação de metas, que devem 

funcionar como uma tradução detalhada do caminho a ser percorrido para o alcance dos 

resultados previamente definidos; e a criação de marcos de referência, capazes de permitir 

que os resultados sejam medidos por etapas, dando condições às partes de avaliarem o retorno 

e o que foi realizado até então para decidirem se continuarão trabalhando da mesma forma, se 

farão ajustes na condução, ou mesmo se cessarão a aliança. 

A constituição de uma aliança é descrita como uma sequência que engloba 

aspectos de formação e evolução, sendo: escolha criteriosa do parceiro, negociação, 

determinação da forma de gestão da aliança e implantação. Esse aspecto evolutivo é de suma 

importância para o seu sucesso. 
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Fonte: Lorange e Roos (1996).  

Figura 2.10 : Evolução dos modelos de alianças estratégicas.  

Lorange e Roos (1996) demonstram além dos modelos existentes de alianças 

estratégicas, a possibilidade de ocorrer uma evolução das alianças estratégicas entre um 

modelo e outro, conforme Figura 2.10. 

As alianças estratégicas se desenvolvem e precisam de estímulos para crescer e 

evoluírem. No Segundo Setor, percebe-se a necessidade de se ver como seu relacionamento 

com as empresas líderes se altera no decorrer do tempo, de dependência total na fase inicial 

da infância para a eventual independência em sua fase adulta. 

No Terceiro Setor, as alianças ocorrem de acordo com a Figura 2.10. Quando 

ocorre a interação entre o Primeiro Setor (Governo) e o Terceiro Setor (ONG ambiental), 

como exemplo o fornecimento de recursos pelo Governo do Estado da Bahia, Governos dos 

municípios de Ubatuba e São Mateus para o Projeto Tamar. 

Pode haver também uma interação entre o Terceiro Setor (ONG ambiental) e o 

Segundo Setor (Empresa), como exemplo a parceria entre o Projeto Tamar e o Bradesco. 

E a situação sinérgica, onde os três setores atuam em conjunto, que é justamente o 

caso do Projeto Tamar. E este projeto, ainda tem uma característica especial no caso de 

alianças e parcerias, porque possui cooperação com ONGs internacionais como a WWF. 

2.3.2. Alianças Estratégicas Intersetoriais para a sustentabilidade ambiental 

Partindo do conceito de aliança estratégica entre as empresas, de acordo com 

Fischer et al (2002) alianças estratégicas intersetoriais são todas as formas de colaboração ou 
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trabalho conjunto entre empresas, ou suas fundações e institutos, organizações da sociedade 

civil e do governo, para realizar as práticas de atuação social e ambiental. No entanto, essa 

forma de cooperação intersetorial não pretende substituir o papel do Estado em suas 

responsabilidades de elaborar políticas sociais e ambientais, tampouco atribuir às 

organizações da sociedade civil os papéis de operadoras dos serviços públicos. 

Conforme Johnson (2005, p.39) o conceito de aliança estratégica intersetorial é a 

“relação dinâmica entre duas entidades de diferentes setores da sociedade que estão 

envolvidos e comprometidos, envolvendo uma parceria com acordos, objetivos, intenções e 

estratégias, que levam a um resultado mutuamente benéfico, favorecendo o desempenho de 

cada entidade participante da aliança”. 

As alianças estratégicas intersetoriais são eficazes para a atuação social e 

ambiental, pois promovem sinergia entre as competências essenciais das entidades e criam 

espaços de fortalecimento da consciência social e ambiental. 

No âmbito das organizações do Segundo Setor a necessidade de realizar essas 

alianças intersetoriais advém do contexto de expandir e concretizar a função social e 

ambiental da empresa. A sensibilização pelos problemas de exclusão social e as atividades de 

apoio voltadas para a redução dos déficits sociais começaram a surgir a partir da segunda 

metade dos anos noventa, bem como a regulamentação governamental sobre o meio ambiente 

e às questões de preservação ambiental. 

Nesse cenário, as alianças intersetoriais asseguram benefícios para todos os 

setores: ONGs e órgãos públicos recebem conhecimentos e práticas profissionais das 

empresas, e estas absorvem experiência, flexibilidade e metodologia de trabalho. 

Isto se deve ao fato que nenhum tipo de organização por maior, mais complexa e 

eficiente consegue, isoladamente, atender as necessidades e propiciar o desenvolvimento das 

pessoas inseridas nos diversos grupos sociais. (FISCHER, 2002). 

De acordo com Brown (2002 apud FISCHER, 2002, p.16) em muitos casos, o 

início da colaboração entre entidades está ligado a pressões políticas, legais e de contexto 

social e ambiental que encorajam esforços conjuntos. As alianças bem sucedidas são 

caracterizadas pelo controle compartilhado nas decisões-chave entre seus membros. 
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Conforme Austin (2001), o fundamental para a viabilidade das alianças é a 

criação de valor tanto para entidades quanto para a sociedade e o meio ambiente como um 

todo. O desenvolvimento sustentável ambiental requer não apenas setores vigorosos, mas 

também a capacidade de combinar as competências de cada membro para colaborações 

voltadas ao benefício comum.  

É importante delinear sistematicamente o planejamento estratégico seguindo as 

indagações: por que; o que; com quem; quando e como desenvolver e administrar o 

relacionamento. 

É importante a identificação dos seguintes pontos para uma boa aliança 

estratégica, conforme AUSTIN (2001): 

• Função e valor da cooperação para a estratégia; 

• Orientar as organizações na busca de um parceiro compatível com seus 

objetivos; e 

• Propiciar análise temporal do início e dos passos que a aliança pode 

seguir. A relação de troca de recursos entre os participantes da aliança são 

primordialmente uma relação estreita de confiança. Portanto, as entidades 

precisam ter a capacidade de avaliar os recursos potenciais e reais 

envolvidos na aliança, ou seja, precisam ter uma gestão transparente, coesa 

e eficiente. 

Logo, Fischer (2002) define o poder organizacional das entidades como uma das 

características essenciais ao sucesso da aliança, porque define o grau de equilíbrio com o qual 

as entidades constroem um relacionamento de confiança, uma das bases da colaboração. 

Assim, quanto mais transparentes forem os aliados em relação aos benefícios 

esperados pela aliança, mais consistente será sua formulação. As capacidades singulares de 

cada organização podem ser usadas para geração de benefícios e cooperação para a sociedade. 

Os resultados conjuntos da atuação social e ambiental precisam ser observáveis, e, sempre 

que possível, avaliados e mensurados de forma objetiva (MENDONÇA et al, 2004). 

 



 

 
 

74 

2.3.2.1 As alianças estratégicas intersetoriais no âmbito das ONGS ambientais e 

empresas 

No contexto atual de globalização, de competitividade e sustentabilidade, o papel 

do Estado é intervir por meio de políticas públicas sociais e ambientais, nas atividades do 

mercado e da sociedade. 

Entre o Estado e a sociedade, o governo pode intervir por meio da educação 

ambiental. Ele utiliza as entidades educacionais públicas, para difundir os conceitos, e 

desenvolver a consciência social e ambiental dos indivíduos na sociedade, e os impactos de 

suas ações no meio ambiente. 

Na relação entre Estado e empresas, estas devem cumprir as leis e normas 

ambientais implantadas e vigentes pelo governo. Logo, elas devem estruturar suas atividades, 

processos, distribuição, atendendo as devidas legislações ambientais obrigatórias, sofrendo 

punições caso não as exerçam. Para cumprimento disso, necessitam-se muitas vezes 

mudanças e especialização que elas não possuem, tendo que buscar fora da sua cadeia de 

valor interna, focada no objetivo de negócio, para atender a demanda do Governo. Este age 

como órgão que deve fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental exercida pelas 

empresas. 

A sociedade por sua vez, deve exigir das empresas que seus produtos ou serviços, 

estejam vinculados ao conceito de serem ambientalmente corretos, e caso não atendam a esta 

exigência do mercado, esse não o quer. A ideia é sempre de que o produto e/ou serviço deve 

ser economicamente viável, social e ambientalmente correto. É preciso ressaltar, que o mundo 

está muito distante dessa consciência ambiental. Os consumidores, cada vez mais 

consumistas, desejam comodidade e preço baixo, e isso normalmente não é compatível com 

responsabilidade ambiental. 

Na relação entre Estado e ONGs ambientais, estas devem estar regularizadas e 

cumprindo as exigências para funcionamento legal e fiscal exigidas pelo Governo. E, 

normalmente agem para realizar uma carência da sociedade, que muitas vezes ainda não é 

percebida por ela, mas por um grupo de pessoas que a partir de uma ideologia passam a lutar 

para defender: rios, um tipo de animal, um bioma etc.  
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Figura 2.11- As inter-relações para parcerias e seu impacto no meio ambiente.  

As ONGs ambientais interagem com a sociedade, o Estado e as empresas, e estas 

atuam no meio ambiente, e influenciam também a sociedade e o Estado, conforme Figura 

2.11. 

Pode-se dizer que os critérios para o sucesso de uma aliança intersetorial no 

âmbito ONGS Ambientais e empresas para o uso sustentável de recursos naturais depende da 

confiabilidade, da eficácia da gestão e da aplicabilidade dos recursos. 

Sabe-se que as empresas têm maior experiência em estabelecer parcerias com 

outras empresas em torno de objetivos negociais, mas quando as parcerias são com ONGs 

sociais e ambientais, a facilidade diminui, este fato se deve a mudança dos critérios, das 

expectativas, das finalidades, das linguagens e dos modos de avaliação. (CALIXTO, 2007) 

A falta de experiência das organizações do Terceiro Setor abre espaço para 

insegurança nos relacionamentos intersetoriais, que acaba resultando, em muitos casos, em 

decisões verticalizadas e unilaterais. A parceria entre os dois setores é uma relação 

potencialmente promissora que necessita de aperfeiçoamento na prática. E isso só ocorrerá 

quando cada uma das partes se mostrarem digna, transparente, confiável, sem preconceitos, 

sem visões estereotipadas e sem resistências. (GUTMAN, 2003) 
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As ONGs ambientais são aliadas importantes para as empresas, pois exercem um 

papel social e ambiental decisivo em muitas situações que influenciam a conduta, a imagem e 

a postura de empresas potencialmente poluidoras. 

