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RESUMO 
 

O Serviço Social Autônomo é uma forma de organização social sem fins lucrativos 
vinculado ao sistema sindical. O Serviço é constituído por entidades que 
desempenham um papel importante na sociedade, pois têm em sua essência a 
sobreposição de modelos distintos de governança, possuindo interfaces entre o 
setor público, o privado e o social. A governança de entidades categorizadas no 
terceiro setor ou as enquadradas como entidades paraestatais, adequa os princípios 
básico da governança pública e também podem adotar os princípios básicos 
norteadores da governança corporativa de instituições privadas, buscando a 
transparência, equidade, prestação de contas (accountability) e responsabilidade 
corporativa (IBGC, 2015). A importância desta pesquisa relaciona-se à atualidade do 
tema governança no contexto das instituições do Serviço Social Autônomo, 
considerando-se ainda reduzida a quantidade de trabalhos sobre o assunto. Diante 
disso, o trabalho tem por objetivo identificar a adoção das boas práticas de 
governança corporativa, bem como apresentar o estágio de maturidade de 
governança corporativa no SESC/PR à luz das métricas preconizadas pelo IBGC. O 
procedimento desta pesquisa tem delineamento descritivo, com enfoque qualitativo 
tratando de um estudo de caso no SESC/PR. Para tanto, foi revista a literatura a 
respeito da caracterização destas instituições, bem com a governança no terceiro 
setor a fim de esclarecer o papel da governança nessas entidades. Em ato contínuo, 
dados foram coletados mediante a aplicação de um questionário aos gerentes de 
unidades, instrumento esse adaptado do estudo International Federation of 
Accountants (IFAC), que tem por objetivo identificar a aderência às práticas de 
governança exercida pelos colaboradores da instituição. Em sequência, foi realizada 
a aplicação da métrica de autoavaliação preconizada pelo IBGC tendo como objetivo 
a identificação da maturidade de governança da empresa. Diante dos resultados da 
pesquisa identificou-se que a empresa se encontra em um estágio SÓLIDO de 
governança, atendendo aos princípios das melhores práticas preconizadas pelo 
IBGC. Relevante neste sentido, a pesquisa buscou avaliar o nível de aderência 
destas práticas através da percepção dos gerentes e, com base nas respostas, foi 
possível identificar o alto nível de aderência das boas práticas destes princípios. 
Destaque para os princípios “integridade, ética e compliance”, “gestão de riscos e de 
desempenho” e “transparência e accountability”, que ficaram elencados com nível de 
aderência Muito Alto. Entretanto, este resultado não significa que os demais 
princípios não tenham espaço para melhorias, pois existe possibilidade de avanço 
nos estudos relacionados ao Serviço Social Autônomo, e o trabalho tem como 
principal contribuição prática justamente a disponibilização desse diagnóstico com 
eventuais pontos para aperfeiçoamento. 

 

Palavras-chave: Terceiro Setor, Paraestatal, Serviço Social Autônomo, Governança 
Corporativa. 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 
 

The Autonomous Social Service is a type of Non-profit organization, linked to the 
labour unions. The service is composed by entities that play an important role in the 
society, as they have in its essence the overlapping of different corporate 
governance models, presenting interfaces among the public sector, the private sector 
and the social sector. The governance of entities categorized in the third sector or the 
ones that fits as quasi-governmental entities, adapts the basic principles of public 
governance and also can adopt the basic principles of corporate governance used by 
private institutions, seeking transparency, fairness, accountability and corporate 
responsibility (IBGC, 2015). The importance of this study is related to the relevance 
of corporate governance in the context of the Institutions of Autonomous Social 
Service, as well as the few studies available in this theme. Having sad that, the 
objective of this study it to identify the adoption of corporate governance good 
practices, as well as to present the corporate governance maturity level in the 
SESC/PR in light of the metrics recommended by IBGC. The procedure of this study 
has a descriptive design, with a qualitative approach in a case study of SESC/PR. To 
do so, the available literature related to these institutions was reviewed, as well as 
the governance in the third sector in order to clarify the role of governance in these 
entities. As a continuous act, data were collected through the use of a questionnaire 
to the Unit managers, this instrument was adapted from the study of International 
Federation of Accountants (IFAC), which has the objective of identify the adherence 
to the governance practices used by the institution’s employees. As a consequence it 
was performed the auto assessment of the IBGC metrics, with the objective to 
identify the maturity level of the governance in the entity. Given the results of the 
research, it was identified that the entity is in a SOLID stage of governance, 
complying with the principles of good practices recommended by IBGC. The 
relevance in this way, the study sought to assess the level of adherence of these 
practices through the managers perception, based in the answers, it was possible to 
identify the high level of adherence of the good practices. Emphasizing the principles 
"integrity, ethics and compliance", "risk management and performance " and 
"transparency and accountability", which were listed with a very high adherence level. 
However, this result does not indicate that the other principles do not present room 
for improvement, since there are great possibility of progress in the studies related to 
the Autonomous Social Service, and the work has great practical contribution to 
making this diagnosis with possible points for improvement. 
 
Keywords: Third Sector, Quasi-Governmental, Autonomous Social Service, 
Corporate Governance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A velocidade das mudanças no ambiente econômico faz com que as 

organizações busquem, cada vez mais, a capacidade de transformação para se 

perpetuarem no mercado. O termo “capacidade” estende-se à gestão estratégica 

que se adapta, integra e transforma as competências organizacionais e recursos 

para atender aos requisitos de um ambiente em constantes mudanças (TEECE et 

al., 1997).  

Nessa cena, os modelos de negócio que envolvem decisões importantes 

baseiam-se nas escolhas iniciais fundamentais de uma organização e a contribuição 

de um sistema eficaz de governança corporativa proporciona equilíbrio na tomada 

de decisão, tendo como alvo a harmonização de interesses, implementação de 

estratégias vencedoras, integridade no alinhamento entre discurso e prática e a 

consecução dos seus objetivos (MINDLIN, 2009). 

A gênese da governança corporativa está atrelada aos movimentos de 

diluição do controle das organizações pela separação entre propriedade e controle, 

passando a existir as relações entre o principal (o acionista ou proprietário) e o 

agente (o gestor), no qual o principal delega ao agente o poder de decisão sobre sua 

propriedade. Nessa realidade o agente pode assumir comportamento oportunista, 

com finalidades egoístas, havendo a necessidade de limites à atuação dos 

administradores (MACEDO; CORRAR, 2009).  

Os princípios e as boas práticas de governança vêm se tornando conhecidos 

pelas empresas do terceiro setor no Brasil. Com o avanço da melhoria contínua na 

gestão das organizações e da complexidade dessa problemática, o terceiro setor 

traz suas especificidades e limitações que se diferenciam dos setores tradicionais, 

tornando necessário um olhar específico para aplicação de modelos de governança.  

Embora o terceiro setor seja caracterizado de diferentes formas e apresente 

uma terminologia abrangente, com distintas redações na academia, uma 

caracterização amplamente aceita é a de que se trata de organizações não 

governamentais sem fins lucrativos com finalidade ambiental, social e cultural 

(TACHIZAWA, 2002). Além disso, o terceiro setor não integra a administração 

pública de maneira direta nem indireta. São pessoas jurídicas de direito privado que 

se enquadram como entidade paraestatal, cuja característica mais relevante é que 

suas atividades não visam lucro, tendo o trabalho social como o foco. 
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No universo das entidades paraestatais, não se identificou literatura para 

pesquisa com a abordagem em instituições do Serviço Social Autônomo. Diante 

disso buscou-se enquadrar a discussão na perspectiva das organizações sem fins 

lucrativos, paraestatais e governança pública, porém emergiram da pesquisa 

diferenças substanciais, principalmente na estrutura organizacional, forma de 

gestão, controles internos e externos.  

As entidades do Serviço Social Autônomo são entidades de direito privado, 

constituídas por decreto de lei, com objetivo de desempenhar atividades de 

interesse público, em complementariedade ou paralela ao Estado. São instituições 

categorizadas como entidades de interesse social, com imunidades tributárias para o 

desenvolvimento de suas ações (MEIRELLES, 2000).  

Entretanto, considerando a inexistência da busca pelo lucro e não tendo um 

proprietário, estas instituições do Serviço Social Autônomo necessitam de uma 

avaliação constante das suas práticas de governança corporativa. Embora não 

possuam modelos próprios de avaliação, são questionadas por órgãos de controle 

para que apresente de forma transparente seus resultados. 

Nesse sentido, evidencia-se a importância do tema governança nas 

instituições denominadas como Sistema S, tais como, por exemplo: SESI e SENAI, 

SESC e SENAC, SEST e SENAT, SENAR, SESCOOP e SEBRAE. Deste modo, 

considerando pertinente a proposição do Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC) em desenvolver um mecanismo de aferição do nível de 

maturidade às empresas brasileiras, frente às boas práticas de governança 

corporativa as quais convertem princípios em melhores práticas objetivas, neste 

trabalho a problemática consiste em identificar como o SESC/PR, vem aplicando 

estas práticas já difundidas nas instituições privadas.     

   

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Com o aprimoramento das instituições pertencentes ao Serviço Social 

Autônomo, que atuam em ações de interesse público sem fins lucrativos, e 

reconhecendo a importância da aplicação de princípios de governança corporativa 

para uma gestão mais eficiente e transparente, este estudo será concentrado na 

análise das boas práticas preconizadas pelo IBGC, traçando um paralelo com a 

realidade observada na gestão pública. Identificar essas práticas e refletir sobre 
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possibilidades de modelos adequados para avaliar a maturidade em governança 

pode configurar-se em contribuição prática a ser utilizada como uma ferramenta de 

monitoramento, contribuindo com a ampliação dos mecanismos de controle e com a 

transparência da gestão. Com base em tais pressupostos, esta pesquisa tece como 

norteamento a seguinte questão problema: Como detectar o nível  maturidade em 

governança corporativa no SESC/PR, para estabelecer pontos de melhoria? 

 Buscando responder a esta problemática, foram elaborados os seguintes 

objetivos.  

 

1.2  OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Identificar o estágio de maturidade em governança corporativa para propor 

pontos de melhoria no SESC/PR. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Apresentar a estrutura de governança atual da instituição estudada. 

 Identificar qual o estágio de maturidade em governança corporativa no 

SESC/PR sob a perspectiva das boas práticas de governança corporativa do 

IBGC. 

 Demonstrar possíveis elementos no instrumento de autoavaliação elaborado 

pelo IBGC que possam ser adequados para as instituições do Sistema S.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

 

As discussões envolvendo o tema de governança avançaram nos últimos 

tempos a fim de auxiliar a desmitificar o assunto e apresentar resultados à sua 

aplicabilidade. Embora o tema já seja debatido desde os argumentos apontados por 

Adolf Berle e Gardiner Means, em 1932, através dos estudos do relacionamento 

entre as corporações e seus proprietários, (ANDRADE; ROSSETTI, 2011), foram 

avançando nos anos 1970, com o trabalho produzido por Jensen e Meckling (1976).  
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Jensen e Meckling (1976) demonstraram a ausência de um contrato entre os donos 

do capital e os executivos, dando início ao debate da Teoria da Agência.  

O despertar da governança corporativa acontece após o surgimento do 

conflito de agência com os derivados do oportunismo entre o agente em face à 

ausência do principal que serviram de estrutura para o desenvolvimento dos 

modelos de governança corporativa (FONTES FILHO, 2014; JENSEN E MECKLING, 

1976). 

Com tais discussões em curso na década de 1990, após graves escândalos 

contábeis envolvendo dirigentes de grandes companhias identificados na década 

anterior, foi publicado na Inglaterra o Relatório Cadbury, considerado o primeiro 

código de boas práticas de governança corporativa (ANDRADE; ROSSETTI, 2011). 

Contribuições a respeito da governança corporativa ocorrem mais 

incisivamente no início do século XX com as primeiras regulamentações até́ a 

chegada da mais notável de todas as normas regulatórias: a Lei Sarbanes – Oxley, 

aprovada pelo congresso dos Estados Unidos em julho de 2002.  

