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FORTALECIMENTO DAS OSCS

Valorização e legitimidade das OSC

Reconhecimento das OSCs no processo democrático

Aprimoramento do ambiente de atuação

Mecanismos para doações às OSCs 

Ambiente regulatório

Ampliação de recursos
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FORTALECIMENTO DAS OSCS

Valorização e legitimidade das 

OSC

Aprimoramento do ambiente de 

atuação

Ampliação de recursos

Papel dos doadores 

Desenvolvimento de 

capacidades das OSCs

Fortalecimento institucional

Responsabilidade das OSCs em 

fortalecer sua legitimidade, sua 

institucionalidade
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CONFIANÇA E TRANSPARÊNCIA NAS OSCS

https://www.youtube.com/watch?v=5zoJ-RTeiao
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Governança
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“(…) o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, 
monitoradas e incentivadas, envolvendo o 
relacionamento entre conselho, equipe executiva e 
demais órgãos de controle. 

As boas práticas de governança convertem princípios 
em recomendações objetivas, alinhando interesses 
com a finalidade de preservar a reputação da 
organização e de otimizar seu valor social, facilitando 
seu acesso a recursos e contribuindo para sua 
longevidade” (GIFE; IBGC, 2014).

Fonte: Guia das melhores práticas de governança para 

institutos e fundações empresariais. GIFE, IBGC, 2014. 

Mecanismos 

e estrutura

Controle e 

distribuição 

de poder

Forma de 

governar

CONCEITO
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Da separação entre o 

proprietário e o(s) 

executivo(s) da empresa 

Da separação entre controle e 

gestão, entre o(s) 

fundador(es)/mantenedor(es) 

e o(s) gestor(es)

sentido públicosentido privado 
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O dono é a causa, não as pessoas que criaram, que administram ou que 
mantém a organização – mas isso nem sempre é claro ou simples

Garantir a sobrevivência da organização para além da figura principal

Os membros e gestores não podem atuar em seu próprio benefício, mas 
sempre em benefício da finalidade estatutária – benefícios públicos

DONO NAS OSCs
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IMPORTÂNCIA DE BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA

profissionalização e eficiência

perenidade e sustentabilidade financeira

relações mais transparentes e abertas 

com partes interessadas 

capacidade de prestação de contas e 

responsabilização perante a sociedade

realização de atividades de forma idônea

cumprimento de sua missão - sentido 

público e capacidade de impacto 

Fortalecer a legitimidade das organizações a partir do impacto na(o)(s):
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Instrumento de autoavaliação online 

Focado em associações e fundações

Composto por um conjunto de 

indicadores

Estabelece bases para um futuro 

sistema de autorregulação do setor

Certificação ou selo

Mecanismo de divulgação de 

informações sobre os participantes 

Ranking 

Não está restrito às exigências legais 

vigentes

O QUE É O QUE NÃO É

INDICADORES GIFE DE GOVERNANÇA
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gife.org.br/indicadores-gife-de-governanca
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Fornecer orientação prática para as organizações aprimorarem sua governança

Fortalecer a legitimidade das organizações

Ser um canal de diálogo e referência de conhecimento sobre governança 

Melhorar as práticas de governança do setor como um todo

OBJETIVOS
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PRINCÍPIOS

1

2

autorregulação

sentido público

dinamismo e 

desburocratização

equidade e diversidade

coerência de valores

transparência e 

abertura

accountability

legitimidade

governança como 

sistema

horizontalidade

3

4

5

6

7

8

9

10
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A estrutura dos indicadores

Conselho deliberativo

Existência do conselho 

deliberativo

Mandato e eleição

Número de conselheiros Reuniões

Diversidade Assiduidade dos conselheiros

Pluralidade de qualificações e 

perfis

Avaliação do conselho deliberativo e 

conselheiros

Independência dos conselheiros

Controle e supervisão 

financeiros e econômicos
Conselho fiscal

Prestação de contas financeira e 

econômica

Estratégia e gestão
Missão Executivo principal

Planejamento estratégico Gestão de pessoas

Políticas institucionais
Código de conduta / ética Canal de denúncia

Conflito de interesses

Transparência e relação com 

partes interessadas

Relação com as partes 

interessadas

Divulgação de informações / 

transparência

Indicadores:

Existem regras claras e 

publicizadas internamente sobre 

o processo de escolha dos 

conselheiros

O prazo de mandato é de no 

mínimo 2 anos e no máximo 4 

anos

Pode haver renovação de 

mandato, respeitando o período 

máximo de 8 anos de 

permanência no conselho 

deliberativo

Há um processo ou política 

estabelecido que vise evitar a 

descontinuidade do conselho 

deliberativo diante da troca de 

conselheiros

ComponentesEixo
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Pontuação das organizações respondentes
visão geral

Em geral, as organizações continuaram 

alcançando alta pontuação: 

Em média 108 pontos, 66% da pontuação 

total

Associados - 71% da pontuação total

Não associados - 62%

84 obtiveram pontuação alta ou muito alta 

(acima de 60% da pontuação total).

Os novos respondentes alcançaram uma 

pontuação um pouco melhor:

40 novos respondentes: 111 pontos

Primeiro informe 106 pontos
Muito baixa             Baixa Média Alta Muito alta

2

9

20

62

22

De 0 a 20% De 20,1% a 40% De 40,1% a 60% De 60,1% a 80% De 80,1% a

100%

Organizações por faixas de pontuação 

(115 respondentes)

39% de associados 

61% de não associados
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Conselho deliberativo

Controle e supervisão 

financeiros e econômicos

Estratégia e gestão

Políticas institucionais

Pontuação 

média dos 

respondentes

Eixo

64%

84%

73% 

43% 

Transparência e relação 

com partes interessadas
53% 

Pontuação das organizações respondentes 
análise por eixo
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Respostas por indicador 
destaques (maior recorrência dentre os respondentes)

97% 

95% 

92% 88%

89%

83%91%

89%

A missão está contemplada pelo                               

objeto social da organização

Mantém registro adequado das 

atividades financeiras e econômicas 

Possui conselho deliberativo
Possui conselho fiscal

O executivo principal presta contas 

para o conselho deliberativo

Divulga programas e projetos no 

site da organização

O conselho deliberativo se 

reúne pelo menos duas vezes 

ao ano e tem periodicidade 

definida

Divulga missão no site da 

organização
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Respostas por indicador 
destaques (menor recorrência dentre os respondentes)

Possui sistema de avaliação 

de conselheiros

A equipe e conselheiros assinam 

formulário de divulgação de 

conflito de interesses, 

comprometendo-se a informar 

possíveis conflitos

17% 

28% 

33%

As partes interessadas sempre 

participam nas tomadas de decisão 

Possui canal de denúncia 

(whistleblower)

37% 

Possui processo estabelecido para 

a sucessão do executivo principal36% 

Divulga os relatórios dos auditores 

independentes no site da 

organização
38% 
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Transparência
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CONCEITO

“Transparência é a característica de governos, empresas, organizações e indivíduos em serem 

abertos em relação a clara divulgação de informações sobre planos, regras, processos e ações” 

(Transparency International). 

Postura e responsabilidade exercitada no seu cotidiano de gestão – público interno e externo

Perspectiva relacional – compartilhamento de informações com fins de diálogo

Cultivar uma cultura de transparência, em que se reconhece no outro um interlocutor relevante 

para o próprio aperfeiçoamento do trabalho

Aproxima-se de accountability
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CENÁRIO

Tema central na agenda política nacional (LAI, Lei anticorrupção), que amplia o debate e os 

mecanismos de acesso a informação e controle social por parte da sociedade

Público x Privado 

Poder público mais associado com a necessidade de ser transparente

OSCs estão mais acostumadas a cobrar transparência do que a ser transparentes

Escopo e natureza do trabalho das OSCs exigem transparência ainda que sejam organizações 

privadas

Foco no bem público

Trabalham e afetam a coletividade

Precisam estabelecer debate e diálogo com vários atores da sociedade
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IMPORTÂNCIA DE BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA

Reforçar a credibilidade das OSCs

Aumentar a confiança pública nessas organizações

Melhorar as relações com mantenedores, parceiros, colaboradores, comunidades, 

governos e públicos beneficiados pelo investimento social

Facilitar o engajamento e a colaboração para enfrentamento de problemas coletivos

Aperfeiçoar a própria atuação das organizações

Alimentar toda a comunidade com conhecimento e aprendizagens compartilhadas e 

melhores práticas entre os investidores sociais
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PAINEL GIFE DE TRANSPARÊNCIA

Ferramenta online que apresenta 

informações institucionais a partir 

de um grupo de indicadores

Direciona para o site da 

organização

Participam fundações e institutos 

associados ao GIFE

Adesão voluntária

Ferramenta de controle sobre as 

organizações

Não tem foco específico em corrupção 

Não se refere somente às exigências 

legais vigentes

Não atestam a qualidade das 

informações

Certificação ou selo

Ranking

O QUE É O QUE NÃO É
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gife.org.br/painel-gife-de-transparencia
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OBJETIVOS

Ser um instrumento de autorregulação: 

Permitindo o acesso direto às informações disponibilizadas pelas organizações 

Estimulando uma comunicação mais aberta

Ampliar a capacidade de accountability dos associados: 

Expondo suas práticas de transparência e prestação de contas

Divulgando como estão servindo à sua missão

Ser um canal de diálogo e referência de conhecimento sobre transparência 

Estimular a adoção de práticas de transparência entre os investidores sociais e entre outros 

atores:

contribuindo para a disseminação de uma cultura de transparência
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Contato

Endereço 

Telefone 

E-mail 

Propósito da organização
Missão

Visão

Governança e gestão

Composição do conselho deliberativo

Composição do conselho fiscal

Estatuto

Composição da assembleia geral (só para associação) 

Composição da equipe executiva

Planejamento, programas e 

atividades

Principais programas, projetos, ações e atividades 

Informações sobre planejamento / diretrizes estratégicas

Relatórios de atividades

Informações econômicas/ 

financeiras

Relatórios dos auditores independentes

Demonstrações contábeis

Avaliação Relatórios de avaliação

IndicadorDimensão

Os indicadores do Painel
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Divulgação de informações pelas organizações 
visão geral 

Em média 10 indicadores divulgados ou 

65% do conjunto dos indicadores

A maioria das organizações (40) divulgam 

mais da metade do total dos indicadores

Aumentou 16 pontos percentuais entre a 

coleta inicial e junho/2017

2

9

24

16

De 0 a 25% De 26 a 50% De 51 a 75% De 76 a 100%

Organizações por faixa de porcentagem de 

indicadores divulgados

(51 associados participantes)



gife.org.br

Divulgação de informações pelas organizações 
por dimensão

4%

60%

61%

67%

78%

82%

0%

41%

39%

51%

61%

73%

Avaliação

Governança e gestão

Informações econômicas / financeiras

Planejamento, programas e atividades

Contato

Propósito da organização

Média de divulgação por dimensão

Média (coleta - 12/2016) Média (12/06/2017)
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Divulgação de informações pelas organizações

95%

83%

68%

66%

63%

98%

90%

82%

82%

80%

Principais programas,

projetos, ações e atividades

Missão

Endereço

Composição da equipe

executiva

Telefone

Coleta inicial 12/06/2017

15%

46%

34%

44%

51%

12%

43%

75%

57%

65%

71%

30%

Estatuto

Relatórios de atividades

Relatórios dos auditores

independentes

Demonstrações contábeis

Email

Composição da assembleia

geral

Coleta inicial 12/06/2017

19 %

28 %

19%

29%

23%

21%

Indicadores mais disponibilizados Evoluções mais significativas
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Obrigada!