As ONGs têm ocupado um espaço crescente na mídia e buscado uma estrutura 

organizacional mais sólida visando reduzir a resistência à realização de alianças, devido 

preconceitos formados pela falta de transparência nessas entidades. 

De acordo com Gutman (2003), nas alianças estratégicas intersetoriais uma das 

primeiras e mais importantes questões a serem tratadas entre os aliados é a da propriedade do 

empreendimento que origina a aliança. Ele pode ser totalmente de um deles ou dividido, 

apresentando também vantagens e desvantagens em cada estrutura de propriedade e a melhor 

opção depende da natureza do negócio e das prioridades e capacidades de cada um. 

As capacidades de gestão e controle são problemas encontrados em algumas 

ONGs. Assim, a aliança pode prever treinamentos em gestão e outras habilidades que 

aumentem a capacitação e haja uma redução do risco na aliança. 

O problema da capacitação em qualquer tipo de entidade do Terceiro Setor está 

vinculado à questão de que grande parte dos colaboradores é voluntária e não possuem 

especialidades. Isso também ocorre nas ONGs ambientais. 

Há situações em que um voluntário tem um sentimento de amor imenso pela 

natureza, mas não é capacitado para defendê-la. Então, a própria ONG tem que promover uma 

educação ambiental para estas pessoas se tornarem multiplicadores e agirem proativamente na 

preservação. Um exemplo são as aldeias de pescadores situadas em área de preservação 

ambiental que não devem praticar e também denunciar a pesca predatória no período de 

defeso da lagosta e do camarão e da desova de peixes. Quando uma ONG não é responsável 

por aquele patrimônio ambiental, o Governo através dos seus órgãos, como o Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA deve promover esta educação. 

Esta é uma situação daquelas bastante contraditórias, mas em que uma empresa de 

pesca poderia patrocinar esta educação ambiental em parceria com uma ONG para evitar que 

as pessoas descartem lixo de forma incorreta às margens das praias, lagos e lagoas. Poderia 

instalar lixeiras com a sua marca e da ONG, e principalmente ela ser socialmente correta e 
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não pescar nos períodos proibidos. Afinal, a persistência do capitalismo desenfreado originará 

a extinção não apenas das empresas, mas do próprio homem. 

As alianças podem trazer uma série de benefícios potenciais, tanto para os 

participantes da aliança e/ou parceria, quanto para a comunidade beneficiada diretamente, 

como para a sociedade e o meio ambiente de uma forma ampla, como mostra o Quadro 2.7. 

(GUTMAN, 2003) 

Quadro 2.7 - Benefícios das alianças estratégicas intersetoriais entre ONGs ambientais e 

empresas. 

Benefícios para Organizações do Segundo Setor Benefícios para ONGs Ambientais 

Melhoria ou construção de imagem 
Melhora a captação de recursos. 

Conscientiza e desenvolve a sensibilização de seus 
colaboradores. 

Desenvolve a capacitação e gestão dessas 
entidades. 

Criação de uma “cultura de preservação ambiental”. Aumenta sua eficiência e eficácia para o 
atendimento dos seus objetivos. 

Expansão da atuação ambiental e cumprimento das 
legislações. 

Melhora sua imagem. 

Fonte: Elaborado pela autora fundamentado em Gutman (2003). 

A partir do momento em que ambos os lados da aliança percebem que os 

benefícios superam os custos, os desafios passam a ser encarados como oportunidades de 

crescimento, mesmo que no longo prazo. E as melhores práticas de desenvolvimento 

sustentável podem ser objeto de uma construção conjunta e coletiva, que fortalece a dinâmica 

social e ambiental, as regras de convivência e o uso sustentável dos ativos da biodiversidade, 

superando visões estereotipadas sobre as comunidades e o meio ambiente. 

As empresas, por sua vez, se propõem a participar de alianças estratégicas 

intersetoriais como forma de expandir e concretizar sua função social e ambiental e atingir as 

exigências legais e a demanda do mercado sem a criação de novos elos da cadeia de valor 

interna, mas estruturando-os na cadeia de valor externa. 
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2.4 Cadeia de Valor e a competitividade empresarial para a sustentabilidade 

Conforme Porter (1990), em seus estudos sobre vantagem competitiva denomina 

cadeia produtiva como cadeia de valor. A cadeia de valor interna segundo este autor divide-a 

em atividades distintas que ela executa no projeto, produção, marketing e distribuição do seu 

produto. A visão de Porter (1990), apesar de considerar os elos externos, é voltada para cadeia 

interna da empresa, ver Figura 2.12. 

Gerência de Recursos Humanos

Desenvolvimento de Tecnologia

Aquisição

Logística Interna Operações Logística 
Externa

Atividades de 
Apoio

Marketing e 
Vendas

Serviço

Infra-Estrutura da Empresa

Atividades Primárias

 

Fonte: Porter (1990). 

Figura 2.12: Cadeia de valor genérica.  

Porter (1990) apresenta a cadeia de valor com foco no ambiente interno, que 

produz o serviço ou produto, e para tanto, desenvolve atividades primárias e de apoio, 

conforme apresentado na Figura 2.12. 

As atividades primárias em qualquer entidade conforme Porter (1990, p.36) são 

atividades ligadas na criação física do produto, sua comercialização e pós-venda. De acordo 

com Figura 2.12 as atividades primárias são: 

• Logística interna: atividades ligadas ao controle de material; 
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• Operações: atividades associadas à transformação dos insumos em 

produto final; 

• Logística externa: atividades associadas à distribuição física do produto 

aos compradores; 

• Marketing e vendas: atividades associadas ao oferecimento de formas de 

aquisição dos produtos pelos compradores e formas de induzir os 

compradores a fazerem isso como promoção;  

• Serviço: atividades que visam intensificar ou manter o valor do produto, 

por exemplo, instalação, conserto, treinamento, etc. 

E as atividades de apoio são divididas em 4 categorias: 

• Aquisição: compra de insumos, equipamentos, materiais, etc.; 

• Desenvolvimento de tecnologia: cada atividade de valor, segundo Porter 

(1990, p. 38) envolve tecnologia, seja know how, procedimentos, ou no 

equipamento. Engloba uma ampla variedade; 

• Gerência de recursos humanos: atividades ligadas ao gerenciamento de 

pessoal; e 

• Infra-estrutura da empresa: incluem atividades de suporte ao 

funcionamento da empresa como gerência geral, finanças, contabilidade, 

problemas jurídicos, questões governamentais e gerência de qualidade, 

entre outras. 

Na cadeia de valores, Porter (1990) também classifica as atividades segundo o 

papel que elas desempenham para a vantagem competitiva sendo elas:  

� Direta: são as atividades diretamente envolvidas na criação de valor para 

o comprador; 

� Indireta:  atividades que tornam a execução das atividades diretas 

possíveis; e 
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� Garantia de qualidade: atividades que garantam a qualidade de outras 

atividades. 

As atividades dentro de uma de cadeia de valor são inter-relacionadas, formando 

elos entre o modo de execução de uma atividade e o custo ou o desempenho de outra. 

Na cadeia, agregar valor a um produto/ serviço, implica executar uma ou mais 

atividades, primárias e/ou de apoio, a um custo menor e/ou superiores aos seus concorrentes. 

Dada a complexidade cada vez maior das inter-relações econômicas em um contexto de 

mercado competitivo, uma empresa isolada não detém competência suficiente para dominar 

todas as atividades da cadeia de valor.  

Logo, as alianças estratégicas vêm como apoio e solução para compensar as 

lacunas de competência que a empresa apresente ao longo de sua cadeia de valor, através do 

compartilhamento de atividades com outras empresas que agreguem maior valor ao seu 

produto/serviço. 

Já o enfoque de cadeia produtiva dado por Shank e Govindarajan (1997) é 

considerado amplo em relação ao de Porter (1990), pois considera que a cadeia de produção 

da empresa é o conjunto de atividades criadoras de valor desde as fontes de matérias-primas 

básicas passando por fornecedores de componentes e até o produto final entregue nas mãos do 

consumidor.  

Trata-se de uma visão que abrange todo o processo produtivo, inclusive os elos 

externos à empresa. Considerando cada elo como uma das partes do conjunto formador de 

valor, conforme apresentado na Figura 2.13. 

De acordo com, Shank e Govindarajan (1997), trata-se de um método utilizado 

para se dividir a cadeia – desde a matéria-prima básica até os consumidores finais – em 

atividades estratégicas relevantes a fim de se compreender o comportamento dos custos e sua 

evolução. 
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EMPRESAFornecedor
Fornecedor

do 
Fornecedor

Clientes
Clientes do 

Cliente

2-“A  MONTANTE” 1“A  JUSANTE”

 

Fonte: Shank e Govindarajan (1997, p.14). 

Figura 2.13 – Cadeia de valor. (1) Cadeia de suprimento, “a jusante”. (2) Cadeia de suprimento, 
“a montante”.  

Para Shank e Govindarajan (1997), é necessária a divisão do setor em suas 

atividades distintas, e posteriormente atribuir-se custos, receitas e ativos às atividades de 

valor. Logo, é possível identificar os elos que geram mais competitividade quando integrados, 

e aqueles que podem ficar externos, e assim gerar maiores resultados. 

É importante analisar a cadeia de produtiva interna na visão de Porter (1990) para 

identificar os elementos essenciais e aqueles que podem ser terceirizados sem causar prejuízo 

para a imagem da empresa. E a cadeia externa, segundo Shank e Govindarajan (1997), de 

“cada empresa deve ser entendida no contexto da cadeia global das atividades geradoras de 

valor da qual ela é apenas uma parte”. 

É importante ressaltar que, Porter (1990) considera a cadeia de valor de uma 

empresa como apenas um elo em uma corrente maior de atividades, denominada de “sistema 

de valores”, como mostrado na Figura 2.14. Logo, não há contradição entre a sua visão e a de 

Shank e Govindarajan (1997). Apenas, um foco de pesquisas diferentes para os autores. 
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Fonte: Adaptado em Porter (1990). 

Figura 2.14 : Sistema de Valores.  

O conjunto formado pelas cadeias de valores dos fornecedores e dos canais (meios 

de distribuição) impacta de diversas maneiras na cadeia de valor do comprador, tornando-se 

parte fundamental desta. Destacadamente, porque Porter (1990) considera a competitividade 

analisada sob o enfoque de custos e diferenciação de produtos. 

