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O que são os Indicadores GIFE de Governança

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

O que são O que não são

Certificação ou selo

Mecanismo de divulgação de informações sobre 
os participantes 

Ranking 

Não está restrito às exigências legais vigentes



O que entendemos por governança

“(...) 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”

Guia das melhores práticas de governança para institutos e fundações 
empresariais, elaborado pelo GIFE e o Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (IBGC) 

Transparência Equidade Prestação de contas 
(accountability)

Responsabilidade



Quais são os objetivos

Fornecer orientação prática para as organizações aprimorarem sua governança

Fortalecer a legitimidade das organizações a partir do impacto na(o)(s):

Ampliar o conhecimento e a troca a respeito da governança 

Melhorar as práticas de governança do setor como um todo

• 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



Estrutura dos indicadores

Conselho deliberativo

Controle e supervisão 
financeiros e econômicos

521

2

3

4

26

Estratégia e gestão 44

Políticas institucionais 12

Quantidade de 
indicadores Soma total de pontos

32%

16%

27%

07%

Peso do eixo na 
nota final

Total 164 100%

Eixo

15

06

10

04

42

5 Transparência e relação com 
partes interessadas 30 18%07



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

ComponentesEixo



A plataforma online

www.gife.org.br



Próximos passos

A partir da utilização da plataforma: 

• analisar o panorama e a evolução da governança

• trazer outros aspectos relevantes - ampliando e diversificando níveis de exigência 

• trabalhar especificidades das organizações

• ampliar a forma como se disponibilizam os resultados



Obrigada!

Apoio:

Realização:

conhecimento@gife.org.br 


