
Realização: Apoio:

 

 

TÍTULO: PROPOSTA DE ÍNDICE DE GOVERNANÇA PARA O 3º SETOR (IGOV3S)

 

CATEGORIA: CONCLUÍDO

 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS

 

SUBÁREA: Administração

 

INSTITUIÇÃO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO -
IFES

 

AUTOR(ES): KATARINA ROSA LEMOS, THIAGO DE ANDRADE GUEDES

 

ORIENTADOR(ES): ADONAI JOSÉ LACRUZ

 



RESUMO: Este artigo objetiva propor um Índice de Governança para o Terceiro            

Setor (IGov3S) que expresse o perfil de governança corporativa das Organizações           

Não Governamentais (Ongs). As unidades de análise escolhidas foram as          

associações e fundações privadas sem fins lucrativos do segmento meio ambiente           

com atuação no Brasil. Os dados foram coletados por meio de levantamento            

documental, sendo a amostra composta por 108 observações. A partir da estrutura            

subjacente que foi encontrada através de uma Análise de Correspondência Múltipla,           

foi verificado, por meio da técnica Análise de Cluster, o perfil característico de             

governança entre a população de Ongs que permitiu elaborar um modelo de            

classificação da “qualidade” da governança. Os resultados deste trabalho         

representam um sugestivo avanço nos estudos sobre governança no terceiro setor,           

em especial no Brasil, ao evidenciar tanto a estrutura subjacente de governança            

quanto o perfil característico de governança das Ongs revelado através do IGov3S.  

 

1 INTRODUÇÃO 

No mercado de doações as Ongs buscam recursos capazes de prover suas            

atividades fim. Doações vinculadas a projetos específicos tendem a suprir exigências           

que cabem, por vezes, como condição aos investimentos do doador.  

Fundamentado na Teoria da Agência proposta por Jensen e Meckling (1976) e            

tomando-a como base para a discussão de problemas entre agente-principal, este           

estudo parte da análise dos conflitos de agência no ambiente de nonprofit            

governance, assemelhando-se à uma firma, trazida como um conjunto complexo de           

relações contratuais em que a figura do agente e a do principal relacionam-se de              

modo interdependente (JENSEN; MECKLING, 1976). A pesquisa se formula a partir           

da visão de que a governança minimiza o conflito de agência que é gerado a partir                

da relação de contratação estabelecida entre a organização doadora (principal) e a            

Ong (agente) no mercado de doação (JENSEN; MECKLING, 1976). 

O Terceiro Setor tem papel fundamental no equilíbrio social e com isso traz estudos              

significativos à tona. Especialmente no segmento de meio ambiente, a preocupação           

aflora interesses mútuos de colaboração, tanto de Ongs como de financiadores,           

dado contexto ambiental mundial. 



A pesquisa recorta, como objeto de observação, associações e fundações privadas           

sem fins lucrativos do segmento meio ambiente no Brasil.  

 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral do estudo é propor a composição de um Índice de Governança para               

o Terceiro Setor (IGov3S) que as qualifique de acordo com maior ou menor grau de               

governança.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos do trabalho para que seja alcançado o objetivo geral, serão             

de perceber a presença de mecanismos de governança nas Ongs observadas e            

efetuar procedimentos para encontrar um perfil característico, utilizando para isso a           

análise de correspondência múltipla e análise de clusters.  

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 TEORIA DA AGÊNCIA 

A base explicativa da teoria da agência assumida neste artigo parte da clássica             

abordagem de Jensen e Meckling (1976), a partir da qual foram desenvolvidos            

outros estudos empíricos e novas modelagens teóricas (e.g. GLAESER, 2003).          

Nessa perspectiva a firma é definida como uma ficção legal que serve como foco              

para um processo complexo no qual os objetivos conflitantes dos indivíduos são            

trazidos ao equilíbrio dentro de uma estrutura de relações contratuais. A firma,            

então, representa uma maneira de integrar os objetivos conflitantes dos diversos           

participantes de um contexto contratual legal de forma eficiente.  