Ao adotar o enfoque em custo, a empresa tem como objetivo minimizar seus 

custos, por meio do aumento da escala de produção, ou por meio de um forte controle de 

custos e despesas gerais, ou mesmo através da redução de custos em áreas como P&D, 

assistência, força de vendas e publicidade. 



 

 
 

83 

Sob a ótica de diferenciação, por sua vez, visa “...diferenciar o produto ou o 

serviço oferecido pela empresa, criando algo que seja considerado único ao âmbito de toda a 

indústria.” (PORTER, 1990, p. 51). Essa estratégia de diferenciação concentra-se 

essencialmente no ambiente competitivo, em um enfoque externo. Podem ser considerados  

fontes de diferenciação para uma empresa e seus produtos e serviços: marcas, a tecnologia 

empregada, os serviços personalizados e a rede de fornecedores. 

A partir da lógica das inter-relações de PORTER (1990), pode-se inferir que as 

alianças se originam de necessidades comuns das empresas envolvidas, assim como da 

possibilidade de redução de custos ou de diferenciação de seus produtos e serviços.  

Para obter vantagem competitiva utilizando a cadeia de valor como instrumento 

estratégico, a empresa deve compreender a cadeia de valor na qual opera e a dos seus 

principais concorrentes buscando utilizar seus determinantes de custos de modo que os 

concorrentes tenham desvantagens de qualidade e custo frente a sua liderança 

A combinação dos estudos de Porter (1990) e Shank e Govindarajan (1997) na 

cadeia de valor de empresas servem de embasamento para a análise da Cadeia de Valor no 

Terceiro Setor, destacadamente das ONG ambientais, e a interação entre as cadeias de uma 

empresa e de uma ONG Ambiental. 

A complementaridade vai ser constatada porque as atividades ambientais da 

empresas podem estar só nos seus elos integrados de produção, podem estar apenas em um 

elo externo, através de uma aliança com uma ONG ambiental, ou podem estar presente na 

cadeia interna e externa da empresa. 

2.4.1. CADEIA DE VALOR EM ONG’S AMBIENTAIS 

Segundo Falconer (1999), o setor empresarial foi um dos grandes motivadores das 

ações do Terceiro Setor, e o termo cidadania empresarial tem sido utilizado para demonstrar 

as ações de Responsabilidades Social e Ambiental das empresas.  

Este incentivo não decorre, porém, apenas de sentimento altruísta, exclusivamente 

de filantropia desinteressada, mas de um investimento estratégico que envolve também 

interesses da própria empresa, fortalecendo a imagem positiva institucional ou pelo 
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fortalecimento de mercados consumidores futuros, ou para atender as demandas legais 

ambientais.  

As empresas apóiam atividades relacionadas a projetos de proteção ambiental, 

social e outros para defender os próprios interesses. No entanto, para Fischer (2002), as 

iniciativas empresariais no Terceiro Setor são recentes, pouco exploradas e em rápido 

crescimento. São constituídas, principalmente, por institutos empresariais, fundações e pela 

filantropia individual de empresários. 

Com a intensificação dos procedimentos empresariais acerca da Responsabilidade 

Socioambiental, a partir da década de 90, as empresas passaram a investir em novos 

segmentos na cadeia de valor. 

De acordo com Melo Neto e Froes, (2001 apud ASHLEY, 2002, p. 9) os principais 

segmentos da Responsabilidade Social, são: 

1. Apoio ao desenvolvimento da comunidade; 

2. Preservação do meio-ambiente; 

3. Investimento no bem-estar dos funcionários e em um ambiente de 

trabalho agradável; 

4. Comunicações Transparentes; 

5. Retorno aos acionistas; 

6. Sinergia com os parceiros; e 

7. Satisfação de clientes e consumidores (grifo nosso). 

Todos esses segmentos visam obtenção de maiores lucros através da otimização 

de resultados econômicos/ financeiros na cadeia produtiva da entidade, e de ações 

socialmente corretas que venham atender às expectativas dos seus stakeholders. 

Esses segmentos tornaram-se tão relevantes para o patrimônio das entidades, que 

elas passaram a evidenciá-los com a mesma frequência dos relatórios financeiros, e muitas 

vezes até em conjunto com eles, mesmo sendo uma evidenciação contábil não obrigatória. 
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Além disso, foram criados prêmios e revistas especiais que tratam exclusivamente 

sobre ações de sustentabilidade, destacando as melhores empresas em Responsabilidade 

Socioambiental. 

De acordo com a Revista Guia Exame de Sustentabilidade (2008), a pesquisa 

realizada em 2008, com 128 empresas, revelou, conforme Figura 2.15, que 106 empresas 

publicam o Relatório de Sustentabilidade. 

 

Publicação de Relatório de Sustentabilidade 2008

106

22

SIM

NÃO

 
Fonte: Sustentabilidade (2008). 
Figura 2.15 - Publicação de Relatório de Sustentabilidade das Empresas. 

 

E das empresas entrevistadas pela Sustentabilidade (2008), 84 possuem política 

corporativa de Responsabilidade Ambiental, de acordo com a Figura 2.16, demonstrando a 

importância desse segmento na gestão da entidade. 

Empresas com política corporativa de 
Responsabilidade Ambiental

84

44

SIM

NÃO

 
Fonte: Sustentabilidade (2008) 

Figura 2.16 – Empresas com política corporativa de Responsabilidade Ambiental. 

Como os aspectos sociais e ambientais da Sustentabilidade afetam o aspecto 

econômico, as empresas buscam avaliar os riscos desses aspectos no seu sistema de gestão. A 

Figura 2.17 mostra que das 128 empresas, 90 consideram os aspectos socioambientais de 

curto, médio e longo prazo no seu sistema de gestão de risco. 
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Sistema de gestão de risco - aspectos 
socioambientais

90

38

SIM

NÃO

 

Fonte: Sustentabilidade (2008). 
Figura 2.17 – Sistema de gestão de risco: aspectos socioambientais. 

 

Diante da relevância dos impactos ambientais no patrimônio das entidades, seja 

na elevação de custos produtivos ou na imagem da empresa, que se reflete diretamente no 

valor das suas ações no mercado, estas tratam de medir o impacto desse segmento no 

resultado financeiro. A Figura 2.18 mostra que 67 empresas, mais de 50% da amostra, 

avaliam tais impactos. 

Metodologia que avalia o impacto da incorporação 
dos aspectos socioambientais nos resultados 

financeiros da entidade

6761 SIM

NÃO

 

Fonte: Sustentabilidade (2008). 
Figura 2.18 - Metodologia que avalia o impacto da incorporação dos aspectos 

socioambientais nos resultados financeiros da entidade. 
 

Para reduzir esses impactos, as empresas introduzem na sua política ambiental um 

conjunto de critérios ambientais. Na pesquisa destacaram-se: a seleção de fornecedores e o 

desenvolvimento de novos produtos e serviços, conforme Figura 2.19. 
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Política ambiental: critérios ambientais
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Fonte: Sustentabilidade (2008). 

Figura 2.19– Política ambiental: critérios ambientais. 

A questão é que, em algumas situações, no grupo desses fornecedores estão 

incluídas entidades do Terceiro Setor que prestam serviço de cunho social ou ambiental para 

as empresas, tendo em vista que as mesmas não possuem tal atividade na sua cadeia de valor 

integrada. 

A inclusão do Terceiro Setor como fornecedor de matéria-prima e serviço para o 

Segundo Setor completou o conceito de cadeia sustentável nas empresas. Para isso é só 

analisar as empresas do setor de papel que compram papel e papelão de ONGs de catadores 

para serem introduzidos em seu processo produtivo. Isso, com a finalidade de alcançar o 

segundo item da Figura 2.19, que é o desenvolvimento de novo produto, o papel reciclado 

para impressão. 

Além disso, há as empresas que possuem processos produtivos extremamente 

agressivos a natureza e que precisam fazer, de acordo com a legislação ambiental, um 

processo de recompensa, para isso investe em projetos de recuperação ambiental através de 

aliança estratégica intersetorial com ONGs ambientais, pois esta atividade não é específica da 

sua atividade operacional. Exemplo disso são algumas ações ambientais da Petrobras em 

decorrência de acidentes ambientais, como o afundamento da plataforma P-31. Outro tipo de 

atividade que as ONGs ambientais fazem, e que é muito utilizado pelas empresas é a questão 

da educação ambiental e do voluntariado ambiental. 

Logo, de acordo com as características e objetivos das entidades do Terceiro 

Setor, a sua estruturação de cadeia produtiva tem algumas especificidades que a diferencia da 

cadeia do Primeiro e Segundo Setores. 
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Portanto, a partir do conceito de cadeia de valor de Porter e Shank e 

Govindarajan, passa-se a desenvolver a ideia para formação da cadeia produtiva do Terceiro 

Setor. Inicia-se com as principais formas de captação de recursos que são traduzidos em bens 

e dinheiro, tanto originados de fundos públicos como privados, e as doações de pessoas 

físicas. Apenas a contribuição deste último, para a maioria das instituições, não é o suficiente 

para sua sobrevivência. Por isso, as alianças estratégicas intersetoriais tornam-se essenciais 

para as ONGs. 

As pessoas físicas são essenciais no Terceiro Setor quando oferecem o seu 

trabalho para a instituição sob a forma de trabalho voluntário. Afinal, é uma forma de entrada 

de recursos, tendo em vista o elevado custo da mão-de-obra no Brasil. A questão é que muitas 

vezes há carência de capacitação, e mais uma vez as alianças podem ajudar. 

Por meio da participação de atividade voluntária, este setor produz novas ideias 

sobre o comportamento social e na preservação de antigas tradições e valores da cultura, bem 

como na preservação do meio ambiente e da consciência ambiental. 

Neste contexto, as ONGs ambientais necessitam captar recursos das empresas e 

do Governo, pois suas atividades estão sujeitas às legislações ambientais e precisam cumprir 

exigências administrativas e jurídicas, bem como atender as demandas do mercado que 

acompanha o seu desempenho e constrói ou destrói a sua imagem. Portanto, alianças 

estratégicas são as mais consistentes porque são duradouras. 

