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PERFIL DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS NO MATER NATURA (OSCIP 

AMBIENTAL), CURITIBA, PARANÁ: ESTUDO DE CASO. 

 

Contextualização: 

As OSCIP’s exercem um papel importante na elaboração, planejamento e execução dos 

projetos ambientais financiados por instituições, públicas ou privadas, além de atuar como 

entidades formadoras de opinião perante a sociedade civil. Parcerias realizadas entre empresas 

e OSCIP’s, através de editais, patrocínios e parcerias diretas e indiretas, resultam em dados e 

ações importantes na pesquisa e conservação dos ecossistemas naturais, beneficiando com 

êxito todos os stakeholders envolvidos.  

 

Objetivos: 

Caracterizar a área de atuação dos projetos, em desenvolvimento e realizados, no período 

compreendido entre 1994 e agosto de 2016, no Mater Natura – Instituto de Estudos 

Ambientais (OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) em Curitiba, 

Paraná.  

 

Metodologia: 

A pesquisa realizada é caracterizada como um estudo de caso de natureza quantitativa. A 

coleta de dados foi realizada em caráter exploratório no website da instituição.  

 

Fundamentação Teórica: 

O meio ambiente se tornou um componente importante na dinâmica das empresas a partir de 

1970, 20 anos depois, em 1990, proteção ambiental e competitividade econômica se tornaram 

entrelaçadas (Dias e Teodósio 2011). A mudança da visão da empresa quanto aos seus 

recursos e suas relações com os stakeholders pode aumentar o ganho de oportunidades que 

uma atitude não predatória oferece (Abramovay, 2008). Parcerias entre empresas e OSCIP’s 

oferecem múltiplas possibilidades no contexto ambientalista. 

 

Resultados e Análises:  

Foram contabilizados 77 projetos, 10 em execução e 67 realizados, patrocinados por 35 

instituições. Dentre esses projetos, destaca-se 14,29% que visam a identificação e a 

conservação da fauna em risco de extinção e 2,6% relacionam-se à descrição de novas 

espécies da anurofauna, temas de extrema importância ambiental e de pesquisa. Constatou-se 

a predominância dos projetos relacionados à conservação, 25% e avifauna, 16%, os outros 

projetos incluem-se em mais de 20 temas ligados ao meio ambiente. 

 

Considerações Finais: 

As parcerias entre instituições públicas/privadas e OSCIP’s resultam em ganhos mútuos. A 

realização de projetos ambientais conjuntos, pode melhorar o status de conservação dos 

ambientes e da biota. Além de realizar investigações científicas e fortalecer ações 

ambientalistas. Em uma visão global, é evidente a necessidade de estabelecer uma política 

participativa empresarial, governança corporativa, no desenvolvimento e execução de projetos 

em prol da biodiversidade e da preservação ambiental. 
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