No contexto que abordam Jensen e Meckling (1976), as relações contratuais           

acontecerão entre as instituições doadoras (principal) e as Ongs (agentes), quando a            

primeira transfere recursos à segunda em forma de doação.  

No contexto das entidades do terceiro setor, nota-se que os principais fatores de             

separação entre propriedade e administração do capital são a missão da           

organização - intuitivamente altruísta - e a escassez de recursos (GLAESER, 2003).  

3.2 GOVERNANÇA CORPORATIVA NO TERCEIRO SETOR 



Pauly e Redisch (1973) estiveram entre os primeiros a examinar empiricamente a            

governança em organizações sem fins lucrativos, mais especificamente no contexto          

de hospitais sem fins lucrativos, enquanto Glaeser (2003) está entre os pioneiros na             

proposição de diferentes funções utilidade (modelos matemáticos) para distintos         

atores assumidos como principal na relação de agência. Evidenciando a          

necessidade de estender paras as organizações do terceiro setor o estudo da            

governança corporativa. 

Define-se governança sem fins lucrativos como o conjunto de condições que devem            

ser cumpridas e práticas que devem ser aplicadas para melhorar a realização de             

uma missão e visão da organização sem fins lucrativos (WILLEMS et al., 2017).  

Entende-se que a governança é o meio pelo qual manifestam-se exequíveis           

métodos de mitigação de conflitos internos e externos, o que implica em resultados             

atrativos ao doador (MASON; KIRKBRIDE; BRYDE, 2007). As entidades são          

capazes de influenciar os interesses dos doadores de acordo com seu desempenho            

observado através de critérios que possam mensurar suas boas práticas (MELO;           

FROES, 1999). 

3.3 MECANISMOS E ÍNDICE DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

Os mecanismos de governança objetivam aliviar os conflitos decisórios que emanam           

da dinâmica de separação entre propriedade e gestão, que por vezes afastam os             

resultados dos valores da organização (IBGC, 2015). Subdividem-se, então, entre          

mecanismos internos e externos. Os internos agrupam sistemas de controle          

exercidos pelo Conselho de Administração e pela participação dos acionistas no que            

diz respeito a avaliar o desempenho do pessoal, distribuir direitos e remunerar o             

executivo; enquanto os externos englobam o mercado de capitais, o sistema político            

legal e regulatório e o mercado de produtos e fatores (JENSEN; MECKLING, 1995).  

Alcançar a mensuração em termos que possam ser comparados permite a utilização            

de rankings por meio de scores que consigam manifestar o nível em que se              

encontram as práticas de governança (e.g. BLACK, 2001) e fazer disso um            

instrumento de atratividade no mercado de doações, quando este conceito é trazido            

para a realidade do terceiro setor. Assegura-se, então, a criação do índice de             

governança para o Terceiro Setor.  

 



4 METODOLOGIA 

Traçar o perfil torna possível relacionar, por meio de um indicador análogo ao             

ambiente corporativo, em que o índice de governança corresponde. Assim este           

estudo busca identificar a existência de perfil característico de governança          

corporativa.  

A amostra foi composta por 108 Ongs do segmento de meio ambiente no Brasil e os                

dados foram coletados por meio de levantamento documental em demonstrativos          

financeiros, relatórios anuais de atividades e estatutos disponíveis nos sites das           

Ongs ou, alternativamente, tomados por meio do repositório Mapa das OSC, contato            

direto (telefone e e-mail) e registros do Conselho Nacional de Meio Ambiente            

(Conama).  

Já que a totalidade de documentos analisados é elaborada e divulgada no Brasil no              

ano subsequente ao seu exercício social, a coleta de dados limita-se à série histórica              

que alcança o ano exercício de 2015 por dispor dados financeiros completos quando             

da coleta de dados, no primeiro bimestre de 2017.  

Como medida das dimensões de governança (fator explicativo) foi usada a presença            

de um conjunto de mecanismos de governança (proxies) identificados em estudos           

anteriores (e.g. HARRIS; PETROVITS; YEATMAN, 2015) bem como em guias de           

melhores práticas de governança corporativa para ONGs (e.g. IBGC, 2015). 