A governança pode ser entendida por ferramentas ou instrumentos que 

alinhem os interesses dos acionistas das empresas, formando um ambiente de 

convergência quanto aos normativos das instituições (MINDLIN, 2009). Para a 

OCDE (2005), a governança corporativa é fundamental para contribuir com a 

redução dos custos, agregando mais valor à sociedade e proporcionando 

mecanismos para consolidar negócios mais competitivos. A governança também 

pode ser descrita como um sistema no qual as organizações são dirigidas, 

monitoradas e incentivadas, de forma a envolver a sociedade, a alta administração e 

órgãos de controle (BRASIL, 2014). 

No desenvolvimento do conceito, estabelecimento de princípios e boas 

práticas de governança é possível perceber um campo para desenvolvimento de 

estudos em direção às instituições do Serviço Social Autônomo, as mesmas são 

categorizadas como instituições paraestatais e, ao mesmo tempo, são organizações 

não governamentais sem fins lucrativos com finalidade ambiental, social, cultural e 

afins (TACHIZAWA, 2002).  

Para Sidou (1997), o termo paraestatal denomina uma determinada instituição 

que não está inserida no segmento Público, porém desenvolve com grande 

relevância serviços de responsabilidade do Estado. Moreira Neto (1997) discorre 

que os serviços sociais autônomos, embora espécie do gênero paraestatal, 
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executam serviços de interesse público. Porém, segundo o autor, são pessoas 

jurídicas de direito privado, categorizadas como entes de colaboração, que atuam 

em setores específicos da administração pública e não se encontram 

constitucionalmente incluídos na administração indireta. 

A entidade paraestatal que foi objeto da pesquisa, o SESC, foi criado pela 

Confederação Nacional do Comércio (CNC), através do artigo 1º do Decreto-Lei n° 

9.853, de 13 de setembro de 1946 (BRASIL, 1946). Mesmo originado por decreto-lei, 

o SESC é uma instituição de direito privado e, portanto, não segue os ritos das 

instituições públicas. O estudo em entidades pertencentes ao Sistema S se dá pela 

particularidade existente nessas entidades, nas quais parte das receitas têm como 

origem a contribuição compulsória que incide sobre a folha de salários das 

empresas pertencente à categoria correspondente por lei de criação específica.  

Atualmente o SESC está presente nos 26 Estados brasileiros e no Distrito 

Federal. No ano de 2018, conforme dados da Receita Federal, o Sistema S teve um 

repasse no valor de 17 bilhões de reais. Recursos esses, distribuídos em todos os 

Estados para aplicação nas suas atividades finalísticas, como: educação, saúde, 

esporte, lazer, cultura e demais áreas correlatas.  

Conforme descrito no Quadro 1, no Estado do Paraná, há unidades do SESC 

em 26 municípios, com 34 unidades operacionais. Para a operacionalização de toda 

essa estrutura, no ano de 2018, o SESC/PR teve o repasse compulsório de R$ 218 

milhões para aplicação nas suas atividades finalísticas.   

 

Quadro 1 – DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES NAS CIDADES DO ESTADO DO PARANÁ 

 

Fonte: o autor, com base em documentos internos do SESC/PR. 
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Assim, essa pesquisa justifica-se não somente pela relevância que tem as 

organizações do Sistema S na coletividade, mas também pela pouca literatura 

encontrada que trata do tema governança corporativa na perspectiva dessas 

instituições. Para tanto, se faz necessário entender o modelo de administração das 

instituições do Sistema S para que seja possível delimitar o estudo. Esse trabalho é 

um estudo de caso que pretende identificar as boas práticas de governança 

corporativa no Serviço Social Autônomo, sendo o objeto da pesquisa o SESC/PR. 

Considerando que o Serviço Social Autônomo não tem a figura do 

proprietário, o conflito de agência não se daria entre o Principal e o Agente, 

entretanto, neste caso em específico, podemos delimitar o conflito de agência, como 

um conflito de missão da organização e os Agentes que tendem a defender seus 

interesses em contraposição aos interesses organizacionais.  

Nesse contexto, considerou-se relevante detectar o estágio de maturidade do 

SESC/PR, na medida em que coloca luz em pontos de melhoria na governança 

corporativa, podendo a organização dar tratamento necessário a fim de maximizar 

sua missão enquanto instituição social sem fins lucrativos. 

 

1.4 ESTRUTURA DO PROJETO 

 

O capítulo 1 contém a introdução do tema, contexto do problema de pesquisa 

formulado, o objetivo geral e objetivos específicos do estudo, seguido da justificativa 

teórica e prática, delimitação da pesquisa e a estrutura proposta para o projeto. 

O capítulo seguinte apresenta uma revisão literária sobre o Serviço Social 

Autônomo – o surgimento do Sesc, o surgimento da governança, os mecanismos de 

governança, os princípios básicos de governança, a caracterização do terceiro setor 

e governança corporativa em organizações do terceiro setor. 

No capítulo 3 é descrita a metodologia adotada na elaboração do estudo, 

explicando o delineamento da pesquisa, seleção do caso, definição da população, 

procedimento e proposição teórica, procedimentos e instrumentos da pesquisa, 

procedimento de análise dos dados e trajetória da pesquisa. 

Na sequência, o capítulo 4 traz a análise da pesquisa e, então, são 

apresentadas a conclusão do trabalho, considerações finais e sugestões de estudos 

futuros.  
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2 QUADRO DE REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

2.1 SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO – O SURGIMENTO DO SESC 

 

Com o início do Estado Novo, após o término da Segunda Guerra Mundial, 

houve abalos na economia e, principalmente, nas causas trabalhistas. A política 

social e econômica apostou em uma reformulação, com novas perspectivas para 

formação de trabalhadores em larga escala, especialmente na indústria e comércio, 

fortalecendo assim a economia, de tal modo a girar em torno da agroexportação 

(WITIUK, 2004). 

A partir do envolvimento de ordem nacional das classes produtoras chegou-se 

todas as regiões do país e iniciou-se a história de uma tarefa árdua e com condições 

mínimas: a missão de formar e capacitar pessoas para o mundo do trabalho em 

atividades do comércio de bens e serviços (SESC, 2017). 

A criação do Sistema S supriria diversas obrigações constitucionais do 

Estado, diminuindo a pressão sobre a União e permitindo a atuação em outras 

demandas, uma vez que o Sistema S zelaria pelos trabalhadores (CAMPELO 

FILHO, 2019).  

No município de Teresópolis, no período de 1º a 6 de maio de 1945, 

representantes das classes produtoras do País se reúnem para discutir o problema 

da extrema pobreza do país. Essa foi uma tomada de posição dos empresários 

brasileiros em favor da justiça social, ficando registrado como a primeira conferência 

de Teresópolis.  

Em janeiro de 1946 a Carta da Paz Social tornou-se pública, porém a sua 

redação teve início anteriormente, com discussões no conselho de classes 

produtoras. Na redação final da Carta, consta que são considerados objetivos a 

felicidade social e a dignidade humana. Nessa época, a classe empresarial primava 

pela importância da educação profissional, ordem dirigida igualmente aos 

empregadores para que cooperassem nessa ação, aproveitando as “vocações 

profissionais e artísticas dos empregados que as revelem” (SESC, 2017). 

O SESC foi criado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), através 

do Decreto-Lei n° 9.853, de 13 de setembro de 1946. Conforme o artigo 1º desse 

Decreto-Lei, o SESC tem a finalidade de planejar e executar, direta ou 

indiretamente, medidas que contribuam para o bem-estar social e a melhoria do 
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padrão de vida dos comerciários e de suas famílias, bem como para o 

aperfeiçoamento moral e cívico da coletividade (BRASIL, 1946). 

Mesmo criado por Decreto-Lei, o SESC é uma instituição de direito privado, 

portanto não segue os ritos das instituições públicas, cabendo à CNC a sua 

organização e direção, conforme prevê o artigo 4° do seu regulamento (SESC, 

2017). 

Os recursos que mantém o SESC são oriundos da contribuição mensal das 

empresas enquadradas em planos sindicais subordinados à CNC. Contribuição essa 

prevista no artigo 6° do regulamento e embasado pelo Decreto-Lei que autorizou a 

criação da instituição.  

A Constituição Federal, em seu artigo 149, prevê três tipos de contribuição 

que podem ser instituídas exclusivamente pela União (BRASIL, 1988): 

I. Contribuições sociais, 

II. Contribuição de intervenção no domínio econômico, 

III. Contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas. 

Essas contribuições, previstas no dispositivo constitucional transcrito acima, 

incidem diretamente sobre folha salarial das empresas pertencentes à categoria, 

correspondente à entidade integrante do Sistema “S” e são arrecadas pela Receita 

Federal.  

Dessa forma, as receitas são repassadas às entidades com o apoio legal da 

terceira hipótese citada acima. As instituições do Sistema S que recebem as 

contribuições por decretos de Lei descritas no Quadro 1 a seguir: 

 

Quadro 2 – SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS – ENTIDADES DO SISTEMA S 

SIGLA NOMECLATURA LEI DE CRIAÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

SENAI 
Serviço Nacional 
de Aprendizagem 
Industrial 

22 de janeiro de 
1942, pelo 
Decreto-Lei 4.048 

Desenvolve educação 
profissional e aprendizagem 
industrial. 

SESI 
Serviço Social da 
Indústria 

1º de julho de 
1946, Decreto-lei 
nº 9.403 

Promove a melhoria da 
qualidade de vida do trabalhador 
e de seus dependentes por meio 
de ações em educação, saúde e 
lazer. 

SENAC 
Serviço Nacional 
de Aprendizagem 
Comercial 

10 de janeiro de 
1946 Decreto-Lei 
8.621 

Desenvolve a educação 
profissional para trabalhadores 
do setor de comércio de bens  
serviços e turismo. 
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SESC 
Serviço Social do 
Comércio 
 

13 de setembro de 
1946 Decreto lei 
n° 9.853 

Promove o desenvolvimento da 
qualidade de vida dos 
trabalhadores do setor de 
comércio e serviços. 

SENAT 
Serviço Nacional 
de Aprendizagem 
em Transportes 

14 de setembro de 
1993, pela Lei 
8.706 

Atua no desenvolvimento do 
setor de transporte do país, 
atuando na formação e na 
qualificação de profissionais. SEST 

Serviço Social de 
Transportes 

SEBRAE 

Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro 
e Pequenas 
Empresas 
 

Decreto nº 99.570, 
de 9 de outubro 
de 1991, 
desvinculou a 
entidade da 
administração 
pública federal, 
transformando-a 
num Serviço 
Social Autônomo 

Promove a competitividade e o 
desenvolvimento sustentável 
dos empreendimentos de micro 
e pequeno porte – aqueles com 
faturamento bruto anual de até 
R$ 4,8 milhões. 
 

SESCOOP 

Serviço Nacional 
de Aprendizagem 
do 
Cooperativismo 

Criado pela 
Medida Provisória 
nº 1.715, de 3 de 
setembro de 1998, 
e suas reedições, 
regulamentado 
pelo Decreto nº 
3.017, de 6 de 
abril de 1999 

Atua no aprimoramento e 
desenvolvimento das 
cooperativas e capacitação 
profissional dos cooperados 
para exercerem funções 
técnicas e administrativas. 
 

SENAR 
Serviço Nacional 
de Aprendizagem 
Rural 

23 de dezembro 
de 1991, Lei nº 
8.315 

Desenvolve a educação 
profissional para trabalhadores 
rurais. 

Fonte: o autor (2019). 

 

Os serviços sociais autônomos têm sua personalidade de direito privado, 

sendo entidades paraestatais. A esse respeito Meirelles (2000) afirma que todas 

aquelas organizações instituídas por Lei, com personalidade de Direito Privado para 

ministrar assistência ou ensino a certas categorias sociais ou grupos profissionais, 

sem fins lucrativos, são mantidas por dotações orçamentárias ou por contribuições 

parafiscais. São, portanto, entes paraestatais de cooperação com o Poder Público, 

com a administração e patrimônios próprios. 