A cadeia produtiva no Terceiro Setor, inclusive em uma ONG ambiental, pode ser 

formada pelos seguintes elos, na visão de cadeia externa: 

• Fornecedores: quem fornece os insumos a serem utilizados na prestação do 

serviço (recursos financeiros, materiais, mão-de-obra voluntária, capacitação, 

Empresa que deseja recuperar o ambiente degradado ou preservar algo, e a 

sociedade que fornece seres humanos a serem incluídos3.); 

• Entidade: aquela que presta o serviço, é organização do Terceiro Setor, que 

neste estudo é a ONG ambiental; 

                                                 
3 O seres humanos excluídos do contexto econômico-social que necessitam utilizar os serviços da organização, bem como 
aqueles que, embora não estejam excluídos do sistema, no caso das associações profissionais, utilizam-se dos serviços de sua 
organização, são os insumos que serão processados e transformado no produto do terceiro setor que é “um ser humano 
mudado”. O fornecedor desse insumo é a sociedade. 



 

 
 

89 

• Cliente primário:  que vai sofrer a ação, o meio ambiente a ser preservado 

e/ou o ser humano a ser incluído; e 

• Cliente Secundário: que vai receber o produto da entidade preservado, 

recuperado e reintegrado, bem como o que vai ter cumprida sua satisfação 

pessoal ao verificar que sua doação de recursos ou mão-de-obra voluntária 

atingiu o objetivo pretendido: meio ambiente saudável e seres humanos 

incluídos, permitindo o bem-estar da sociedade e do planeta. 

Essa estrutura pode ser vista na Figura 2.20, onde a integração entre os elos pode 

ser vista de acordo com Shank e Govindarajan (1997). A montante na cadeia de valor do 

Terceiro Setor tem-se os fornecedores de recursos para essas entidades, que podem ser: o 

Governo (por meio de projetos, licitações); as empresas privadas (pela transferência de 

recursos financeiros e ativos), utilizando parceria, alianças, contratos e outros, e por fim os 

voluntários, qualquer indivíduo da sociedade. A jusante da cadeia de valor tem-se os clientes 

primário e os secundários. 

FORNECEDOR -
GOVERNO , 
EMPRESAS PRIVADAS, 
VOLUNTÁRIOS E 
SOCIEDADE 

ENTIDADES DO 
TERCEIRO SETOR

CLIENTE
PRIMÁRIO

CLIENTE SECUNDÁRIO 
VOLUNTÁRIOS E SOCIEDADE

 

Fonte: Elaborado pela autora fundamento em Adriano et al.( 2002). 

Figura 2.20 - Cadeia de valor do Terceiro Setor.). 

É importante destacar que apesar destes elos serem apontados como principais, eles 

podem variar de acordo com o setor no qual está situada a entidade e com a sua estrutura 

organizacional. 
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2 METODOLOGIA 

 

Para se alcançar os objetivos propostos a investigação cientifica exige 

sistematização da pesquisa por meio de uma metodologia. Este capítulo objetiva apresentar a 

metodologia da pesquisa, na primeira parte são incluídos os métodos científicos de 

abordagem e na segunda parte os métodos de procedimentos, bem como os conceitos e 

constructos adotados na pesquisa. Na terceira trata-se da classificação da pesquisa.  A seção 

quatro trata sobre a coleta, análise e interpretação de dados da pesquisa. Por fim, a última 

seção apresenta o fluxograma do processo da elaboração desta pesquisa. 

 

3.1 MÉTODOS 

O conhecimento científico tem uma característica diferente das outras formas de 

conhecimento, trata-se da verificabilidade. Busca-se na investigação a veracidade dos fatos, 

ainda que relativa. 

Para a obtenção deste conhecimento é preciso percorrer um caminho em busca de 

uma resposta a um problema científico, que deve ser compatível com o objetivo geral da 

pesquisa e os objetivos específicos que auxiliam as conclusões sobre o objeto pesquisado. 

Adotados os métodos científicos compatíveis com objeto de estudo e o problema 

proposto, é preciso definir a coleta, análise e interpretação dos dados. Tendo em vista que sua 

estruturação deve ser alinhada com os objetivos específicos propostos, e deve apresentar uma 

conclusão de veracidade dos fatos que permita responder o problema científico. 

3.2.1 Métodos de Abordagem 

Como método de abordagem, foi utilizado na pesquisa, prioritariamente o método 

dedutivo. 

Este é o método científico mais clássico adotado na investigação das Ciências 

Sociais, pois o método dedutivo parte-se dos objetivos e postulados os quais se derivam para 

princípios que têm a finalidade de proverem as bases para as aplicações empíricas. A pesquisa 

é realizada partindo-se de uma premissa geral, que são as bases conceituais do referencial 
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teórico, até se chegar a uma premissa particular, conceito de aliança estratégica intersetorial 

entre empresa e ONGs ambientais e consequentemente a uma conclusão. 

Os preceitos gerais que fundamentam a pesquisa partem da base conceitual do 

Terceiro Setor no Brasil, do conceito de alianças estratégicas intersetoriais, com fundamento 

nos estudos de Austin (2001), Grassi (2006) e Fischer et al(2002), que se originam do 

conceito de alianças estratégicas entre empresas, e dos conceitos da cadeia de valor, 

considerando o foco interno e externo, estudados por Porter (1990) e Shank e Govindarajan 

(1997). 

O caminho a ser percorrido pelo método científico visou verificar a relevância da 

integração das cadeias de valor das empresas e ONGs ambientais brasileiras, através de 

alianças estratégicas intersetoriais com o objetivo de garantir a sustentabilidade para as 

empresas, para as ONGs e para o meio ambiente. 

Subsidiariamente, foi usado o método indutivo para constatação empírica dos 

fundamentos teóricos. O método indutivo, proposto pelos empiristas Bacon, Hobbes, Locke e 

Hume, parte do particular e coloca a generalização como um produto posterior do trabalho de 

coleta de dados particulares. Indução é um processo mental por intermédio do qual, partindo 

de dados particulares constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas 

partes examinadas (MARCONI, LAKATOS, 2001; GIL, 2008). 

Para se obter as conclusões empíricas sobre o objeto de estudo, que é o papel 

integrador das cadeias de valor de uma empresa e uma ONG ambiental brasileiras, através de 

alianças estratégicas intersetoriais, foi realizada uma modelagem de integração entre a cadeia 

de valor externa de uma indústria de Curtume situada no Estado do Ceará, e a cadeia interna e 

externa da ONG SOS Mata Atlântica, com sede em São Paulo. Estas duas entidades foram 

escolhidas por meio intencional, de acordo com as características de suas respectivas 

atividades, a indústria de curtume apresentar um significante impacto ambiental, e a ONG ser 

reconhecida, e apresentar alianças em sua gestão.  

Além dos métodos de abordagem é muito importante a definição, na investigação 

científica, dos métodos de procedimentos. 
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3.1.2 Métodos de Procedimentos 

Os métodos de procedimentos esclarecem acerca dos procedimentos técnicos que 

serão utilizados na pesquisa. Afinal, não basta saber qual o caminho deve ser percorrido, é 

preciso saber como percorrê-lo. Esta é a essência científica dos métodos de procedimentos na 

investigação científica das Ciências Sociais. (GIL, 2008) 

Para estudo do objeto alianças estratégicas intersetoriais entre empresas e ONGs 

ambientais brasileiras utilizaram-se dois métodos de procedimentos, concomitantemente: o 

método monográfico e o sistêmico.  

O método monográfico visa um estudo restrito, porém profundo do objeto. 

Permitindo ao pesquisador obter o máximo de informações sobre o mesmo. Por isso o estudo 

sobre alianças estratégicas intersetoriais está delimitado às cadeias de valor de empresas e 

ONGs ambientais brasileiras. Inúmeros casos de alianças estratégicas podem surgir no mundo 

inteiro, este estudo não é abrangente, ao contrário, contempla um tipo de aliança estratégica, 

utilizando modelagens de cadeia de valor definidas teoricamente por três estudiosos 

renomados, sobre um grupo específico de entidades, e que atuam em uma determinada região 

geográfica. 

Segundo Martins e Theófilo (2007) 

A abordagem sistêmica reconhece numa problemática de pesquisa a 
predominância do todo sobre as partes. Por isso, privilegia o estudo do seu 
objeto de forma globalizada, com ênfase nos aspectos estruturais e nas 
relações entre seus elementos constitutivos. 

A integração das cadeias de valor das empresas com as ONGs ambientais permite 

uma visualização abrangente da aliança estratégica intersetorial, ao mesmo tempo em que 

estas interagem com o meio ambiente, o social e o econômico, causando impactos e 

recebendo, num processo sinérgico e recíproco. 

Além disso, todas as interações entre os elos, direta ou indiretamente, causam 

impactos no resultado final de cada cadeia, demonstrando se a aliança estratégica foi eficaz ou 

não para os objetivos das entidades. 
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Para se trabalhar cientificamente a problemática proposta no estudo é preciso o 

uso de conceitos, definições e constructos, de acordo com COOPER E SCHINDLER, 2003. 

Os conceitos apresentam diferentes significados para os autores e isso dificulta a 

pesquisa científica. Portanto, é preciso definir operacionalmente o que se deseja. E a definição 

já é mais específica e tem que ter características próprias capazes de permitir a identificação 

do objeto conceituado e sua mensuração. 

Quanto ao constructo, segundo Cooper e Schindler (2003, p.53) “é uma imagem 

ou ideia inventada especificamente para uma determinada pesquisa e/ou criação de teoria”. Os 

autores ressaltam que para a construção de constructos é preciso combinar os conceitos mais 

simples, destacadamente quando a ideia ou imagem que se pretende construir não diretamente 

observável. 

Nesta pesquisa utilizam-se conceitos e constructos, conforme Figura 3.1. 

Mais Abstrato

Constructo de integração de cadeia de valor 
intersetoriais

Mais Concreto
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Conceito de 
Setores 

(Primeiro, 
Segundo 

e Terceiro Setor)

Conceito de 
ONG Ambiental
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Cadeia de Valor
Externa

Elos da Cadeia 

 

Fonte: Adptado de Cooper e Schindler (2003). 
Figura 3.1 – Constructos compostos de conceitos em integração de cadeias de valor em 

alianças estratégicas intersetorias entre empresas e ONGs ambientais.  
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Conforme apresentado na Figura 3.1, a elaboração de um constructo parte de um 

nível de abstração mais concreto para um nível mais abstrato. Portanto, esta pesquisa está 

estruturada em dois constructos: 1) constructo de alianças estratégicas intersetoriais e 2) 

constructo de integração de cadeias de valor intersetoriais. 