Em razão das variáveis relacionadas aos mecanismos de governança terem sido           

operacionalizadas de forma dicotômica (presença ou ausência do mecanismo),         

optou-se por processar os dados por meio da Análise de Correspondência Múltipla            

(ACM), a fim de identificar a estrutura subjacente de governança nas ONGs (ou seja,              

as dimensões de governança). Por fim, informa-se que no processamento dos dados            

foi utilizado o software SPSS – a não ser para o processamento da técnica nuvem               

de outliers, para o que foi utilizado o software R. 

 

5 DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS 

Antes de iniciar os procedimentos de extração da estrutura subjacente de           

governança faz-se a caracterização das Ongs da amostra em relação ao volume de             

receitas operacionais vinculadas, tomado como proxy de tamanho, e a idade das            

Ongs. 



Em relação às receitas operacionais vinculadas e idade tem-se, respectivamente,          

média de R$ 5.136.990 e 16,7 (Anos completos em 31/12/2015); desvio padrão de             

R$ 10.080.651 e 7,7; mínimo de R$ 100.000 e 5; máximo de R$ 65.000.000 e 29; 1°                 

quartil R$ 430.000 e 10; 2° quartil R$ 1.200.000 e 16 e 3° quartil R$ 5.000.000 e 24.  

Observou-se que o tamanho e a idade da Ongs podem influenciar seu perfil de              

governança, sob argumento que Ongs maiores tendem ter mais recursos para           

implementar práticas de governança e que as Ongs precisam de tempo de operação             

para implantar práticas de governança. 

Seguindo, as variáveis relacionadas correspondem aos 23 mecanismos de         

governança tomados nesse estudo, e a sua natureza dicotômica é utilizada para            

verificar a frequência com que ocorrem dentro das 108 Ongs do segmento de meio              

ambiente analisadas. 

As variáveis mais frequentes dizem respeito à existência do Conselho Fiscal na            

estrutura organizacional da entidade e a análise dos Demonstrativos Financeiros          

pelo Conselho Fiscal (92% da amostra). As variáveis menos frequentes são           

relacionadas à disponibilização dos Demonstrativos Financeiros na Internet (31%), a          

realização de auditoria independente dos Demonstrativos Financeiros (38%) e,         

consequentemente a auditoria independente ser uma das big six (12%). 

A fim de identificar as dimensões de governança nas ONGs foi processada análise             

de correspondência múltipla. Dessa análise, pelo critério de scree plot (CATELL,           

1966), foram retidas seis dimensões, que em conjunto explicam 74% da variância            

das variáveis (Quadro 1). 

Quadro 1 – Dimensões de governança 
Conselho de Administração Inércia = 0,27 Conselho Fiscal Inércia = 0,17 

* Conselho de Administração (CA) η2 = 0,59 * Conselho Fiscal (CF) η2 = 0,70 

* Eleição do CA η2 = 0,62 * Eleição do CF η2 = 0,54 

* Mandato do CA η2 = 0,61 * Mandato do CF η2 = 0,59 

* Remuneração do CEO η2 = 0,43 * Apreciação dos Demonstrativos    
Financeiros pelo CF 

η2 = 0,70 

*Apreciação do Relatório Anual de     
Atividades pelo CA 

η2 = 0,67 

* Avaliação do CEO η2 = 0,35 

* Independência do CA η2 = 0,45 

* Comitês η2 = 0,25 

Transparência Inércia = 0,11 Gestão Inércia = 0,07 
* Divulgação dos Demonstrativos    
Financeiros 

η2 = 0,19 * Planejamento Anual de    
Atividades 

η2 = 0,37 



* Divulgação do Relatório Anual de      
Atividades 

η2 = 0,43 * Plano Ontológico η2 = 0,34 

* Divulgação da qualificação da     
equipe 

η2 = 0,20 * Políticas e Códigos η2 = 0,35 

Auditoria Inércia = 0,07 Prestação de Contas Inércia = 0,05 
* Auditoria independente η2 = 0,42 * Apreciação do Relatório Anual de      

Atividades pela Assembleia Geral 
η2 = 0,13 

* Big six η2 = 0,49 * Envio do Relatório Anual de      
Atividades 

η2 = 0,48 

Nota: n = 108. 