Com a crescente importância no cenário nacional, tanto no que diz a respeito 

à sua atuação com a sociedade, quanto ao volume de recursos do Sistema S 

advindo das contribuições compulsórias, as fiscalizações exercidas pelos órgãos de 

controle externo federal, em especial o Tribunal de Contas da União, são cada vez 

mais rigorosas sobre essas instituições. 
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2.2 CARACTERIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR 

 

Embora o terceiro setor seja caracterizado de diferentes formas e apresente 

uma terminologia abrangente e com distintas redações na academia, uma 

caracterização amplamente aceita é a de que se trata de organizações não 

governamentais sem fins lucrativos com finalidade ambiental, social e cultural 

(TACHIZAWA, 2002). 

O terceiro setor não integra a administração pública direta ou indireta. Para 

Vargas (2008), entre todas as características destas organizações, a mais relevante 

é a que suas atividades não visam lucro, tendo a solidariedade como foco de seu 

trabalho. Carvalho Filho (2015) explica que o terceiro setor resulta de iniciativas da 

sociedade civil, por meio de pessoas de atuação voluntária, associações e 

organizações não governamentais, para a execução de funções eminentemente 

sociais, sem alvejar resultados lucrativos, como as pessoas empresariais em geral. 

Assim, o terceiro setor é formado por organizações de natureza privada não-

governamental, que realizam atividades com finalidade pública e não têm fins 

lucrativos. 

A esse respeito, Mindlin (2009) indica que todas as fundações criadas por 

empresas, podem ser enquadradas na categoria de organizações do terceiro setor. 

O autor explica a diferença entre as organizações do Estado, também denominadas 

de primeiro setor, as organizações empresariais ou de mercado, ou segundo setor, e 

as organizações sem fins lucrativos, o terceiro setor, enquadrando estas últimas em 

não-governamentais e não lucrativas. 

Ressalta-se que no Brasil, para a consecução das finalidades a que se 

propõem, as entidades do terceiro setor adotam a forma jurídica de associação ou 

de fundação, ambas previstas pelo Código Civil Brasileiro, segundo o artigo 44, Lei 

nº. 10406/2002 (BRASIL, 2002). Os Quadros 2 e 3 apresentam o conjunto de 

pessoas jurídicas segundo o Código Civil Brasileiro.  
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Quadro 3 – FORMA JURÍDICA NO TERCEIRO SETOR 

 
Fonte: o autor, com base no texto da Lei nº 10406/2002. 

 

Para Mindlin (2009), as instituições são diferenciadas entre as organizações 

do Estado, também chamados de primeiro setor, as organizações empresariais ou 

de mercado, enquadradas no segundo setor, e as organizações sem fins lucrativos, 

que estariam no chamado terceiro setor.  

Além do Estado e do mercado, para Fernandes (1994), há um terceiro setor, 

não governamental e não lucrativo, porem organizado, independente, e que mobiliza 

particularmente a dimensão voluntária das pessoas.  

A denominação de entidade “sem fins lucrativos” pode levar a enquadrar 

inadequadamente diversas organizações de naturezas distintas. Instituições estas 

que abrangem um conjunto amplo de entidades criadas por pessoas físicas ou 

jurídicas para realizar atividades, como, por exemplo, associações de bairros, clubes 

de modalidades esportivas, sindicatos. São instituições que beneficiam apenas um 

grupo limitado de associados não atendendo, portanto, o requisito de finalidade 

pública (MINDLIN, 2009). 

 

Quadro 4 – CARACTERIZAÇÃO DOS SETORES 

 

 

 
 
Fonte: o autor (2018). 

1° Setor 

2° Setor 

3° Setor  

•Governo Federal 
•Governo Estadual  
•Governo Municipal 
•Empresas de Capital Aberto  
•Empresas de Capital Fechado  
•Associações 
•Sociedades 
•Fundações 
•Organizacoes religiosas 
•Partidos Políticos 

Serviço Social Autônomo – Sistema S 
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As entidades paraestatais se enquadram como terceiro setor e atuam nas 

atividades de interesse coletivo, não se tratando de atividade do Estado e tampouco 

como atividade voltada para fins lucrativos. Para Carvalho Filho (2008), a expressão 

deveria abranger toda pessoa jurídica que tivesse vínculo institucional com a 

federação, de forma a receber desta os mecanismos estatais de controle. Estariam, 

pois, enquadradas como instituições paraestatais as entidades da administração 

indireta e os serviços sociais autônomos. 

Di Pietro (2007) esclarece que o termo paraestatal é formado por dois 

elementos: a partícula grega pará, significando “ao lado de”, “lado a lado”; e a 

partícula latina status, que tem o sentido de Estado. Dessa forma entende-se que 

organizações paraestatais são aquelas que exercem suas ações ao lado do Estado. 

Atuando ao lado, com ele não se confunde, pois não integram nem a administração 

direta nem a indireta (RAMOS; DA SILVA, 2016). 

Para Mindlin (2009) as características das instituições paraestatais são: 

 Criadas por meio de Lei própria; 

 Objetivo social, não lucrativa, prestação de um serviço de interesse 

coletivo; 

 Mantidas por recursos oriundos de contribuições de ordem tributária 

previstas em Lei; 

 Não respondem ao Estado direta ou indiretamente. 

Moreira Neto (1997) considera que os serviços sociais autônomos são uma 

espécie do gênero paraestatal. Tanto quanto os concessionários, os permissionários 

e os autorizatórios de execução de serviços públicos, são, também, pessoas 

jurídicas de direito privado, categorizadas como entes de colaboração, que atuam 

por delegação do Poder Público em setores específicos da administração pública e 

não se encontram constitucionalmente incluídos na administração indireta. 

Entende-se ser de grande importância compreender o termo paraestatal para, 

assim, entender de quais instituições trata-se essa pesquisa. Paraestatais são 

entidades de direito privado, criadas por decretos e leis específicas, para cooperar 

com o Poder Público. Tais organizações não integram a administração pública direta 

ou indireta, mas trabalham ao lado dela, com administração e patrimônio próprios, 

sendo geridas como instituições particulares convencionais. De modo geral, são 

entidades que ministram assistência ou ensino a categorias sociais ou grupos de 
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profissionais, como as instituições que integram o sistema social autônomo, também 

conhecidos como Sistema S. 

Nesse sentido, após a visão da constituição das entidades do Sistema S, faz-

se necessário conhecer o surgimento da governança, os mecanismos de 

governança, os princípios básicos e a governança corporativa no terceiro setor. 

 

2.3 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

2.3.1 O surgimento da governança 

 

Argumentos apontados pelos pesquisadores Adolf Berle e Gardiner Means, 

em 1932, encontrados no estudo The modern corporation and private property, 

sobre o relacionamento entre as corporações e seus proprietários, trataram de três 

pontos importantes para evolução do mundo corporativo: o afastamento entre a 

propriedade e o controle, mudança no comando das empresas dos proprietários 

para os gestores e a divergência entre eles, e a inadequada concepção tradicional 

sobre o controle das sociedades abertas com único objetivo de maximização do 

lucro. Esses argumentos foram essenciais para a formação da base conceitual da 

governança corporativa (ANDRADE; ROSSETTI, 2011). 

Em virtude da separação entre a propriedade da empresa e o controle de 

suas atividades, esses administradores poderiam privilegiar práticas e ações que 

lhes maximizariam os benefícios pessoais e não para os acionistas das 

organizações. Os estudos de Berle e Means influenciaram o desenvolvimento da 

Teoria da Agência, tratando do relacionamento entre o principal (proprietário) e o 

agente (administrador), estruturaram o tema para o desenvolvimento dos modelos 

de governança corporativa (FONTES FILHO, 2014; JENSEN; MECKLING, 1976). 

O despertar da governança corporativa aconteceu após o surgimento do 

conflito de agência decorrente da imperfeição do contrato entre o principal e o 

agente, caso ambos desejem maximizar os seus interesses. Ainda nesse cenário em 

que os derivados do oportunismo entre o agente face a ausência do principal, formam 

razões fundamentais para o despertar da GC.  

Embora a Teoria da Agência não seja tratada de forma aprofundada no 

presente trabalho, ela traz colaborações para compreensão deste tópico. O foco da 

Teoria trata da administração das riquezas e os custos envolvidos nas transações da 
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agência, entendendo haver um principal (dono do capital) e um agente 

(administrador) com interesses eventualmente diferentes.  

 

Esse conflito de interesse, observado na relação patrão-empregado, 
foi à origem dos estudos na área da administração que culminaram 
no desenvolvimento da Teoria da Agência, cuja contribuição para a 
administração tem sido fomentar investigações sobre os meios 
adequados para reduzir os mencionados conflitos. (BIANCHI, 2005, 
p.16) 

 

Com essas razões, em meados dos anos 1980, dois conjuntos de fatores 

fizeram com que as companhias passassem a aderir boas práticas de governança. 

Um dos fatores foi o ambiente interno, que estava diretamente relacionado ao 

conflito de agência, exigindo assim mudança nas práticas de alta gestão. Outro fator 

estava relacionado ao ambiente externo que passou a ficar altamente complexo, 

mutável e desafiante (ANDRADE; ROSSETTI, 2011).  

Desta forma a governança corporativa ocorre mais incisivamente no início do 

século XX com as primeiras regulamentações até a chegada da mais notável de 

todas as reações regulatórias: a Lei Sarbanes – Oxley, aprovada pelo congresso dos 

Estados Unidos em julho de 2002. Essa legislação redefiniu regras para as 

empresas, com relação a emissão e divulgação dos resultados financeiros, tornando 

os diretores dessas organizações responsáveis por avaliar e monitorar a eficácia dos 

controles internos. De forma mais notável a Lei privilegia o papel crítico do controle 

interno no ambiente empresarial, sendo considerada por alguns observadores como 

peça fundamental na legislação comercial dos últimos 50 anos (DELOITTE, 2003).  

Em síntese, os autores Silveira (2004) e Macedo e Corrar (2009), apresentam 

o conceito de governança como forma de superar os conflitos de agência, gerados 

pela transferência de poder decisório das organizações, seja pela separação entre 

propriedade e gestão das organizações, gerado entre o principal e o agente. O 

oportunismo gerado por ambas as partes, tornou necessária a normatização e 

criação de mecanismos que cubram todas as possíveis contingências, para gerir o 

exercício do poder de decisão e do poder de alocação do fluxo de caixa residual 

(MINDLIN, 2009). 

Dessa forma, demonstra-se que o surgimento da governança corporativa tem 

um importante papel com premissas que norteiam o comportamento e o modo, 

frente aos riscos, esperados dos agentes, os quais deveriam estar em alinhamento 
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com o objetivo da organização. Portanto, a seguir, passa-se a conhecer os 

mecanismos de governança, os princípios básicos da governança: os 8 Ps da 

governança.   

 

2.3.2 Os mecanismos da governança 

 

Os mecanismos de governança são ferramentas ou instrumentos de 

monitoramento para que os gestores possam alinhar suas ações aos interesses dos 

acionistas das empresas. (MINDLIN, 2009). No tocante às regras, La Porta et al. 

(2000) argumentam que a abordagem jurídica é uma forma bastante adequada para 

entender a governança corporativa, uma vez que investidores, acionistas e credores 

são protegidos pela lei da expropriação por parte dos administradores.  

De acordo com La Porta et al. (2000), mesmo entre países onde o sistema 

judiciário funciona de forma ordenada, o estabelecimento de leis e regulamentos tem 

papel significativo para o melhor desenvolvimento dos mercados de capitais. Isto 

porque, em um mercado protegido, os investidores apresentam maior disposição em 

empregar recursos em títulos, tendo como contrapartida maior interesse na 

realização de negócios por parte dos emissores.  

No que tange ao mercado de capitais, no qual um dos elementos presentes 

em maior ou menor grau é o risco, Damodaran (2009) tece uma análise sobre a 

ligação da governança corporativa com o tema. Para o autor, o fortalecimento da 

supervisão, que os acionistas e os conselhos de administração exercem sobre os 

executivos, favorece a ocorrência de mudanças nas empresas com vistas à melhoria 

de resultados, de acordo com o perfil de propensão aos riscos da organização.  