 

3.2 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Quanto à natureza da pesquisa esta é qualitativa. Tendo em vista, a quantidade 

restrita de informações públicas e sistematizadas sobre a interação das cadeias de valor de 

alianças estratégicas entre empresas e ONGs ambientais. Atualmente, as pesquisas sobre 

alianças estratégicas intersetoriais estão concentradas na Universidade de São Paulo, com 

fundamentos em Austin (2001) e Fischer (2002), e empiricamente, no mesmo centro de 

pesquisa, através do Programa de Extensão de Serviço à Comunidade – de 2005. 

De acordo com Martins e Theófilo (2007), uma característica da pesquisa 

qualitativa é a preocupação com o processo e não somente com os resultados e o produto. 

Esta pesquisa visa destacar esta característica mostrando isoladamente como se constrói a 

cadeia de valor em cada entidade, de cada setor específico e em seguida apresentando através 

de uma simulação, o elemento positivo do processo, que é a integração entre os elos das 

cadeias. 

Os dados qualitativos foram analisados, segundo Martins e Theófilo (2007), em 

três atividades: 1) redução dos dados – processo contínuo de seleção a partir das pesquisas 

bibliográficas; 2) apresentação dos dados – uma organização que privilegiou os gráficos e os 

esquemas, e 3) delineamento de busca de conclusões – identificar explicações após a análise 

da literatura relevante sobre o tema. 

Os dados quantitativos apresentados na investigação são extraídos de fontes 

bibliográficas e documentais, tais como a listagem de entidades inscritas no Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), na Associação Nacional das ONGs (ABONG), no 

Fórum Brasileiro de ONGs e outros cadastros mantidos por entidades do setor. Na 
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metodologia desta pesquisa, utilizaram-se desta listagem 315 ONGs Ambientais cadastradas 

nessas entidades listadas no anexo A, para traçar o perfil destas no Brasil. 

Para fazer a simulação da empresa de curtume, os dados foram coletados da 

indústria de Sobral e para coleta das informações, da ONG Ambientais SOS Mata Atlântica 

foi analisada seus relatórios, e informações sobre a entidade em meio eletrônico. 

Quanto aos fins, a pesquisa é descritiva. Sua finalidade foi analisar e descrever 

como duas cadeias de valor de entidades distintas, pertencentes a setores diferentes, com 

missões distintas, mas com um ou mais objetivos em comum podem ser integradas 

permitindo um ganho econômico e social-empresarial traduzidos na sustentabilidade das 

empresas e da vida no planeta, por meio de alianças estratégicas intersetoriais. 

Para descrevê-las utiliza-se uma simulação como estudo de caso de uma empresa 

de curtume e uma ONG ambiental. O estudo de caso de acordo com Yin (2005) deve ser 

utilizado quando se procura responder às questões como e por quê certos fenômenos 

acontecem, quando se persegue o foco de um evento contemporâneo e não se requer controle 

sobre o comportamento dos eventos. 

 A técnica do estudo de multi-casos foi utilizada para evidenciar de forma 

empírica a aplicabilidade dos aspectos teóricos abordados na pesquisa bibliográfica. 

Conforme Yin (2005), várias são as possibilidades de condução de estudos de caso, pois 

estabelece duas dimensões de estudo. A primeira delas está relacionada à quantidade de casos 

a serem trabalhados (único ou múltiplos), ao passo que a segunda está relacionada com a 

quantidade de unidades de análise. Esse estudo utilizou a técnica de múltiplos estudos de caso 

para traçar o perfil das ONGs ambientais. 

 

3.3 COLETA, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

A coleta de dados pode ser realizada por meio de dois grandes grupos de 

delineamento: os que utilizam fonte de papel, com uso de pesquisa bibliográfica e 

documental, e aqueles cujos dados são fornecidos por pessoas, levantamento de campo 

(survey). 
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Este estudo utiliza essencialmente fonte bibliográfica, livros, e obras referencias 

como de Austin (2001), Grassi (2006) e Fischer (2002), Porter (1990) e Shank e Govindarajan 

(1997), teses e dissertações, periódicos científicos; documental e estudo de caso para a sua 

coleta de dados. 

De acordo com Gil (2008) existem muitas fontes bibliográficas, merecendo 

destaque: livros, obras de referência, periódicos científicos, teses e dissertações, anais de 

encontros científicos e periódicos de indexação e resumo. 

Tais fontes foram usadas neste estudo para dar embasamento às teorias estudadas, 

fornecer dados sobre a empresa de Curtume usada na simulação como estudo de caso, e para a 

coleta de dados usada para traçar o perfil das ONGs ambientais brasileiras. 

Quanto à pesquisa documental foram utilizados documentos de arquivo privado e 

público, contemplando a tipologia primária (documentos oficiais etc.) e secundária (relatórios 

de empresas, tabelas estatísticas etc.). Alguns relatórios foram obtidos através de consulta a 

web. 

A pesquisa documental “apresenta-se como um método de recolha e de 

verificação de dados: visa o acesso às fontes pertinentes, escritas ou não, e, a esse título, faz 

parte integrante da heurística da investigação4”. (ALBARELLO et al (1997) 

Neste estudo, a pesquisa documental foi essencial para se conhecer o estágio em 

que o objeto de estudo se encontra empiricamente, e para a obtenção de dados das entidades 

citadas na pesquisa, destacadamente para a estruturação da simulação da ONG SOS Mata 

Atlântica.  

O processo de análise dos dados é formalizado após a coleta dos dados e, 

conforme Beuren (2004) significa trabalhar com o material obtido durante o processo 

investigatório. Após a análise conjunta dos dados, foi estruturado o relatório de pesquisa em 

quatro capítulos. 

 

                                                 
4 Favorece aos novos desenvolvimentos teóricos ou descobertas empíricas. 
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3.4 FLUXOGRAMA DA PESQUISA 

O desenvolvimento do trabalho foi estruturado em quatro etapas, evidenciadas na 

Figura 3.2.  

Levantamento de Dados e 
Informações

Detalhamento da 
Metodologia e Construção 
dos Referenciais Teóricos

Coleta e análise dos dados 

REVISÃO

1 a

ETAPA

2 a

ETAPA

3 a

ETAPA

6 a

ETAPA

5 a

ETAPA

Redação e Elaboração das 
Conclusões e  Recomendações

 

Figura 3.2 – Fluxograma das etapas da pesquisa.   

Na etapa de levantamento de dados e informações, inicialmente foi realizado estudo 

sobre Terceiro Setor e o processo de interação com os outros setores, enfocando a interação 

com o Segundo Setor, especificando as interações entre ONGs ambientais e empresas. 

Também se tem a revisão de literatura sobre aliança estratégica intersetorial e cadeia de valor 

sobre enfoque da sustentabilidade Isso foi possível através do levantamento de dados e de 

informações, obtidas por meio de pesquisa bibliográfica direta, pela Internet, relatórios 

eletrônicos, visando-se aprofundar os temas enfocados pela pesquisa 
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Na etapa de detalhamento da metodologia e construção dos referenciais teóricos, foi 

detalhado a metodologia da pesquisa, para que haja uma orientação mais direta para a 

realização da análise teórica pela investigação mais aprofundada do referencial teórico.  

Na etapa da coleta de dados, constitui-se da analise da indústria de curtume 

pesquisado por Adriano (2003), e entidades inscritas no CONAMA, Abong e outros cadastros 

mantidos por entidades do setor, para traçar o perfil das ONGs ambientais brasileiras e 

elaborar sua cadeia de valor. Para após fazer a simulação entre a empresa de Curtume usada 

como estudo de caso e a ONG SOS Mata Atlântica.  

Nestas últimas etapas, elaboração da conclusão, recomendações e revisão, foi 

realizada a redação, os devidos ajustes e revisão do estudo, elaboração apresentação da 

dissertação e entrega final do presente trabalho. 
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4 ESTUDO DE CASO 
 

Este capítulo aborda o papel integrador da cadeia de valor na aliança estratégia 

intersetorial entre empresa e ONG ambiental sob o ponto de vista da sustentabilidade, através 

do estudo de caso da empresa de curtume em Sobral e da ONG Ambiental. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA INDÚSTRIA DE CURTUME NO CEARÁ  

Segundo Couto Filho (1999) o primeiro curtume de que se tem notícia é também a 

primeira indústria cearense, instalada em Aracati no ano de 1744. Uma atividade totalmente 

artesanal, onde utilizava-se reservatórios para água e madeira unidas por pequenas lascas de 

madeira proveniente das árvores de pau-d'arco ou andiroba, por serem mais resistentes, 

usando cinza, pedra ume e casca de angico para industrializar as peles de cabra, carneiro e boi 

surgiu a nossa indústria de couro.  

Nos anos de 1744 até o início de 1900, não se tem notícia de novas indústrias de 

couro no Ceará, e sim a proliferação de pequenos curtumes de sola para artigos como arreios, 

celas, baús, mobílias etc., nas cidades de Crateús, Acaraú, Sobral, Fortaleza e Juazeiro do 

Norte. (COUTO FILHO, 1999) 

Em 1910 o Ceará tinha no mercado de couro a grande atração para investimentos 

estrangeiros (ou de famílias estrangeiras).  Mas foi no ano de 1973 que se instala na cidade de 

Sobral o Curtume Machado (produção de 2000 couros vacum/dia acabado).O grupo 

Machado, proprietário do Banco do Ceará, nos anos de 1987-1991 torna-se o maior 

exportador de couro industrializado do Norte e Nordeste do Brasil. A diretoria do curtume no 

ano de 1978 era composta por: Manoel Machado de Araújo, José Machado de Araújo, José 

Maia Machado e Luís Carlos Farias Bezerra. (COUTO FILHO, 1999) 

Atualmente, segundo a Abicalçados citada por Santos, Abidack e Alexim (2001), 

a indústria calçadista do Estado do Ceará é composta por cerca de 150 empresas, das quais 

90% correspondem a micros e pequenas empresas de origem local. No total, geram 

aproximadamente 30 mil empregos diretos, com salário médio igual ao mínimo. Cabe 
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ressaltar que 80% dos empregos são gerados pelas empresas que migraram do Sul/Sudeste 

para o Ceará, e que correspondem a 10% do total das empresas, ou seja, 15 empresas.  