 

Operacionalmente, então, as dimensões que emergiram da ACM (Conselho de          

Administração, Gestão, Conselho Fiscal, Transparência, Prestação de Contas e         

Auditoria) são tomadas como dimensões de governança e as variáveis como           

indicadores (proxies de mecanismos de governança) que refletem os construtos          

teóricos subjacentes (dimensões de governança).  

A governança é tomada como construto (variável latente) de segunda ordem,           

composto por dimensões assumidas como construtos de primeira ordem, que por           

sua vez são compostas pelos mecanismos de governança. Ou seja, 74% da            

governança das Ongs é explicada por seis dimensões de governança (Conselho de            

Administração, Conselho Fiscal, Transparência, Gestão, Auditoria e Prestação de         

Contas) que tem seu impacto expresso pelos valores de inércia encontrados. As            

dimensões encontradas agruparam mecanismos correlacionados em termos de        

aspectos de gestão.  

Em seguida, na formulação o IGov3S, para cada um dos indicadores utilizados e das              

dimensões que emergiram da ACM foram determinados pesos de contribuição para           

composição do índice de governança, sendo o valor da inércia o peso para as              

dimensões e o valor do teta quadrado o peso para os indicadores.  

A equação que define o Índice de Governança proposto para o Terceiro Setor é: 

Gov3SI =  
η ×γ∑

k

j=1
( j

2
j)

× X ×η∑
k
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( i

2
ij)

 

Em que: 

X = observação das variável i relacionada a dimensão j 

η2 = medida de discriminação da dimensão j 

 λ = inércia da dimensão j 



Explica-se que a equação do IGov3S padroniza o índice em uma escala de 0 a 1,                

sendo 1 o nível mais elevado de governança, e zero o menor. 

Os dados IGov3S revelam uma média de 0,68, um desvio padrão de 0,24, sendo o               

mínimo 0,04 e o máximo 0,98. O 1° quartil traz um valor de 0,57, o 2° de 0,77 e o 3°                     

de 0,85. 

Destaca-se da descrição do IGov3S que a dispersão dos dados em torno de média              

pode ser considerada de moderada a baixa (coeficiente de variação = 35%); que             

chama a atenção o valor do 1º quartil acima do valor médio do IGov3S (0,57 > 0,5)                 

assim como o valor da mediana (2º quartil) de 0,77, indicando que metade das              

observações tem valores entre 0,77 e 0,98 (máximo). 

A média do IGov3S encontrado nas 108 observações (0,68) é maior que o valor              

médio do próprio índice (0,5), quando 1 é o nível mais alto de governança e 0 o mais                  

baixo. Assim, os valores dos índices calculados apresentam indicadores de padrões           

de governança média maior que o que indica a média do próprio índice. Ou seja, o                

perfil médio de governança sugere melhor nível que a qualidade média indicada pelo             

próprio índice. 

Os menores índices encontrados entre as 108 observações, que correspondem a           

25% dos dados e são representados pelo 1º quartil, são maiores que o valor médio               

do IGov3S. Dada a amplitude do 1º quartil (de 0,04 a 0,57) e considerada a               

dispersão dos dados com relação à média (0,24), pode-se dizer que os 75% demais              

índices calculados têm valores superiores ao que, em tese, aponta para um nível             

médio de boa governança. O perfil analítico trazido por esse dado demonstra, assim,             

que pelo menos 81 Ongs do segmento de meio ambiente com atuação no Brasil              

apresentam perfil de boa governança superior ao perfil médio. 

Da análise de agrupamento, processada pelo método de vínculo nos grupos           

(within-groups linkage) e tendo como medida de similaridade a distância genérica de            

Minkowski com potência igual a 1 (ou seja, a distância cityblock), pela análise             

conjunta do fator de aceleração do coeficiente de agrupamento e do dendrograma            

(cf. Apêndice A), foram identificados 4 agrupamentos (Tabela 2). 
Tabela 2 – Clusters 

Cluster Número de casos Percentual 
A 21 19% 
B 38 35% 
C 19 18% 



D 30 28% 
Total de Observações 108 100% 

 

 

Na Figura 1 mostra-se gráfico do IGov3S x Clusters (categorias de ligação média             

dentro do grupo) que permite observar o comportamento das observações          

agrupadas em cada cluster.  