Sendo assim, a governança corporativa trata de meios para regularizar e 

estruturar mecanismos para que as empresas possam ser controladas e geridas. 

Para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) a 

governança corporativa é fundamental para contribuir com a redução dos custos, 

agregando assim valor à sociedade e proporcionando mecanismos para consolidar 

negócios mais competitivos. A GC proporciona benefícios em termos de agregação 

de valor a longo prazo, elevando assim o nível de confiança dos acionistas. (OCDE, 

2005).  

A governança corporativa é definida pelo IBGC como:  
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É o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são 
dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 
relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, 
órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. As 
boas práticas de governança corporativa convertem princípios 
básicos em recomendações objetivas, alinhando interesses com a 
finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo 
da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo 
para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade e o 
bem comum. (IBGC, 2018, p. 20)  

 

Para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), governança corporativa é um 

conjunto de práticas que visa otimizar o desempenho de uma companhia, 

protegendo todas as partes interessadas, baseado nos princípios da transparência, 

equidade de tratamento dos acionistas e prestação de contas (CVM, 2002), 

conforme o Quadro 4. A governança pode ser descrita ainda como um sistema em 

que as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, de forma a envolver 

a sociedade, a alta administração e órgãos de controle (BRASIL, 2014). 

Nos conceitos usuais de governança, apresentados no Quadro 4, os sistemas 

de valores estão presentes explícita ou implicitamente. Os valores estão expressos 

nos códigos de boas práticas apresentando critérios fundamentais na conduta ética, 

devendo estar sempre presente no exercício das funções e das responsabilidades 

das organizações que aplicam a governança em suas companhias (ANDRADE; 

ROSSETTI, 2011).  
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Quadro 5 – A GOVERNANÇA CORPORATIVA EM DIFERENTES AGRUPAMENTOS CONCEITUAIS 

 
 

Fonte: o autor, com base em Andrade e Rossetti (2011, p.142). 

 

Sobre a relevância dos conselhos de administração, Mindlin (2009) aborda a 

preocupação em constituir um conselho qualificado e preparado para direcionar a 

empresa para uma rápida reorganização.   

Mindlin (2009) apresenta sugestões para a preparação de um conselho 

qualificado e voltado para resultados, que envolve a realização de reuniões 

periódicas, decisão compartilhada, desenvolvimento de competências para 

identificação de eventuais problemas e antecipação de possíveis soluções. Quanto 

ao número de membros, ainda de acordo com Mindlin (2009), o conselho deve ser 

adequado ao porte da empresa. O essencial é que os membros do conselho tenham 

acesso a todas as informações necessárias para a avaliação dos resultados e 

definição de estratégias da organização, assim como para que as discussões 

ocorram de forma profissional e assertiva.   

Ezzamele e Reed (2008), analisam o tema GC sob três perspectivas 

analíticas: racionalista, governamentalidade e institucional. Na perspectiva 

racionalista, os autores destacam a ligação do tema com várias disciplinas, em 

especial a economia e finanças. Assim, os autores identificam a importância da 
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Teoria dos Custos de Transação, pautando-se no trabalho de Williamson (1979) 

para afirmar, entre outras coisas, que a governança é um mecanismo para minimizar 

os custos de transação, atenuar o comportamento oportunista dos agentes e 

possibilitar que os benefícios pretendidos sejam distribuídos a todos os atores. 

Sob a perspectiva da governamentalidade, Ezzamele e Reed (2008) 

destacam que o Estado é um exemplo de governo, com forte marca de poder e que 

a governança, propriamente dita, é a conjunção das relações de poder e 

conhecimento, permitindo a normatização e ordenação das organizações. 

Neste sentido, os mecanismos de governança aplicados nas empresas 

incentivam o monitoramento para minimizar ou superar situações de assimetria entre 

principais e agente. Portanto, é importante entender os princípios básicos da 

governança corporativa.  

 

2.3.3 Os 8 Ps da governança 

 

As dimensões da governança podem ser utilizadas como forma de avaliação 

das organizações uma vez que sintetizam o ambiente em que essas empresas se 

apresentam. Na construção e na operação de sistemas de governança geralmente 

estão presentes os 8 Ps: Propriedade, Princípios, Propósitos, Papéis, Poder, 

Práticas, Pessoas e Perpetuidade (ANDRADE; ROSSETTI, 2011), conforme a 

Figura 1. 

 

Figura 1 – OS 8 Ps DA GOVERNANCA CORPORATIVA 

 
Fonte: o autor, com base em Andrade e Rossetti (2011, p.144). 
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Em síntese, a governança tem o papel fundamental dentro da propriedade em 

relação à resolução dos conflitos. Isso porque os princípios estão vinculados aos 

códigos de conduta da empresa, com propósitos que possam otimizar os retornos 

sobre os investimentos, segregando os papéis. Dessa forma o poder exerce a busca 

dos objetivos para geração dos resultados.  

As práticas devem fornecer canais fluidos de informação com objetivo de 

auxiliar na tomada de decisões. Assim, resultará na perpetuidade das empresas, 

completamente dependente dos 7Ps anteriores. É importante ressaltar que a 

condução de todo esse processo é realizada por pessoas, agentes de governança 

ou não, que darão vida e continuidade às operações organizacionais.  

Para Andrade e Rossetti (2011) cada um dos 8Ps tem suas diferenças em 

cada categoria de empresa, variam em função ao estágio e maturidade do negócio. 

E, mesmo quando analisadas empresas de um mesmo tipo, sendo capital aberto ou 

fechado, há diferença nas análises dos 8Ps que decorre de fatores específicos e do 

momento gerencial.  

No Quadro 6 a seguir, destaca-se uma síntese do significado de cada um dos 

8Ps.  

 

Quadro 6 – SÍNTESE CONCEITUAL DOS 8 Ps 

Propriedade 

 Atributo fundamental, diferenciados da companhia, refere-se as 
tipologias que podem ser: 
Familiar, consorciada, estatal, anônima, fechada, pulverizada. 

 Estreitas relações com as razões de ser e com as diretrizes de 
governança. 

Princípios 

 Legados éticos dos fundadores. 

 Código de conduta formalizado. 

 Valores universais da boa governança:  equidade, transparência, 
prestação de contas e responsabilidade corporativa.  

Propósitos 

 Alinhamento da administração através de missão e visão. 

 Estratégia bem fundamentada para os negócios e a gestão. 

 Maximização do retorno total dos investimentos dos 
shareholders. 

 Conciliação dos interesses dos shareholders com os interesses 
dos stakeholders. 

Papéis 

 Clareza na separação dos papéis acionistas, conselheiros, 
gestores, conselho de administração, diretoria executiva entre 
outros. 

 Alçadas de responsabilidade claramente definidas. 



33 
 

Poder 

 Estrutura de poder claramente definida, visível e aceita. 

 Ausência de sinais de lutas de poder, de consequências 
destrutivas. 

 Lideranças fortes admiradas interna e externamente por estilos e 
competências reconhecidas. 

Práticas 

 Não acumulação de presidência do conselho de administração e 
da diretoria executiva. 

 O conselho de administração deve ter dimensões, constituições, 
atribuições e focos eficazes. Empowerment dos órgãos de 
governança constituintes do ambiente de governança. 

 Fluidez nos canais internos de comunicação e nas relações 
internas e externas. 

 Gestão de conflitos de interesse, de transação entre partes 
relacionadas e de custo de agência.  

Perenidade 

 Salvo em casos excepcionais, objetivo último das organizações. 

 Presente em todas as empresas, com maior visibilidade nas 
familiares. 

 Fortemente associado a ciclo de vida dos negócios, coesão e 
alinhamento interno direcionamento estratégico, perspectiva 
promissora de resultados, atributos, posturas qualidade na 
administração, atenção ao tripé́ da sustentabilidade econômico-
financeiro social e ambiental.  

Pessoas 

 Gestão estratégica de RH. 
Clima organizacional avaliado com regularidade e com altos 
índices de favorabilidade. Meritocracia. PPR – Programa de 
Premiação por Resultados bem definido e bem gerido.  

 Processo sucessório para funções chave da organização. 

Fonte: o autor, baseado em Andrade e Rossetti (2011, p. 144). 

   

Em resumo, geralmente na construção e operação de sistemas de 

governança estes 8 Ps estão presentes de forma implícita ou explícita. Andrade e 

Rossetti (2011), apresentam a tipologia da propriedade como um dos principais 

elementos que definirão a governança, que os princípios são provenientes dos 

códigos e diretrizes que orientam a política da corporação. Os propósitos devem 

convergir a ponto de trazer o retorno do investimento para instituição. A separação 

de papéis resulta nas diferentes atribuições entre os três principais agentes da 

governança – proprietário, conselho e gestores. O poder será definido pelo 

proprietário e exercido pelos seus responsáveis a fim de gerar resultados, enquanto 

as práticas irão estabelecer canais fluidos de comunicação auxiliando nas tomadas 

de decisões da companhia. E o último objetivo, aportado por bons resultados 

econômico-financeiros, sociais e ambientais, deve ser a perenidade. E, por fim, as 

pessoas que serão o sistema de sustentação de todo o sistema, sendo elas as 
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condutoras dos conjuntos de legados e objetivos que darão continuidade às ações 

corporativas.   

2.3.4 Princípios básico da governança 

 

No Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, o IBGC (2015) 

aponta os princípios norteadores da GC, que, quando adotados, resultam em um 

clima de confiança tanto nas relações internas, quanto nas relações com terceiros, 

conforme detalhado a seguir: 

 

Transparência - Consiste no desejo de disponibilizar para as partes 
interessadas as informações que sejam de seu interesse e não 
apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos. 
Não deve restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, 
contemplando também os demais fatores (inclusive intangíveis) que 
norteiam a ação gerencial e que condizem à preservação e à 
otimização do valor da organização. 
Equidade - Caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de 
todos os sócios e demais partes interessadas (stakeholders), levando 
em consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses 
expectativas. 
Prestação de Contas (accountability) - Os agentes de governança 
devem prestar contas de sua atuação de modo claro, conciso, 
compreensível e tempestivo, assumindo integralmente as 
consequências de seus atos e omissões e atuando com diligência e 
responsabilidade no âmbito dos seus papéis. 
Responsabilidade Corporativa - Os agentes de governança devem 
zelar pela viabilidade econômico-financeira das organizações, reduzir 
as externalidades negativas de seus negócios e suas operações e 
aumentar as positivas, levando em consideração, no seu modelo de 
negócios, os diversos capitais (financeiro, manufaturado, intelectual, 
humano, social, ambiental, reputacional, etc.) no curto, médio e longo 
prazos. (IBGC, 2018, p. 20-21 grifos no original) 

 

 

Segundo Carvalho Filho (2008), os princípios são os pilares norteadores da 

governança: Transparência (disclosure), Equidade (fairness), Accountability e 

Compliance, sendo estes um conjunto de regras e valores, que embasam a 

governança na orientação da gestão das organizações.  

Uma gestão ancorada na GC pode ser inspirada e mover suas decisões 

justificando-se pelos princípios que embasam a GC, (LARREA, 2004). Quando há 

uma adesão com níveis diferenciados de GC, não pressupõe somente a adoção de 

critérios formais para a prestação de informação, mas a adoção de um novo modelo 
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de gestão que deve estar comprometida com os princípios que norteiam a GC, 

permitindo uma busca sistemática por melhores resultados.  

Desse modo, posto pelo IBGC, a aplicação das melhores práticas pode variar 

com a característica da empresa e segmento da organização. Porém estes 

princípios apresentados podem ser considerados como alicerce e válidos para 

qualquer instituição empresarial. A partir da essência das organizações do Serviço 

Social Autônomo é possível observar a aderência aos princípios básicos das 

melhores práticas de governança corporativa, preconizados pelo IBGC.  

Abarcado nessa construção de um sistema e operação de governança a fim 

de impactar positivamente nos resultados, estão as organizações do terceiro setor. E 

para seguir com a discussão, considera-se importante explanar sobre os conceitos 

básicos de governança aplicados a estas instituições.    