Esta atividade é tradicionalmente visto como atividade muito poluente, pois está 

relacionada diretamente a uma grande geração de efluentes líquidos e resíduos sólidos que 

provocam a contaminação do solo e das águas e geração de odores. 

De acordo com Oliveira Dias (1999) as principais causas de impactos ambientais 

em um curtume são: 

A geração de Efluentes Líquidos – Na atividade de curtume utiliza-se muito 

água em várias etapas da produção, gerando para cada uma delas seus efluentes, como visto 

anteriormente. Como por exemplo podemos citar na etapa de remolho, ocorre a dissolução do 

sal (cloreto de sódio). O sangue e outras substancias orgânicas constituirão a carga orgânica 

no efluente. No caleiro residual encontra-se matéria orgânica em grande quantidade cal e 

sulfetos. As operações seguintes de depilação, purga, piquelagem e curtimento produzem uma 

poluição salina e/ou tóxica (cromo). E quando se usa tanino, o problema é a coloração escura 

do efluente. As operações de recurtimento, tingimento e engraxe resultam na presença de sais 

minerais, tanino e de corantes nos banhos residuais. Pode-se citar como as principais 

características dos efluentes líquidos nos curtumes:  

• Elevado Ph; 

• Presença de cal e sulfetos 

• Presença de cromo potencialmente tóxico; 

• Quantidade de matéria orgânica 

• Elevada salinidade, etc.. 

A geração de Resíduos Sólidos – Os resíduos sólidos que não são curtidos são: 

• Carnaça – obtida na operação de descarne 

• Aparas não caleadas – fragmentos do couro não submetidos a depilação e ao 

caleiro 
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• Aparas caleadas – fragmentos do couro submetidos a depilação e ao caleiro 

• Aparas de couro curtidos 

• Pó de lixadeira 

• Serragem e operação de rebaixamento 

A geração de Poluentes Atmosféricos – os gases e vapores que saem dos fulões 

nas etapas de curtimento do couro ficam restrita à área interna da planta, gerando riscos à 

saúdes dos trabalhadores, contudo o problemas mais grave de poluição refere-se à geração de 

odores, que ocorre especialmente na decomposição da matéria orgânica presente nos resíduos 

e efluentes. 

Logo, pela relevância da atividade na economia e pela impacto ambiental que 

causa, será discorrida sobre o processo da industria de curtume e seu impacto na região de 

Sobral. 

4.1.1 A indústria de Curtume em Sobral  

Destacando-se atividade do setor de calçados na cidade de Sobral, esta apresentou 

maior desenvolvimento com a instalação da empresa Grendene, impactando na cadeia desta 

região em 9.700 empregos diretos. (AGUIAR, 2005) 

A cidade possui uma rede hídrica formada por riachos que descem da vertente 

leste das serras da Meruoca e do Rosário, abastencendo seu açude e a população local. Dentre 

eles destaca-se o riacho Oiticica, que em conjunto com o Jatobá formam um sistema chamado 

Várzea Grande, que sofre impactos causados pelas indústrias de extração e a indústria de 

curtume. Também ocorre que o riacho Oiticica passa por um processo de aterramento, de 

ocupação desenfreada por conjuntos habitacionais no seu entorno sofrendo ainda a ameaça de 

megaprojetos a serem implantados às suas margens para serem ocupadas devido a expansão 

da. cidade.  

As indústrias de curtumes instaladas em Sobral destinam seus resíduos líquidos 

provenientes da produção em uma tubulação ligada a uma lagoa de estabilização. Esta 

tubulação encontrando-se em má conservação ocasionou problemas de vazamento, poluindo 

as lagoas do Sistema Hídrico da Várzea Grande (SHVG).  
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Entende-se que no processo de fabricação do couro, além de ser lançado nas 

águas o cromo, substância altamente prejudicial à saúde, são escoados também os próprios 

resíduos do couro que por seu alto teor de matéria orgânica, retira o oxigênio da água dos 

mananciais, provocando a eutrofização e morte da fauna aquática, por isso ressalta-se a 

analise do impacto desta atividade na região de Sobral. 

Por isso, a indústria de curtume deve procurar formas para diminuir os impactos 

ambientais causados na sua produção, dentre essas formas as alianças estratégicas 

intersetoriais vão auxiliar esta indústria na resolução dessa problemática sem sair do seu foco  

de negócio chave, que é a produção do couro.  

4.2 O PAPEL INTEGRADOR DA CADEIA DE VALOR NA ALIANÇ A 

ESTRATÉGICA INTERSETORIAL ENTRE EMPRESA E ONG AMBIE NTAL 

Para constatar, empiricamente, a integração entre a cadeia de valor de uma 

empresa e de uma ONG ambiental realizar-se-á nos itens seguintes uma simulação. 

A simulação será entre a cadeia de uma empresa de curtume denominada Empresa 

de Curtume Sobral CE, situada no estado do Ceará, conforme dados obtidos em Adriano 

(2003). A indústria de curtume tem muitos impactos ambientais no seu processo produtivo, e 

serve como referência econômica devido constituir-se um elo da cadeia de valor do setor 

calçadista. 

A entidade do Terceiro Setor a ser integrada é a ONG ambiental SOS Mata 

Atlântica, situada no estado de São Paulo. Os dados foram obtidos através de consulta na 

página eletrônica da entidade na web, que corresponde ao endereço 

http://www.sosmatatlantica.org.br. 

A simulação demonstrará a importância da estratégia das duas entidades para 

realização da aliança estratégica intersetorial, a relevância do conhecimento de custos na 

cadeia de valor e o papel da gestão ambiental no Segundo Setor por meio de ações éticas e 

legais.  
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4.3 CADEIA DE VALOR EM UMA INDÚSTRIA DE CURTUME E S EU IMPACTO 

AMBIENTAL 

De acordo com a Abicalçados (2009) a produção brasileira de calçados atingiu 

808 milhões de pares em 2007, destacando o Brasil como um dos maiores produtores 

mundiais. A indústria calçadista é também intensiva em mão de obra, gerando emprego e 

renda para as classes sociais menos favorecidas.  Apesar da importância econômica desse 

setor, existem elos nesta atividade que apresenta elevado nível de impactos ambientais, como 

consumo excessivo de água, geração de resíduos sólidos e poluentes atmosféricos.  

Diante disso, uma indústria de curtume, que é um elo da cadeia produtiva 

coureira-calçadista, denominada Empresa de Curtume Sobral CE.  

O Setor de Calçados no Estado do Ceará está voltado para o mercado externo, e a 

pressão da concorrência obrigou a indústria brasileira, além de outras providências, a reduzir 

custos de produção e logística na sua cadeia de valor. O Nordeste possui duas vantagens 

competitivas em relação a tais aspectos, a primeira é o custo da mão-de-obra, que é inferior ao 

da região sul do país, e a segunda a sua localização privilegiada em relação aos Estados 

Unidos, o principal centro importador, reduzindo custos na logística de transporte. Ressalta-se 

que, além desses elementos a atração desse setor deve-se aos incentivos fiscais diferenciados 

e a cultura do couro desenvolvida no Nordeste.  

Para compreender e analisar os custos da cadeia de valor Shank e Govindarajan 

(1997), sugere a análise externa.  

Conforme a Figura 4.1, que mostra todos os elos da cadeia da indústria de 

calçados, o primeiro elo é a aquisição do animal, ou seja, o boi adquirido no Maranhão, 

Tocantins e Pará por um frigorífico industrial situado em Açoilândia (MA), até o consumidor 

final que comprará o calçado, no mercado interno. 

Após a aquisição do gado, o frigorífico produz a pele, principal matéria-prima do 

couro, que será adquirida pelo curtume. 

Os fornecedores de serviços representam as empresas de manutenção dos 

equipamentos da indústria, produtos químicos e material de embalagem, que são adquiridos, 

principalmente em São Paulo, conforme Figura 4.1. 
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Pele (Açailândia-MA)
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(Pará, Bacabal-MA, 

Tocantins)
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Material de Embalagem (SP)

Loja  (BR)
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Final
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Figura  4.1– Cadeia de Valor na Indústria de Curtume Sobral CE.  
 

Após o processamento da pele, a indústria calçadista produz sapatos e botas de 

couros que são vendidos para lojas no Brasil, e destas ao consumidor final.  

Na análise da cadeia externa vê-se que o processo de produção do couro exige o 

estudo da cadeia interna para identificação dos impactos ambientais da indústria de curtume, 

conforme Figura 4.2.  
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Fonte: Adaptado Adriano (2003). 

Figura  4.2 – Processo do Curtimento do couro.  

Na Figura 4.2, analisa-se o elo interno da produção onde se dá o processo de 

curtição do couro. A cadeia mostra as etapas, segundo COUTO FILHO (1999, p.35): 

1. Seleção da Pele: A matéria-prima base é a pele utilizando-se sobretudo pele de 

mamífero especialmente o gado e em quantidade menor, peles de animais 

diversos: répteis, peixes e aves;  

2. Conservação: Após a seleção da pele é feita a conservação, nos quais os meios 

mais utilizados são desidratados (pois a pele possui em sua composição 75% 

de água), existem três maneiras para assegurar essa conservação: a) a salga, a 

secagem ou ambas combinadas;   

3. Classificação das peles: É a etapa onde a pele é classificada por categoria e 

peso, seguindo convenções admitidas pelos compradores. Além disso, é 

comum a classificação por sua qualidade e defeito, ou seja, as peles 

normalmente chegam ao curtume com defeitos que gera repercussão sobre a 

qualidade e aspectos do couro;  

4. Trabalho de ribeira: Depois da classificação e separação da pele, passa-se ao 

pré-curtimento, que é a preparação da pele para curtimento que compreende 

uma série de fases para eliminar as partes de pele não utilizada no couro. O 

trabalho de ribeira consiste de quatro (4) fases que geram vários impactos 

ambientais, tanto no consumo de água como na geração de resíduos sólidos; 
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5. Curtimento do couro: Nesta fase, o curtimento do couro exige, além do 

consumo de água, o uso elevado de produtos químicos. Os taninos vegetais 

possuem aplicação reduzida; e 

6. Acabamento: Nessa etapa são realizadas operações que conferem ao couro 

propriedades específicas de umidade, flexibilidade e aparência. As principais 

operações são: enxugamento, rebaixamento, neutralização, tingimento. 

recurtimento, engraxe, secagem e lixamento. O uso de água e produtos 

químicos que afetam o lençol freático são os principais impactos desta fase da 

produção do couro. 