 

Figura 1 – IGov3S x Ligação média dentro do grupo

 

 

Assim, nomeamos os clusters da seguinte forma: A – Nível 3, B – Nível 1, C – Nível                  

4 e D – Nível 2. 

Ao plotar as linhas tracejadas vermelhas no gráfico é possível perceber as zonas de              

transição e, dessa forma, que o cluster D (IGov3S nível 2) tem uma observação que               

conflui com as do cluster A (IGov3S nível 3), o que não ocorre entre os demais,                

sugerindo bom ajuste do modelo. 

Da análise de agrupamentos, o estudo revela 4 clusters que agrupam as 108 Ongs              

observadas de acordo com o IGov3S encontrado para cada uma delas. Visualmente            

expresso na Figura 1, o Cluster B é o que agrupa os maiores índices e é classificado                 

aqui como IGov3S nível 1 (índices mais próximos de 1). Essa interpretação elucida a              



ideia de que as 38 observações contidas nele representam aquelas com melhor            

governança.  

Em sequência, o Cluster D com IGov3S nível 2, apresenta outras 30 observações             

agrupadas em um nível inferior ao Cluster B, ainda que expressem valores            

indicativos de boa governança. Este Cluster apresenta a maior ligação média entre            

os valores observados, o que permite perceber que o perfil de gestão deste grupo de               

Ongs é mais equivalente internamente por ter menor amplitude entre a maior e a              

menor observação. 

Assim, os resultados trazem à tona o índice de governança proposto para entidades             

do terceiro setor. Os pontos médios de cada Cluster formado, quando comparados,            

trazem suas correlações e deixam também evidenciadas as diferenças, justificando          

a formação de 4 agrupamentos distintos. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo principal da pesquisa foi propor um índice de governança, o IGov3S, que              

expresse o perfil de governança corporativa das Ongs com atuação no Brasil. As             

unidades de análise escolhidas foram as associações e fundações privadas sem fins            

lucrativos do segmento meio ambiente com atuação no Brasil. 

Como um dos resultados da pesquisa, foi identificada por meio de análise de             

correspondência múltipla a estrutura subjacente de governança, composta por 6          

dimensões, que foram nomeadas e depois tiveram seus domínios teóricos e           

operacionais discutidos. A partir dessa estrutura subjacente foi desenvolvido o          

IGov3S, cuja elaboração é uma contribuição para o campo da abordagem da teoria             

da agência quando aplicada às relações no terceiro setor. 

Refletindo sobre os resultados deste estudo conclui-se que não devem ser           

interpretados como evidências definitivas de que todas as organizações do terceiro           

setor devem adotar todas as práticas de governança analisadas. 

Assumiu-se no estudo que mais governança é melhor, sem tentar identificar um nível             

ótimo de governança. É possível que o comportamento dos doadores se altere em             

razão de desvios de um nível ótimo de governança. 

Assim, espera-se que o IGov3S, proposto neste estudo, possa auxiliar processos           

decisórios dos doadores e essa é a tese aqui defendida. Entretanto, ainda que o              



nível de governança seja importante para identificar traços de uma boa gestão, é             

relevante que seja considerada a capacidade relativa de cada Ong em especial            

quando da escolha de implantação de algum mecanismo que, por vezes, pode ser             

custoso. 

Por fim, por conta da realização do estudo em um contexto diferente de onde foi               

realizada a grande maioria dos estudos (países desenvolvidos) este contribui para o            

melhor entendimento da teoria. Ao passo da utilização de uma base de dados de um               

ambiente distinto (de baixa regulação e baixa acessibilidade de informações acerca           

da governança das Ongs), revelaram-se relações que complementam as         

“generalidades” da teoria, o que contribui para um melhor julgamento da sua            

validade geral. 
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