 

2.4 GOVERNANÇA CORPORATIVA EM ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO 

SETOR 

 

Com o avanço das instituições, os princípios e práticas da boa governança 

corporativa são instrumentos para alavancar e impactar positivamente os resultados, 

independentemente do porte da organização ou de sua natureza jurídica, sendo 

instituição pública ou empresarial pertencente ao terceiro setor. 

Para Zylbersztajn e Sztajn (2005), a governança trata da gestão do exercício 

de dois direitos de propriedade: o direito de decisão e o direito de acesso ao fluxo de 

recursos. Para Mindlin (2009) em organizações caracterizadas como sem fins 

lucrativos não existe o processo que gera o conflito quanto ao direito de acesso ao 

fluxo de recursos, uma vez que a condição de serem sem fins lucrativos não distribui 

o excedente.  

Conforme a Figura 2 o que pode ocorrer são conflitos de outras formas entre 

instituição e mantenedores de um lado os gestores e de outro diferenças na tomada 

de decisão da organização e na aplicação dos recursos, gerando assim, o conflito de 

agência, em que os primeiros assumem o papel de principais, e os últimos de 

agentes. 
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Figura 2 – RELAÇÃO PRINCIPAL / AGENTE EM UM MODELO DIRETO DE INTERAÇÃO 

 
Fonte: o autor, baseado em informações do TCU (BRASIL, 2014). 

 

Fontes Filho (2014), indica que as boas práticas de governança corporativa 

trazem benefícios diretos ou indiretos ao conjunto de stakeholders (partes 

interessadas) da organização. Este conjunto de benefícios, de acordo com Fontes 

Filho, seria advindo de fatores como: maior estabilidade na relação comercial, 

respeito e transparência aos princípios da ética, bem como segurança nas relações 

de trabalho. 

Para o IBGC (2015) os agentes de governança devem zelar pela 

sustentabilidade das organizações, visando a sua longevidade, incorporando 

considerações de ordem social e ambiental na definição dos programas, projetos e 

operações.  

Esse é o caso das instituições pertencentes ao terceiro setor que, cada vez 

mais, devem ter em seus planejamentos estratégicos e na relação com os diversos 

atores envolvidos no processo (mantenedores, Poder Público, conselhos, 

integrantes, fornecedores e, principalmente, a comunidade beneficiada), uma 

postura lastreada pelos conceitos básicos da boa governança corporativa (IBGC, 

2014).  

Uma das práticas de governança que vem sendo aplicada é o resultado da 

parceria do IBGC com Grupo de Institutos, Fundações ou Empresas (GIFE), fundado 

em 1989 e que se tornou referência no país no tema do investimento social privado. 

Em 2014, a cooperação entre IBGC e GIFE viabilizou o lançamento do Guia 

das Melhores Práticas de Governança para Fundações e Institutos Empresariais. 
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Trata-se de um instrumento fundamental para consolidar as lições aprendidas no 

que diz respeito à boa administração dessas organizações em um ambiente 

autorregulado. Tal Guia torna-se ainda mais importante ao destacar o conjunto de 

processos, costumes, políticas, leis, regulamentos e instituições que regulam a 

forma como devem ser dirigidas e controladas (IBGC, 2014).  

Atualmente são 141 instituições associadas que, somado os valores, 

investem por volta de R$ 2,9 bilhões por ano na área social, atuando em projetos 

próprios ou viabilizados por terceiros. O papel central do GIFE é gerar conhecimento 

e, a partir de articulações, aperfeiçoar o ambiente político institucional do 

investimento social ampliando a qualidade e legitimidade da atuação de instituições 

que investem no terceiro setor (GIFE). 

O GIFE apresenta oito agendas estratégicas prioritárias que guiam a sua 

atuação: 

 Alinhamento do investimento social às políticas públicas; 

 Alinhamento entre investimento social e o negócio; 

 Ampliação da doação no investimento social privado; 

 Avaliação; 

 Comunicação; 

 Fortalecimento das organizações da sociedade civil; 

 Governança e Transparência; 

 Negócios de impacto social. 

O Guia das Melhores Práticas de Governança para Fundações e Institutos 

Empresariais do IBGC em parceria com GIFE tem como base os princípios de 

Governança do IBGC: Transparência, Equidade, Prestação de Contas e 

Responsabilidade. Suas recomendações estão estruturadas em sete capítulos: 

Missão e Operações; Titularidade; Conselho; Gestão; Auditoria Independente; 

Conselho Fiscal e Conduta, Conflito de Interesses e Divulgação de Informações. 

Como visto anteriormente, a adoção das boas práticas de governança se 

tornou indispensável para garantir a legitimidade do setor (IBGC, 2014). A criação de 

um guia para instituições do terceiro setor, apresenta-se como demanda do 

mercado, posicionando-se como uma ferramenta de orientação para sociedade civil, 

proporcionando mudanças positivas na aplicação dos processos de governança em 
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investimentos privados. O guia traz recomendações práticas baseadas nas lições 

identificadas na gestão das organizações em ambientes autorregulados. 

A partir dos princípios de governança na esfera privada, o Plenário do 

Tribunal de Contas da União, em sessão realizada em 30 de março de 2016, 

mencionou o Acórdão nº 699/2016, tendo em vista a busca das melhores práticas 

para instituições do terceiro setor, mais diretamente ao Sistema “S”. O relatório da 

sessão ratificou a aplicação dos princípios da transparência, prestação de conta, 

equidade e responsabilidade corporativa, através da Informação às entidades 

constituídas na forma de Serviço Social Autônomo: 

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria cujo objetivo 
foi avaliar o nível de transparência das entidades do “Sistema S” sob 
os seguintes aspectos: divulgação de dados sobre receitas e 
despesas; demonstrações contábeis; licitações; contratos; 
transferências de recursos a federações e confederações; e 
atendimento ao público em geral. 
 
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos 
em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 
9.1. recomendar às entidades do “Sistema S” regionais e nacionais 
(Senac, Senar, Senai, Sesc, Sesi, Sebrae, Sest/Senat, Sescoop) que 
divulguem amplamente nos seus respectivos sítios eletrônicos, de 
maneira centralizada, em cada um dos departamentos nacionais: 
[...] 
9.1.2. os documentos de aprovação dos orçamentos (portarias) e 
os orçamentos retificadores, quando houver;  
9.1.3. as demonstrações contábeis, elaboradas, no que couber, de 
acordo com a NBC-T 16.6, assinadas pelos contadores responsáveis 
e com indicação dos nomes dos dirigentes; 
9.1.4. as seguintes informações sobre os processos licitatórios em 
andamento [...] critério de julgamento, [...] e situação da licitação (em 
execução, suspensa, concluída);  
9.1.5. informações sobre os contratos celebrados, nos mesmos 
moldes que forem definidos para os relatórios de gestão;  
[...] 
9.1.7. informações referentes às transferências de recursos, seja por 
convênio seja por qualquer outra forma de ajuste, [...];  
9.1.8. informações sobre receitas e despesas das entidades, com 
a especificação de cada receita e despesa constante dos respectivos 
orçamentos, discriminadas por natureza, finalidade e região, [...], 
especialmente com relação à despesa detalhada por modalidade de 
licitação[...];  
9.1.9. os valores mínimos e máximos de cada faixa salarial [...] 
remuneração final dos empregados de acordo com o plano de cargos 
e salários;  
[...] 
9.2.2. que suas demonstrações contábeis sejam auditadas por 
auditores independentes;  
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9.2.3. que envidem esforços para a melhoria dos seus processos de 
controle, estudando a viabilidade da implantação de unidades de 
auditorias internas, [...], a fim de aprimorar a eficácia dos seus 
processos de gerenciamento de riscos, controle e governança;  
[...] 
9.2.5. que avaliem a viabilidade de instituição ou de aprimoramento, 
caso já existentes, de ouvidorias e de códigos de ética e de 
conduta, observando a autonomia regional [...]. (BRASIL, 2016) 

 

Conforme se depreende dos trechos acima transcritos do relatório proferido 

pelo Plenário do TCU, em que pese aquela corte não ter dúvidas com relação à 

necessidade da obediência das entidades integrantes do Sistema “S” aos princípios 

e diretrizes da transparência, há o claro entendimento do TCU em que as entidades 

constituídas em forma de Serviço Social Autônomo analisadas não apresentaram de 

forma satisfatória um nível de detalhamento suficiente a fim de primar pelos 

princípios da governança.  

No caso empírico desta pesquisa, as características de governança na 

organização em estudo no SESC/PR se demonstram em grau relevante, tanto no 

aspecto formal estabelecido em atos próprios, quanto no aspecto informal, analisado 

pela percepção dos envolvidos. Tal constatação motiva o desejo de compreender 

em que estágio de maturidade em governança corporativa a organização se 

encontra e quanto à aderência a essas práticas, conforme se demonstrará nos 

capítulos seguintes. 
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3 METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

Neste capítulo será apresentado de que forma ocorreu o desenvolvimento da 

pesquisa, os procedimentos voltados a coleta de dados, com a explanação do 

método e os procedimentos aplicados, com o objetivo de facilitar o entendimento e a 

análise da pesquisa.  

Não foram encontrados trabalhos que estivesse abordando a identificação 

das boas práticas de governança corporativa no Serviço Social Autônomo seguindo 

as métricas do IBGC, tampouco abordando os fatores de avaliação à aderência as 

práticas de governança. 

O estudo desenvolvido é de natureza qualitativa, utilizando-se de fontes de 

informação internas, tais como relatórios de gestão, legislação, documentos 

internos, processos e dados contidos no portal da transparência. Para Creswell 

(2010), a pesquisa qualitativa apresenta as atitudes ou opiniões de uma população a 

partir do estudo de uma amostra desta população. Assim, a abordagem qualitativa, 

enquanto exercício de pesquisa, não se apresenta como uma proposta rigorosamente 

estruturada, permitindo que a imaginação e a criatividade levem os pesquisadores a 

proposição de trabalhos que busquem novos enfoques.  

O estudo de caso, com característica exploratória, e utiliza-se de uma 

perspectiva do assunto, em que a identificação a adoção das boas práticas de 

governança no SESC/PR e o nível de aderência destas práticas são analisados.  

Quanto ao processo da pesquisa, no que se refere à coleta de dados, foram 

utilizados dados disponíveis em modo eletrônico, documentos, registros e arquivos 

diversos que possam corroborar as informações coletadas.  

Portanto, não é foco de mensuração em termos quantitativos, tampouco 

analisar dados de forma complexa, transpondo estes dados de forma quantificável 

para posteriormente chegar a uma conclusão. 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O delineamento da pesquisa se classifica na categoria descritiva. Para 

Sampieri, Collado e Lúcio (2013), o delineamento descritivo possui como propósito 

descrever fenômeno, situações ou contextos, pretendendo coletar informações de 

maneira independente. Esses estudos servem para aumentar o grau de 
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familiaridade com fenômenos. Cervo e Bervian (2002) demonstram que esse tipo de 

pesquisa proporciona maior familiaridade com o problema para torná-lo mais 

explícito. 

 

3.2 SELEÇÃO DO CASO 

 

As entidades paraestatais recebem recursos do segmento que estão 

diretamente ligados e os representam. E, diante da necessidade de realizar sua 

atividade complementar ao estado, as instituições têm o compromisso de procurar 

maximizar o retorno desses recursos em serviços e no desenvolvimento da 

sociedade. 

Objeto da presente pesquisa, é a percepção dos agentes de governança que 

compõem a estrutura da gerência do corpo diretivo do  SESC/PR, o qual conta com 

34 unidades de atendimentos, entre unidades operacionais, núcleos e carretas 

volantes, espalhadas em 26 cidades no Estado do Paraná.  

É uma organização do terceiro setor, identificada como Serviço Social 

Autônomo, vinculado ao sistema sindical patronal, costumeiramente identificada 

como integrante do Sistema S, que oferece serviços de saúde, educação, esporte, 

lazer e assistência social.  