A atividade do curtume consome grande quantidade de água, com isso uma das 

principais medidas atenuantes para a manutenção do ambiente está a redução da quantidade 

de água e o tratamento da mesma. Além disso, gera muitos resíduos líquidos que requerem 

tratamento adequados (uso de graxas, iodo e tanino), os resíduos sólidos (pedaços de couro 

contaminados pelos produtos químicos) e emissões atmosféricas (provenientes das caldeiras). 

O processo do curtimento do couro representa a atividade primária do processo 

produtivo do curtume, conforme cadeia de valor interna da empresa na visão de Porter. Esta 

análise confirma que o ambiente interno da empresa impacta de forma expressiva o meio 

ambiente. Logo, a empresa devido a exigências legais deve buscar soluções para minimizar 

esses impactos, mas sozinha não detêm a capacidade necessária, pois precisará agir de forma 

ambientalmente correta, internamente e externamente, para suprir essa carência. Talvez a 

solução mais viável seja aliança estratégica intersetoriais com ONG`s ambientais.  

Terá que implementar uma gestão ambiental capaz de minimizar e eliminar os 

seus impactos no elo da produção. E no aspecto concernente à recompensa deverá investir em 

educação ambiental interna e externa e projetos socioambientais que preservem os recursos 

impactados por suas atividades, destacadamente a água. 

Para realizar as duas últimas atividades, a empresa analisa os custos dos elos das 

suas cadeias de valor. E constata que, é muito mais oneroso integrar um novo elo a cadeia 

interna para realizar estas atividades que fazer alianças estratégicas intersetoriais e parcerias 

com um elo externo da cadeia, ONG ambiental, para realizar estas atividades. 
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4.4 CADEIA DE-VALOR NA ONG AMBIENTAL SOS MATA ATLÂN TICA E SUA 

ATUAÇÃO  

As ONGs ambientais lutam em defesa do meio ambiente, pesquisas, e educação 

ambiental etc. A Fundação SOS Mata Atlântica, uma das mais importantes ONGs brasileiras, 

é uma Organização Não-Governamental, entidade privada, sem vínculos partidários ou 

religiosos e sem fins lucrativos, foi criada em 1986 e tem como missão defender os 

remanescentes da Mata Atlântica, valorizar a identidade física e cultural das comunidades 

humanas que os habitam e conservar os riquíssimos patrimônios natural, histórico e cultural 

dessas regiões, buscando o seu desenvolvimento sustentado. (PROJETOS. Portal SOS MATA 

ATLÂNTICA, 2009) 

As linhas de atuação da Fundação SOS Mata Atlântica estão delimitadas em 

trabalho para execução de políticas públicas e implementação de legislação adequada; 

desenvolvimento de campanhas e mobilizações que estimulem a participação da sociedade na 

conservação; documentação e organização de dados e informações sobre a Mata Atlântica, 

bem como sua divulgação para que o público possa se engajar nessa luta; atividades e projetos 

de educação ambiental, especialmente para os jovens, que estão entre os elos mais 

importantes dessa cadeia; criação de programas e apoio à iniciativas de comunidades e 

parceiros que visem a proteção da biodiversidade, da diversidade cultural e o uso sustentável 

dos recursos naturais, consolidando também as unidades de conservação; e por fim, o 

fortalecimento institucional, constituindo parcerias e ampliando seu quadro de associados e 

filiados. (PROJETOS. Portal SOS MATA ATLÂNTICA, 2009) 

Além das ações realizadas, a entidade estabelece estratégias de articulação e 

amplitude política que garantam a conservação na lei. Em 1992, a efervescência em torno da 

ECO-92 dá origem à Rede de ONGs da Mata Atlântica, sediada por anos na própria SOS 

Mata Atlântica.  
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Figura  4.3 – Cadeia de Valor da SOS Mata Atlântica.  

De acordo com os dados obtidos a captação de recursos é considerada um ponto 

crítico para a continuidade das atividades das ONGs ambientais. 

Percebe-se com as Figuras 4.2 e 4.3 que a cadeia de valor da ONG SOS Mata 

Atlântica é composta primeiramente pelos fornecedores de recursos, dentre eles: 

• Patrocinadores: aqueles que fornecem qualquer tipo de recurso e/ou suporte 

direto a um evento esportivo, artístico ou de cunho social e/ou ambiental com 

propósito de associar o nome, marca ou produto da entidade patrocinadora; 

• Parceiros: aqueles com os quais possuem relações pontuais e objetivos 

comuns; 

• Aliados: aqueles com os quais possuem relações de longo prazo, objetivos 

comuns e gestão integrada; 
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• Doadores: pessoas físicas ou jurídicas que doam recursos (financeiros e bens); 

e 

• Colaboradores: pessoas físicas que disponibilizam seu trabalho voluntário e 

empregados contratados pela entidade. 

Pode-se observar na Figura 4.3, na Fundação SOS Mata Atlântica os recursos são 

captados, e alocados de acordos com o tipo de fornecedor e seus objetivos, pois alguns dos 

recursos têm destinos específicos e outros abrangentes. Por exemplo, um recurso advindo 

para o Programa Restauração Florestal não poderá ir para o Programa Costa Atlântica, já 

outros podem ser alocados para qualquer programa, quem define é a origem do recurso. 

Dentro da cadeia interna da entidade, os recursos serão alocados nos devidos 

programas, a realização das devidas ações e atividades, que terão como objetivo preservar, 

desenvolver e melhorar o bioma e a comunidade da mata atlântica. 

Dentre os programas, apresentados na Figura 4.3, destaca-se o “Rede das Águas  “ 

o qual congrega cidadãos, representantes de grupos de monitoramento da qualidade da água 

do projeto “Observando os Rios”, distribuídos por rios e córregos em diferentes bacias 

hidrográficas brasileiras; integrantes de comitês e organismos de bacias; fóruns temáticos e 

redes de entidades parceiras ligadas a gestão ambiental, com foco em água e florestas.  

Este projeto tem por objetivo promover a inclusão social na gestão integrada de 

recursos hídricos e florestas, estimular a troca de experiências, garantir o acesso a informação, 

promover o aperfeiçoamento de políticas públicas que estimulem ações locais para o 

desenvolvimento socioambiental global, com manutenção e conservação dos recursos 

naturais.  

Por último, como resultado na cadeia de valor tem-se as ações que impactam toda a 

comunidade/ sociedade e o meio ambiente, e estes retornam com resposta positiva para com 

esta, a primeira transformada e a segunda preservada.  
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4.5 A INTERAÇÃO DAS CADEIAS DE VALORES DA EMPRESA D E CURTUME E 

DA ONG AMBIENTAL SOS MATA ATLÂNTICA POR MEIO DA ALI ANÇA 

ESTRATÉGICA INTERSETORIAL 

Partindo da lógica das interrelações da cadeia de valor na visão de Porter (1990) e 

Shank e Govindarajan (1997), sabendo da necessidade das empresas de fazer alianças para 

obter competitividade e garantir a sustentabilidade é bastante razoável conceber uma aliança 

estratégica intersetorial entre a indústria de curtume e a ONG ambiental SOS Mata Atlântica.  

Percebe-se que as empresas de Segundo Setor, no caso a empresa de curtume 

enfrenta uma problemática dentro do processo de produção, onde utiliza muito recurso hídrico 

e geram-se resíduos sólidos e poluentes atmosféricos. Logo o Governo, por meio de leis e 

normas ambientais exige que a mesma modifique seu processo ou cumpra as penas cabíveis. 

E a empresa com isso arca com custos altíssimos de produção, tributários e judiciais. 

Por outro lado, também a empresa sofre a pressão dos consumidores, que estão na 

sociedade, que esperam adquirirem produtos que foram produzidos de forma ambientalmente 

correta. Para atender todas essa demanda do Estado e da Sociedade, a indústria 

individualmente, não pode responder a isso. Logo, busca uma aliança, que atenda seus 

objetivos, tais como: 

• Atender a demanda do mercado a baixo custo: produção e/ou serviços 

ambientalmente corretos, com custos menores possíveis; 

• Aumentar lucratividade: qualquer ação que forneça rentabilidade para a 

empresa seja a curto ou em longo prazo; e 

• Garantir continuidade: os fluxos dos recursos postos à disposição estejam 

sempre com a visão da continuidade e capacidade de cumprir as suas 

obrigações. 

Para atender a demanda do mercado, com produtos ambientalmente corretos, a 

empresa necessita melhorar seu processo de produção, que faz parte da cadeia interna da 

empresa, e uma das formas é a implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) dentro da 

indústria de curtume. Com o SGA a empresa diminuirá impactos ambientais na produção, 
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fazendo com isso que seu produto agregue valor ambiental e diminua custos financeiros, 

econômicos e ambientais. 

Logo, diminuindo os custos e agregando valor ao couro no mercado, o aumento 

da demanda por sapatos e botas pelas lojas das indústrias calçadistas, para atender aos 

consumidores finais, faz com que na sua cadeia de valor as indústria de curtume aumentem 

sua lucratividade.  

Para com isso, garantir a continuidade das atividades da indústria. Mas,  

na implementação de um projeto de gestão ambiental na empresa de curtume identificou-se 

que um grande problema é o consumo de água, pois, é um recurso natural vital para a vida 

humana. A água é um recurso abundamente usado no processo de produção da pele na 

indústria de curtume, e por isso o seu uso deve ser gerido para não haver consumo em excesso 

ou de forma desnecessária.  

Por isso, a indústria para minimizar esse impacto na sua cadeia interna da 

produção, deve instalar uma estação de tratamento para os efluentes hídricos de acordo com 

as especificidade de cada planta, no que se refere a quantidade e qualidade de efluentes 

gerados, redução de consumo da quantidade de água utilizada, instalar um estação de 

tratamento de esgoto. 

Quanto à contribuição para o meio ambiente e a sociedade, a indústria decide 

introduzir um elo externo capaz de promover um projeto de preservação da água (matéria-

prima da empresa sujeita a escassez e vital para continuidade da vida no planeta) e um 

programa de educação ambiental que possa orientar seus colaboradores e a sociedade de 

modo geral, sobre o uso consciente do meio ambiente. 

Diante disso a empresa avalia várias ONGs ambientais que possam funcionar 

como fornecedores deste serviço como elo externo a sua cadeia. Analisa como principais 

atributos da ONG a ser aliada: 

• Consolidação no mercado - a entidade já seja atuante no mercado, suas 

atividades conhecidas, consolidadas e difundidas; 
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• Ética – Todas as suas ações, programas, projetos, estejam pautados na ética, 

que a entidade não esteja sofrendo nenhuma punição ou processo jurídico e/ou 

tributário;  

• Objetivos compatíveis - Suas atividades, programas, projetos e ações tenham 

como objetivo, os mesmo as quais a indústria necessita que é preservação 

ambiental e educação ambiental; e 

• Confiabilidade – Que a entidade apresente uma gestão sólida e confiável, 

apresentando uma imagem de confiabilidade no mercado e na sociedade. 

Todos esses atributos são importantes para que ONG seja uma aliada para a 

indústria, pois na aliança haverá integração da gestão, e com isso a integração da imagem das 

duas entidades, cada uma impacta a imagem da outra, por isso deve-se ter a preocupação de 

buscar entidades idôneas. 

Após a análise, conclui-se que a ONG mais indicada para atender os seus objetivos 

e que contempla os atributos por elas exigidos é a SOS Mata Atlântica. Trata-se de uma ONG 

que atua há 23 anos no mercado, com atividades bem atuantes e consolidadas e difundidas em 

mídias. Possui toda a credibilidade e confiabilidade de todos os setores, e possui nos seus 

objetivos um programa denominado, “Rede das Àguas”, que atende a questão da 

problemática da água, no que tange a educação do uso e consumo deste recurso na produção e 

para a sociedade entorno da indústris de curtume. Acrescenta-se que já faz alianças e 

parcerias com outras entidades, como a “Aliança para a Conservação da Mata Atlântica”, ou 

seja, já possui experiência nessa forma de gestão. 

 A aliança estratégica foi escolhida pela gestão da empresa, para resolver o 

problema ambiental, conforme Figura 4.4 por essa ser uma ação conjunta de longo prazo e 

não uma ação isolada. Além disso, toda a cadeia de valor da indústria será beneficiada. Com 

isso a empresa atende as obrigações do governo e a demanda dos consumidores, mantendo-se 

competitiva no mercado interno e externo, com um produto diferenciado e ambientalmente 

responsável. 

Para a ONG Ambiental SOS Mata Atlântica, a aliança estratégica com a indústria 

de curtume é mais um aliado para captar recursos e garantir sua sustentabilidade e 

continuidade de suas atividades. Possibilitando assim, que a entidade possa responder suas 
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obrigações legais e tributárias junto ao Governo, e responder à sociedade por suas ações e 

metas estipuladas. 

E a sociedade usufrui com isso de produtos que cumprem seu papel ambiental, e 

ainda podem com isso observar e fiscalizar as empresas de curtumes, bem como as ONGs 

ambientais. 
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Figura 4.4– Sistema de Interação da Cadeia de Valor da Empresa de Curtume e da ONG Ambiental 

SOS Mata Atlântica.  

Com isso todo o sistema de cadeias de valor de todos os setores pode ser beneficiado 

com a cooperação em forma de aliança estratégica intersetorial, garantindo assim a 

continuidade das entidades e das atividades, bem como a vida e a preservação do meio 

ambiente e da espécie humana. 

Algumas ONGs ambientais possuem alianças estratégicas intersetorias amplas, que 

envolvem os dois setores, e outras entidades do Terceiro Setor, inclusive internacionais. 
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 
 

Esta pesquisa teve por objetivo principal analisar o papel integrador da cadeia de valor 

em uma aliança estratégica intersetorial entre empresa e ONG ambiental. Para tanto, 

apresentou as fundamentações teóricas relacionadas ao Terceiro Setor, a importância das 

alianças estratégicas intersetoriais entre ONGs e empresas, o perfil das ONGs ambientais e a 

análise do papel integrador entre a cadeia de valor das empresas e das ONGs Ambientais por 

meio de aliança estratégica intersetorial. 

Sobre os objetivos específicos estabelecidos na pesquisa, pode-se afirmar que todos 

foram atingidos. O estudo do Terceiro Setor como agente modificador de uma realidade de 

exclusão socioambiental, no Capítulo 2 verificou-se que as entidades participantes do TS 

destacando-se as ONGs Ambientais, estão cada vez mais preocupadas em reverter indicadores 

sociais paradoxais ao crescimento econômico e à diversidade e escassez dos recursos naturais.  

As ONGs em estudo diferenciam das demais do TS por sua origem e forma de 

atuação, principal foco ação é gerar estratégias e projetos para melhorar a qualidade de vida 

no contexto do meio ambiente, desenvolvendo meios de educação, trabalho e preservação 

para a sociedade e as comunidades. As ONGs ambientais são criadas para suprimir e auxiliar 

as lacunas que o Governo e o setor privado possuem com relação à assistência e à resolução 

dos problemas ambientais. 

Constatou-se de que as atividades das ONGs Ambientais no Brasil são bem recentes, 

sendo concentradas na coleta e sistematização de informações estratégicas sobre a função dos 

ecossistemas a partir de levantamentos completos e detalhados sobre os impactos nos 

processos de devastação e desflorestamento. Mas, essa atividade enfrenta problemas de 

recursos (financeiros, bens e humanos) e gestão profissional. Logo, as ONGs que estão 

voltadas para estas atividades devem aprofundar seus estudos e fontes de informação para 

garantir a qualidade das suas atividades. 

Com a pesquisa, conclui-se que as ONGs ambientais no Brasil atuam em sete biomas: 

Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, Zona Costeira, Cerrado, Caatinga e o Pampa, sendo que 

a maioria estão atuando na Mata Atlântica e no Pampas.  E suas ações estão voltadas para 

atuação nacional 37%, e 29% estão focadas no âmbito regional. 
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E a problemática é sobre as informações destas ONGs ambientais, a maioria delas 

possuem sites, mas as informações são insuficientes para uma análise descritiva deste 

segmento no Brasil. 

Na análise descritiva do perfil das ONGs Ambientais brasileiras que podem celebrar 

alianças estratégicas intersetoriais constatou a falta de sistematização da atuação das entidades 

e a insuficiência de informação sobre as mesmas. Mas, com o relatório da Revista Análise 

(2007), pôde-se concluir que as ONGs Ambientais na sua maioria atuam em áreas urbanas, 

74% dos projetos listados pelas ONGs pesquisadas se concentram na Mata Atlântica. A 

maioria das ONGs ambientais tem suas atividades iniciadas recentemente 

Ao analisar a importância das alianças estratégicas intersetoriais entre ONGs 

Ambientais e empresas para a continuidade de ambas percebeu-se que embasado no conceito 

de alianças estratégicas advindo da gestão das empresas do Segundo Setor e analisando 

comparativamente o conceito de alianças estratégicas intersetoriais e parcerias, puderam-se 

traçar alianças estratégicas intersetoriais para a sustentabilidade ambiental, destacando a 

relação de estratégias entre as empresas e as ONGs Ambientais para concretização de uma 

política de gestão de sustentabilidade no segundo setor. Essas alianças estratégicas 

intersetoriais trazem benefícios tanto para os participantes da aliança. 

Os problemas enfrentados pelas ONGs ambientais são na sua gestão, a falta de 

recursos financeiros e consequentemente recursos humanos qualificados. 

A aliança estratégica entre a indústria de curtume e a ONG SOS Mata Atlântica trouxe 

benefícios para ambas as partes, a industria terá seus projetos de educação ambiental 

acompanhados pela a ONG, cumprindo assim suas metas empresariais no âmbito ambiental, 

em contrapartida a ONG SOS Mata Atlântica terá mais um fonte de recursos para 

concretização das suas atividades. 

Ao avaliar o papel integrador entre a cadeia de valor das empresas e das ONGs 

Ambientais como contribuição à sustentabilidade ambiental por meio de aliança estratégica 

intersetorial, constatou-se que tanto para a ONG Ambiental quanto para uma empresa a 

aliança estratégica intersetorial trouxe benefícios, a relação do ganha-ganha.  

Portanto, as interações entre as ONGs Ambientais e as empresas, que formam o 

segundo setor, retratam a importância das alianças estratégicas intersetoriais para a 

continuidade das empresas, ONGs ambientais e da vida no planeta. 
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5.1. LIMITAÇÕES DA PESQUISA E RECOMENDAÇÕES 

Dentre a as limitações encontradas no desenvolver da pesquisa pode-se citar: 

• a falta de estudo no Ceará sobre o tema aliança estratégica intersetorial; 

• a falta de uma base de dados sobre as informações das ONGs Ambientais no Brasil 

que fosse completa e que relacionasse todas; e 

• A extensão e complexidade da cadeia das ONGs Ambientais e das empresas que 

envolvem um grande número de atores e instituições participando das suas atividades. 

Note-se que uma das limitações sofridas por este estudo esteve ligada a dificuldade de 

acesso aos dados sobre a situação ONGs Ambientais no Brasil. 

 

Dentre as sugestões para estudo destacam-se: 

 

• Estudo mais aprofundado sobre as alianças estratégicas intersetoriais entre 

os atores da cadeia no Ceará; 

• Elaboração de modelo de gestão na cadeia que busque resolver a 

deficiência das ONGs e também melhorar o desempenho das empresas; 

• Estudo dos custos da cadeia de valor na aliança estratégia intersetorial; e 

• Estudo do impacto da aliança estratégia intersetorial no âmbito 

econômico, social, político. 

Espera-se que esta pesquisa sirva como subsídio para outros trabalhos na área de 

estratégias para as empresas e para ONGs no âmbito ambiental para garantir a 

sustentabilidade econômica, financeira, social e ambiental.  
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 APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO REVISTA ANÁLISE (2007) 

IN= 
Internacional Est= Estadual NI= Não informou 
Nac= Nacional Centro Urb = Centro Urbano 
     

1 Os nomes estão citados em Notas 

2 
A ONG que indicou atuação regional informou as regiões em que atuam: N, NE, CO, SE e 
S. No caso de atuação local, as atividades centralizam na cidade da sede 

3 A alternativa outro/outras não foi apresentada nessa resposta.  
4 Mais informações em notas  

 

 

 

 