A empresa tem setenta e dois anos de atuação no Estado do Paraná, possui 

cerca de um mil e setecentos colaboradores diretos e cerca de trezentos 

trabalhadores terceirizados. A missão, visão e valores do SESC/PR estão indicadas 

no Quadro 7. 

Quadro 7 – FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 

Missão  Visão  Valores 

Promover ações 

socioeducativas que 

contribuam para o bem 

estar social e a qualidade 

de vida dos trabalhadores 

do comércio de bens, 

serviços e turismo, de 

seus familiares e da 

comunidade, para uma 

sociedade justa e 

democrática. 

 

Ampliar o reconhecimento do 

Sesc pela sociedade, como 

instituição inovadora e 

propositiva na promoção de 

ações para o desenvolvimento 

humano e social. 

 

Transparência 

Excelência 

Atuação em rede 

Ação educativa transformadora 

Sustentabilidade 

Acolhimento 

Respeito a diversidade 

Protagonismo 

Inovação 

Fonte: o autor, com base no Relatório de Gestão (2018). 
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Em 2018, o SESC/PR recebeu em sua composição de receita o valor de R$ 

218 milhões, em repasse compulsório, para aplicação em suas atividades. Com 

esses recursos a instituição contabilizou o cadastro de mais de 252 mil clientes. 

Entre esses 135.175 são trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, 

sendo 90% destes com renda inferior a três salários mínimos. Foram realizadas mais 

de 442 mil inscrições de clientes em cursos, palestras, oficinas, academias e demais 

serviços ofertados pelo SESC/PR. 

A descrição do perfil tem como objetivo contextualizar e ilustrar a 

complexidade e relevância da pesquisa. 

 

3.3 POPULAÇÃO 

 

Nessa investigação utilizou-se a pesquisa qualitativa e o instrumento de 

coleta de dados foi enviado, via formulário eletrônico, convidando os gerentes de 

unidades do SESC/PR, pertencentes ao quadro de gestores da instituição, a 

responder ao questionário. De acordo com Appolinário (2009) a amostra são os 

sujeitos escolhidos para comporem este grupo de acordo com a conveniência ou 

facilidade do pesquisador.  

A população investigada é composta por 31 gestores que atuam no 

SESC/PR, nas 26 cidades do Estado onde estão presente as unidades operacionais 

da instituição.  

A escolha intencional destes gestores se dá pelo fato de serem os 

responsáveis diretos na criação do planejamento estratégico das unidades, 

respeitando a mesma política de aplicação dos recursos, tendo eles a 

responsabilidade de representar a instituição nas cidades onde as unidades estão 

instaladas.  

Esse grupo de gestores são avaliados de maneira igualitária, recebendo os 

mesmos níveis de formação interna, participam dos mesmos treinamentos, têm 

acesso aos mesmos procedimentos internos, respeitam as mesmas políticas 

internas na gestão de produtos e serviços e aplicam as decisões tomadas pelas 

diretorias, comitês e conselho deliberativo.  
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Entendendo esta população como elementos-chave, percebeu-se a 

necessidade de avaliar qual o nível de aderência às boas práticas de governança 

propostas pelo IBGC e aplicadas na empresa.  

 

3.4 CARACTERIZAÇÕES DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Após a identificação da estrutura de governança aplicada na empresa, foi 

necessário avaliar qual o grau de aderência aos princípios da governança, praticado 

pelos gerentes de unidades.  

Os dados foram colhidos através de questionário enviados por meio eletrônico 

para os gerentes das unidades do SESC/PR e estão detalhados nas próximas 

páginas. O questionário foi enviado para população definida neste trabalho, os 

gerentes estabelecidos nas 26 cidades de atuação da empresa pesquisada. Optou-

se por convidar a participar os 31 gerentes que compõe o quadro do SESC/PR, com 

objetivo de analisar qual nível de aderência dos gestores em foco aos princípios da 

boa governança aplicados pela instituição. Estender o convite aos 31 gerentes foi 

uma decisão que tem como justificativa a responsabilidade que todos os gestores 

têm em aplicar os normativos estabelecidos pela administração da instituição.  

Amparados nesse mecanismo, foram obtidas respostas de todos os 31 

participantes, perfazendo um percentual de 100% de participação da população 

pesquisada. Como caracterização da população estudada, identificou-se que a 

composição do quadro de gerentes é de 77% do público masculino e 23% do público 

feminino, conforme o Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 –  DISTRIBUIÇÃO POR GÊNERO 

 

Fonte: o autor (2019). 

77% 

23% 

Masculino

Feminino

Masculino Feminino
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Analisando os dados referentes à faixa etária dos gerentes da instituição, 

observa-se a maior frequência de gestores na faixa etária até 40 anos, o que 

corresponde a 58,07% do total. Também se destaca o grupo que representa 16,14% 

dos gestores que estão acima de 55 anos, o Gráfico a seguir apresenta todas as 

faixas etárias.  

 

Gráfico 2 – DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA 

 

Fonte: o autor (2019). 

 

Os dados sobre o tempo de vínculo empregatício do gerente com a instituição 

demonstram que, independentemente da unidade, a maior frequência de gestores 

trabalha no SESC na faixa entre 01 a 05 anos, representando 41,94% da população. 

Enquanto na faixa entre 06 a 10 anos são 19,35%. O Gráfico 3 mostra os 

percentuais de toda a amostra. 
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Gráfico 3 – DISTRIBUIÇÃO POR TEMPO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 
Fonte: o autor (2019). 

Com as informações apresentadas acima, fica evidente que o cargo de 

gerente está preenchido por funcionários com até 10 anos de vínculo com a 

empresa, representado por 61,29% da população. Os gerentes com mais tempo de 

casa, a partir de 11 anos de vínculo somam 38,71%, destaca-se ainda que 16,14% 

dos gerentes tem mais de 30 anos de vínculo com a instituição.  

Quando analisados os dados sobre o tempo de trabalho no cargo de gerente, 

independentemente da unidade da instituição, observamos que a maior frequência 

está no cargo entre 01 a 05 anos, representando 61,29% da população, enquanto a 

faixa abaixo de um ano no cargo corresponde a 12,9%. O Gráfico a seguir apresenta 

todas as faixas. 

 

Gráfico 4 – DISTRIBUIÇÃO POR TEMPO DE ATUAÇÃO NO CARGO DE GERENTE 

 

Fonte: o autor (2019). 
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As informações apresentadas evidenciam que o cargo de gerente é ocupado, 

normalmente, por um período de até 10 anos visto que tal característica é observada 

em 77,42 % da população, sendo que 61,29% destes tem entre 01 a 05 anos no 

cargo de gestor. Identificou-se que 22,58% da população atua como gerente da 

unidade há mais de 10 anos, destaca-se uma população de 9,68% que atua no 

cargo já há mais de 25 anos.  

Da população pesquisada foram analisados os dados sobre a escolaridade 

dos gerentes. Observamos que a maior frequência encontrada é a de Pós-

Graduação, o Gráfico 5 a seguir ilustra essa distribuição. 

 

Gráfico 5 – DISTRIBUIÇÃO POR GRAU DE ESCOLARIDADE 

 

Fonte: o autor (2019). 

 

Por fim, as informações apresentadas evidenciam que todos os gerentes de 

unidades possuem o grau de escolaridade com nível de pós-graduação. Esse dado 

demonstra o quanto a especialização é significativa para aqueles que atuam como 

gerente, haja vista que 97% concentram-se com esta formação. Os gerentes gerais 

com nível de escolaridade em Mestrado representam 3%, o que podemos inferir que 

é positivo para empresa, por indicar o alto grau de qualificação técnica dos gerentes 

de unidades.  

 

3.5 PROCEDIMENTOS E PROPOSIÇÕES TEÓRICAS 

 

Na primeira fase da pesquisa foi realizada a revisão bibliográfica com a 

consulta de livros com autores das áreas em debate, como também através de 

consultas em revistas, sites e artigos publicados.  
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Na segunda parte, quanto ao delineamento, foi aplicado um estudo de caso. 

Ao analisar o objetivo geral da pesquisa, é possível identificar o nível de maturidade 

em governança corporativa no SESC/PR, sob a perspectiva das boas práticas de 

governança corporativa do IBGC para empresas de capital fechado. Assim, alguns 

pressupostos foram definidos: 

Pressuposto 1: As estruturas de GC e demais recomendações do código de 

boas práticas do IBGC estão em estágio avançado. 

Pressuposto 2: As estruturas de governança não estão em um estágio 

avançado, pois os gestores não têm aderência à governança, impedindo a 

organização em avançar nas mudanças que o mercado exige. 

 

3.6 INSTRUMENTOS DA PESQUISA   

 

Para identificar a maturidade em GC, inicialmente estava planejada a 

utilização de um questionário de autoavaliação publicada no ano de 2018 pelo IBCG. 

De acordo com o Instituto, o questionário é o instrumento de autoavaliação para 

empresas de capital fechado. O instrumento disponibilizado pelo IBGC visa estimular 

empresas de capital fechado a avaliar e refletir constantemente o seu estágio de 

governança. A ferramenta conta com 67 questões as quais a empresa deve 

responder e ao fim do processo é gerado um relatório de autoavaliação que 

apresenta o desempenho da empresa em relação as métricas analisadas (IBGC, 

2015). 

Com base na análise dos resultados seria possível identificar os pontos fracos 

da empresa em relação às práticas de governança preconizadas pelo IBGC para 

empresas de capital fechado, podendo ser tratadas dentro das características da 

organização.  

Porém a métrica apresentada estava disponível apenas para empresas de 

capital fechado. Foi realizado contato com o IBGC através do canal de atendimento 

disponível para ferramenta através do e-mail metrica@ibgc.org.br, e a resposta foi 

que naquele momento não seria possível o acesso à plataforma para empresas de 

constituição paraestatal, mesmo sendo de capital fechado.  

Tendo em vista que uma ferramenta validada por uma instituição como a do 

IBGC traria ganhos para identificação de maturidade de governança no Sistema S e 

mailto:metrica@ibgc.org.br
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considerando a negativa pelo IBCG, foi realizada a busca, sem êxito, de outro 

instrumento de avaliação no mercado.  Assim, a partir de um novo contato com 

IBGC, solicitando desta vez a disponibilização da metodologia do estudo aplicado, o 

Instituto encaminhou, no mês de outubro de 2018, um link para o acesso do Manual 

do Usuário - Métrica de Governança Corporativa Empresa de Capital Fechado.  

Em posse deste Manual, foi possível conhecer a metodologia e análise de 

cada dimensão vinculada a cada pergunta, inclusive com as definições de variáveis. 

A partir do conteúdo do Manual, foi recriado o questionário utilizando ferramenta 

Microsoft Excel, com as mesmas cinco dimensões e com 15 indicadores, mantendo 

as 67 perguntas, de forma a reproduzir a avaliação da métrica apresentadas no 

Manual. As questões estão disponíveis no Anexo 2 desse trabalho. 

Após identificar a maturidade em governança da empresa, foi necessário um 

instrumento que pudesse analisar a aderência às práticas de governança aplicadas 

e praticadas pelos gestores da instituição na atuação da empresa.  

Para corresponder aos objetivos da pesquisa, foi adaptado um questionário já 

aplicado no estudo pelo International Federation of Accountants (IFAC) com base 

nos princípios básicos da boa governança. As questões estão disponíveis no Anexo 

1  desse trabalho. 

Adaptando esse mecanismo de análise em que os entrevistados indicaram 

seu grau de percepção sobre o nível de aderência da instituição em foco aos 

princípios de governança apresentados.  

Para isso, utilizou-se uma escala Likert. Em todas as afirmações os 

respondentes deviam marcar uma opção na escala tipo Likert, sendo de cinco 

pontos, tendo como opções para cada afirmação: 

(1) Discordo totalmente 

(2) Discordo pouco 

(3) Nem concordo nem discordo 

(4) Concordo pouco 

(5) Concordo totalmente. 

Segundo Marconi e Lakatos (2010), a escala tipo Likert requer que o 

entrevistado indique qual o seu grau de concordância ou discordância em relação às 

declarações relativas às atitudes, percepções ou valores que estarão sendo 

questionados. 
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Tendo essa avaliação como base, torna-se possível identificar o nível de 

adesão a cada princípio elencado. Previamente, com o comprometimento de 

preservar a qualidade da pesquisa, foi realizado um teste-piloto com o questionário, 

enviado para cinco gestores aleatoriamente, correspondendo a 16% da população 

convidada a participar do estudo. 

Após o teste-piloto foi possível analisar o grau de compreensão dos 

enunciados das questões, bem como aprimorar a disposição do questionário, 

relacionado à reescrita de perguntas melhorando assim a clareza do entendimento. 

O questionário está disponível no Anexo 2 desse trabalho.   

3.7 PROCEDIMENTOS DA COLETA DE DADOS 

 

O trabalho de pesquisa foi dividido em duas partes: pesquisa bibliográfica, 

com a utilização de livros, dissertações, artigos, normas e sites eletrônicos; e 

aplicação de questionários. E, então, coleta de dados a partir das respostas do 

questionário para serem analisados e compreendidos, para gerar conhecimento.   

Tendo a pretensão de identificar o nível de maturidade em governança da 

empresa, foi obtida a autorização da diretoria responsável pelos gestores para a 

participação da pesquisa. Uma vez que para acessar tais informações seria 

necessário fazer uso de dados internos e relatórios de gestão, bem como enviar 

questionários aos gestores.  

O processo de análise interna de documentos teve seu início em outubro de 

2018. Foram realizadas reuniões com os responsáveis das diretorias para identificar 

os participantes para responder ao questionário de autoavaliação do IBGC.  

Para envio do questionário direcionado aos gestores das unidades, foi 

encaminhado um e-mail interno comunicando a autorização do estudo. Na mesma 

correspondência os gestores foram convidados a participar, demonstrando assim a 

não obrigatoriedade. O questionário foi aplicado entre os dias 20 de fevereiro e 1º de 

março de 2019. 

 

3.8 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise de dados envolve identificar, extrair e dar entendimento no sentido 

dos dados, textos e imagens coletadas. Além de preparar os dados para a análise, é 
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necessário, também, a criação de um processo de compreensão dos dados, 

representação dos dados e realização de interpretação do significado mais amplo 

(CRESWELL, 2010). 

Para a pesquisa de identificação de maturidade de governança 

disponibilizada pelo IBGC foi preenchido em instrumento adaptado pelo 

pesquisador. Os resultados obtidos foram identificados e confrontados com os 

resultados obtidos nos questionários aplicados aos gestores. 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Para a análise e discussão dos resultados utilizou-se como base as 

informações extraídas dos instrumentos da pesquisa, as respostas aos questionários 

adaptado (IFAC) e o questionário de autoavaliação proposto pelo IBGC. Buscando 

alinhar com os objetivos específicos, foram envolvidas as categorias governança 

corporativa e governança corporativa em instituições do Serviço Social. Para melhor 

compreensão, este capítulo divide-se em quatro seções. 

A primeira apresenta um breve descritivo da organização objeto de estudo, 

bem como sua estrutura de governança, com intuito de promover um melhor 

entendimento quanto ao contexto da pesquisa. A segunda apresenta a 

caracterização da população pesquisada (Gerentes de Unidades do SESC/PR), com 

os dados obtidos durante a pesquisa. Na terceira seção estão os dados coletados 

através do formulário de melhores práticas de governança IFAC, (Anexo 1), 

adaptado para a pesquisa, espaço em que foi possível analisar o nível de aderência 

às boas práticas de governança com observações apontadas pelo pesquisador. Na 

quarta parte do capítulo consta a estrutura de governança corporativa sob a análise 

da métrica de governança corporativa preconizada pelo IBGC, (Anexo 2). 

 

4.1 A ESTRUTURA DE GOVERNANÇA  – SESC/PR 

 

O SESC foi criado pela Confederação Nacional do Comércio, através do 

artigo 1º do Decreto-Lei n° 9.853, de 13 de setembro de 1946 (BRASIL, 1946). 

Mesmo originado por decreto-lei, o Serviço Social do Comércio é uma instituição de 

direito privado e, portanto, não segue os ritos das instituições públicas.  

A natureza de direito privado dessas instituições é incontestável, conforme o 

artigo 240 da Constituição da República, que elevou a status de norma 

constitucional a natureza privada dos serviços sociais autônomos:  

 
Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais 
contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de 
salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de 
formação profissional vinculadas ao sistema sindical. (BRASIL,1988) 

 

 



52 
 

Com isso, fica claro que a natureza jurídica dos serviços sociais autônomos é 

de direito privado, o que originaria uma estrutura organizacional totalmente 

permeada por modelos organizacionais típicos da iniciativa privada. Porém é 

inegável que há um hibridismo formal na criação destas organizações privadas, pelo 

simples fato de serem criadas por lei, contudo tenha sido fruto de iniciativa do 

empresariado. Dito de outro modo há uma aproximação de interesse do Estado e da 

iniciativa privada na criação de tais entidades (MINDLIN, 2009), o que marca uma 

relação formal no estatuto de criação das entidades, fato que provavelmente 

influencia informalmente e permeia os modelos de governança. 

O SESC representa um conjunto de empresas e não tem um objetivo privado 

de apropriação ou geração de lucro para o acionista. Ou seja, de acordo com o 

Tachizawa (2002), se trata de uma organização não governamental sem fins 

lucrativos com finalidade educação, assistência social e cultural. 

A instituição tem como objetivo a prestação de serviço para os cidadãos, bem 

como a contribuição de desenvolvimento social para toda a sociedade, 

desempenhando atividades complementares às prestadas pelo estado, de acordo o 

artigo 12 do regulamento do Serviço Social do Comércio aprovado pelo Decreto lei 

N° 9853/46, a instituição é composta por: 

 

I - Administração Nacional (AN), com jurisdição em todo o país e que 
se compõe de: 
a) Conselho Nacional (CN) - órgão deliberativo; 
b) Departamento Nacional (DN) - órgão executivo; 
c) Conselho Fiscal (CF) - órgão de fiscalização financeira. 
II - Administrações Regionais (AA.RR.), com jurisdição nas bases 
territoriais correspondentes e que se compõem de: 
a) Conselho Regional (CR) - órgão deliberativo; 
b) Departamento Regional (DR) - órgão executivo. (SESC, 2017) 

 

Conforme o Quadro 8, o SESC/PR adota um modelo de governança praticada 

por empresas de capital aberto, preconizadas pelo IBGC, com adaptações sugeridas 

pelo Tribunal de Contas da União (órgão máximo de fiscalização das entidades 

paraestatais por parte do Estado), podendo ser considerado um modelo hibrido de 

governança.  
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Quadro 8 – MODELO ESQUEMÁTICO DE GOVERNANÇA DO SESC/PR 

Fonte: o autor, com base em documentos internos do SESC/PR. 

 

A governança reflete a maneira como as instituições se organizam e 

interagem, envolvendo estruturas administrativas, processos de trabalhos, 

instrumentos e ferramentas e o comportamento de pessoas envolvidas direta ou 

indiretamente com a instituição (BRASIL, 2014).  

Para Mindlin (2009), nas organizações caracterizadas como sem fins 

lucrativos não existe o processo que gera o conflito quanto ao direito de acesso ao 

fluxo de recursos, uma vez que a condição de serem sem fins lucrativos não distribui 

o excedente. Fontes Filho (2014) esclarece que as boas práticas de governança 

corporativa podem trazer benefícios diretos ou indiretos aos envolvidos na 

organização, sejam eles internos ou externos.  

Com isto, o modelo de governança da instituição citado acima, quer que 

estejam convergindo instancias internas e externas, para que os agentes de 

governança possam zelar pela sustentabilidade da organização, buscando sua 

perenidade nas operações (IBGC, 2015). 

Segundo o Referencial Básico de Governança do TCU de 2014, os papéis 

das instâncias internas e externas de governança propostas e aplicadas no 

SESC/PR: 
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 Instâncias externas de governança (Tribunal de Contas e Controladoria Geral 

da União): São responsáveis pela fiscalização, pelo controle e pela regulação, 

desempenhando importante papel para promoção da governança das 

organizações. São autônomas e independentes, não estando vinculadas a 

apenas uma organização. 

 Instâncias externas de apoio à governança (Auditoria Independente): 

Responsáveis pela avaliação, auditoria e monitoramento independente e, nos 

casos em que disfunções são identificadas, pela comunicação dos fatos às 

instâncias superiores de governança. 

 Instâncias internas de governança (Conselho Nacional): Responsáveis por 

definir ou avaliar a estratégia e as políticas, bem como monitorar a 

conformidade e o desempenho destas, devendo agir nos casos em que 

desvios forem identificados. São, também, responsáveis por garantir que a 

estratégia e as políticas formuladas atendam ao interesse público servindo de 

elo entre principal e agente. 

 Instâncias internas de apoio à governança (Conselho Fiscal): Realizam a 

comunicação entre partes interessadas internas e externas à administração 

da entidade, bem como auditorias internas que avaliam e monitoram riscos e 

controles internos, comunicando quaisquer disfunções identificadas à alta 

administração. 

Complementando a estrutura proposta à instituição, o Conselho Regional, que 

é órgão deliberativo, é composto por entidades sindicais ligados às empresas de 

comércio de bens, serviço e turismo, órgãos da sociedade civil organizada, 

representantes de ministérios do Governo Federal, compõe junto ao presidente do 

conselho para gestão, neste caso 2018-2022, conforme disposto no artigo 22 do 

regulamento do Serviço Social do Comércio aprovado pelo Decreto lei N° 9853/46, e 

posteriores alterações: 

 

Art. 22 - O Conselho Regional compõe-se: 
I - do Presidente da Federação do Comércio Estadual; 
II - de seis delegados das atividades de comércio de bens e de 
serviços, eleitos pelos Conselhos de Representantes das 
correspondentes federações estaduais, obedecidas as normas do 
respectivo estatuto, nas Administrações Regionais que abranjam até 
cem mil comerciários inscritos no INSS; 
III - de doze delegados das atividades de comércio de bens e de 
serviços, eleitos pelos Conselhos de Representantes das 
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correspondentes federações estaduais, obedecidas as normas do 
respectivo estatuto, nas Administrações Regionais que abranjam 
mais de cem mil comerciários inscritos no INSS; 
IV - de um representante das federações nacionais, nos estados 
onde exista um ou mais sindicatos a elas filiados, escolhido de 
comum acordo entre os sindicatos filiados sediados no respectivo 
estado, ou por eles eleito; 
V - de um representante do Ministério do Trabalho e Emprego, e 
respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado; 
VI - do Diretor do DR; 
VII - de um representante do INSS, e respectivo suplente, 
designados pelo Ministro de Estado da Previdência Social; 
VIII - de dois representantes dos trabalhadores, e respectivos 
suplentes, indicados pelas centrais sindicais que atenderem aos 
critérios e instruções estabelecidos em ato do Ministro de Estado do 
Trabalho e Emprego, nas Administrações Regionais que abranjam 
até cem mil comerciários inscritos no INSS; e 
IX - de três representantes dos trabalhadores, e respectivos 
suplentes, indicados pelas centrais sindicais que atenderem aos 
critérios e instruções estabelecidos em ato do Ministro de Estado do 
Trabalho e Emprego, nas Administrações Regionais que abranjam 
mais de cem mil comerciários inscritos no INSS. 
Parágrafo único - O mandato dos membros do CR terá a mesma 
duração prevista para os mandatos sindicais, podendo ser 
interrompidos os dos incisos V, VII, VIII e IX, em ato de quem os 
designou. (NR). (SESC, 2017) 

 

Ainda, quanto a composição do Conselho Regional, pode se observar que no 

artigo 22 do regulamento do SESC fica claro o critério para a composição: a 

proporção dos membros internos e externos, cooperando para o entendimento do 

funcionamento, e aperfeiçoando os mecanismos de governança quanto ao modelo 

de conselho proposto. 

O Conselho Regional deve atuar nos mecanismos internos de governança, 

frente a fragilidade de mecanismos externos, Mendonça e Machado Filho (2004), 

apontam que o conselho deve monitorar os resultados da organização, pois eles 

representam as partes interessadas. Os autores ponderam que a escolha do 

conselho deve proceder de avaliação técnica. 

Nas instituições do Serviço Social Autônomo o conselho tem papel muito 

relevante nos mecanismos de governança. Isso porque atuam no papel formal de 

responsável máximo pela aprovação de planos de ação, orçamentos, nomeações de 

diretoria, determinação orçamentaria, dentre outros aspectos formais, que nas 

instituições privadas, estariam a cargo dos Sócios.  
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Quadro 9 – ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL DA GESTÃO 2018-2022 

 

 

Fonte: o autor, com base em documentos internos do SESC/PR. 

 

A estrutura de governança do SESC/PR, demonstrada no Quadro 9, é 

composta pelo conselho regional, o diretor regional que tem o papel de responder 

pela instituição perante ao conselho regional, auditoria interna e externa de forma 

independente, ouvidoria, comitês através dos dirigentes do conselho regional, 

diretores de área que atuam na gestão tática da instituição e os gerentes de 

unidades que atuam de forma operacional. 

 

4.2 NÍVEIS DE ADERÊNCIA ÀS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA  

 

Com as avaliações dos participantes foi possível realizar um quadro de nível 

de aderência e comparar essas avaliações com a nota máxima que seria aplicada a 

cada dimensão de governança (nota cinco sinaliza uma aderência total), assim 

calculou-se a média de aderência a cada uma das dimensões. Para análise dos 

Conselho Regional (CR) 
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resultados obtidos, construiu-se a Tabela 1, que indica as faixas de resultados, 

qualificando cada nível de aderência.   

 

Tabela 1 – NÍVEL DE ADERÊNCIA DEFINIDO COM BASE NA MÉDIA DAS RESPOSTAS 

Até 1,25  Muito Baixo 

Acima de 1,25 e até 2,50  Baixo 

Acima de 2,50 e até 3,75  Médio 

Acima de 3,75 e até 4,50  Alto 

Acima de 4,50  Muito Alto 

Fonte: o autor, com base nos dados da pesquisa. 

 

Por meio deste quadro é possível identificar que uma dimensão que obteve 

uma média de 1,25 a 2,50, por exemplo, terá um nível de aderência as práticas de 

governança considerado baixo. 

Para analisar os resultados obtidos, utilizou-se do cálculo de Ranking Médio 

(RM) proposto por Oliveira (2005). Neste modelo é atribuído um valor de 1 a 5 para 

cada resposta, com base na frequência dessas respostas, calcula-se a média 

ponderada para cada grupo de questão (Normas de Conduta, Estruturas e 

Processos Organizacionais, Controle e Relatórios Externos) representando as 

dimensões. Desta forma foi obtido o RM para cada grupo através do seguinte 

método: 

 

Ranking Médio:  

Média Ponderada (MP) = Σ(fi*Vi) 

Logo o RM = MP / (NS) 

 

Onde: 

fi = frequência observada de cada resposta para cada item 

Vi = valor de cada resposta 

NS = nº. de sujeitos 

 

Com base nas respostas obtidas pela aplicação do questionário, foram 

identificados os níveis de aderência às boas práticas de governança, na visão dos 

gestores que ocupam cargo de liderança dentro da instituição pesquisada. A 

dimensão apresentada na Tabela 2 buscou identificar aderência ao princípio 
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integridade, ética e compliance. Nesse princípio é demonstrado o quanto a entidade 

precisa administrar corretamente seus recursos de modo que, através da captação 

dos recursos, pode prestar serviços de excelência para os cidadãos, baseando-se 

no respeito às leis e às normas.  

 

Tabela 2 – APRESENTAÇÃO DOS RM´S INTEGRIDADE, ÉTICA E COMPLIANCE 

Item Princípio  RM 

 
Integridade, ética e compliance  4,65 

A1 
A administração adota práticas de gestão que demonstram o forte 
compromisso de seus membros com os valores éticos. 

4,61 

A2 
A administração adota práticas de gestão que demonstram o forte 
compromisso de seus membros com o respeito à legislação. 

4,77 

A3 
A administração adota práticas de gestão que demonstram o comportamento 
íntegro de seus membros. 

4,55 

Fonte: o autor, com base nos dados da pesquisa. 

 

Os dados (Tabela 2) apresentaram uma média de 4,65, o que reflete que os 

gestores têm um nível de aderência classificado como Muito Alto. Referindo-se a 

Andrade e Rossetti (2011), quando demonstrado que os princípios provenientes dos 

códigos e diretrizes que orientam a política da organização, são aplicados de forma 

clara e integra, os resultados são positivos para boa governança.  

Compreende-se dessa forma a opinião dos participantes que a instituição está 

de acordo com as normas, pautando suas ações nas regras impostas, sempre 

priorizando por valores éticos existentes, dentro e fora de sua atuação.  

No princípio acessibilidade e envolvimento dos stakeholders apresentado na 

Tabela 3, pode-se avaliar se a instituição consegue ser acessível aos seus 

interessados, demostrando uma preocupação da organização em adotar práticas de 

aproximação com público interno e externo.  

Os pressupostos teóricos apresentados por Fontes Filho (2014), colocam as 

boas práticas de governança corporativa sendo algo central, que transporta 

benefícios diretos e indiretos ao conjunto de stakeholders. Nesse item avaliado o 

resultado apresentado foi que o nível de aderência é considerado Alto, com ranking 

médio de 4,22 (Tabela 3). 
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Tabela 3 – APRESENTAÇÃO DOS RM´S ACESSIBILIDADE E ENVOLVIMENTO DOS 
STAKEHOLDERS 

Item Princípio RM 

 
Acessibilidade e envolvimento dos stakeholders 4,22 

B1 
A administração adota práticas de gestão demonstrando que é acessível aos 
seus colaboradores. 

4,06 

B2 
A administração adota práticas de gestão que demonstram preocupação com o 
cidadão em geral e com os usuários dos serviços. 

4,32 

B3 
A administração adota práticas de gestão que demonstram preocupação com as 
demais partes interessadas (além do cidadão em geral e usuários dos serviços 
citados na questão B2). 

4,26 

Fonte: o autor, com base nos dados da pesquisa. 

 

Com relação ao princípio que avalia o desenvolvimento sustentável, no qual a 

instituição deve buscar um equilíbrio nos benefícios econômicos, sociais e 

sustentáveis através dos seus resultados pretendidos, o SESC/PR foi enquadrado 

no nível Alto, com ranking médio 4,26 (Tabela 4).  

Porém, pode se inferir que uma vez que a natureza da instituição é Social, 

conforme proposto por Tachizawa (2002), se trata de uma organização com 

finalidade educação, social e cultural, deve ter como objetivo a prestação de serviço 

para os cidadãos, com equilíbrio nos benefícios sociais, econômicos e sustentáveis, 

existindo assim oportunidades de aprimoramento de implementação de atividades 

que busquem aperfeiçoar suas ações, melhorando o nível de aderência perante aos 

gestores.  

 

Tabela 4 – APRESENTAÇÃO DOS RM´S DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Item Princípio RM 

 
Desenvolvimento sustentável  4,26 

C1 
A administração adota práticas de gestão que definem os resultados pretendidos 
pela instituição. 

4,29 

C2 
A administração adota práticas de gestão que demonstram equilíbrio na busca de 
benefícios econômicos, sociais e ambientais sustentáveis. 

4,23 

Fonte: o autor, com base nos dados da pesquisa. 

 

No que tange o princípio do alcance de resultados, na avaliação de aderência 

dos respondentes, para o TCU (BRASIL, 2014), o alcance dos resultados das 

organizações do ponto de vista da governança pública deve estar alinhado 
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diretamente com as expectativas da sociedade, buscando otimizar e agregar valor à 

instituição.  

A instituição está em um nível Alto, conforme Tabela 5 o ranking médio de 

4,16. Com este resultado indica que há uma busca em estabelecer controle das 

metas e apuração dos resultados estabelecidos, de forma a envolver funções 

básicas da gestão: avaliar, direcionar e monitorar. 

 

Tabela 5 – APRESENTAÇÃO DOS RM´S ALCANCE DE RESULTADOS 

Item Princípio RM 

 
Alcance de resultados  4,16 

D1 
A administração adota práticas de gestão que permitem aperfeiçoar o alcance dos 
resultados pretendidos (efetividade). 

4,19 

D2 
A administração adota práticas de gestão que determinam quando é necessário 
intervir e redirecionar esforços para o alcance dos resultados pretendidos. 

4,19 

D3 
A administração adota práticas de gestão que permitem planejar as formas de 
intervenções (após determiná-las conforme citado na questão D2). 

4,10 

Fonte: o autor, com base nos dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 6 foi avaliado o princípio de capacitação e obteve-se a média 

considerada Alta, com ranking médio de 4,25. Esse resultado demonstra o quanto é 

importante o desenvolvimento dos gestores dentro de instituição que busca aplicar 

as boas práticas de governança. Quando se analisa este princípio em paralelo à 

formação dos gestores, que apresentou o quantitativo de 97% dos gestores com 

nível de escolaridade em pós-graduação e 3% já possui mestrado, fica comprovado 

que o desenvolvimento das suas lideranças faz parte das práticas de gestão 

adotadas pela instituição.  

 

Tabela 6 – APRESENTAÇÃO DOS RM´S CAPACITAÇÃO 

Item Princípio RM 

 Capacitação  4,25 

E1 
A administração adota práticas de gestão que permitem desenvolver a sua 
capacidade como organização. 

4,48 

E2 
A administração adota práticas de gestão que permitem desenvolver a sua liderança 
como instituição. 

4,10 

E3 
A administração adota práticas de gestão que permitem desenvolver a capacidade de 
seus colaboradores. 

4,16 

Fonte: o autor, com base nos dados da pesquisa. 
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As instituições precisam planejar suas atividades levando sempre em 

consideração análise de risco e acompanhamento do seu desempenho. Dessa 

forma, o princípio apresentado na Tabela 7 sugere o monitoramento constante de 

resultados a fim de minimizar os riscos. 

O Acórdão nº 699/2016, no inciso 9.2.3 proposto pelo TCU, impôs que o 

Serviço Social Autônomo buscasse esforço para aprimorar seu gerenciamento de 

risco, a fim de aprimorar os seus processos. Para Mindlin (2009) há uma relação 

positiva na sistemática de controle de desempenho e na gestão de risco das 

organizações do terceiro setor, a fim de aumentar o comprometimento com a boa 

gestão.  

A organização obteve ranking médio de 4,58 (Tabela 7), sendo classificada 

com nível de aderência Muito Alto. Esse fato demonstra que a estrutura de 

governança encontrada e apresentada no capítulo anterior, na qual a empresa tem 

constituído em ato próprio, conselho fiscal, conselho regional, auditoria interna, 

auditoria externa independente, auxilia no cumprimento do Acórdão.  

 

Tabela 7 – APRESENTAÇÃO DOS RM´S GESTÃO DE RISCOS E DE DESEMPENHO 

Item Princípio RM 

 Gestão de riscos e de desempenho  4,58 

F1 A administração adota práticas de gestão que permitem gerenciar os riscos. 4,48 

F2 
A administração adota práticas de gestão que permitem administrar o seu 
desempenho (monitorando os resultados esperados). 

4,48 

F3 
A administração adota práticas de gestão que permitem manter uma estrutura de 
controle interno robusto. 

4,58 

F4 
F4. A administração adota práticas de gestão que permitem manter uma sólida 
gestão financeira. 

4,74 

Fonte: o autor, com base nos dados da pesquisa. 

 

O IBGC (2015) define que a prestação de contas (accountability), deve ser 

realizada pelos os agentes de governança de modo claro, conciso, compreensível e 

tempestivo, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões e 

atuando com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papéis. 

Em meio a fraudes e corrupções é fundamental ter mecanismos de 

acompanhamento e controle. Em relação a este princípio o nível de aderência foi 

Muito Alto, com um ranking médio de 4,76 (Tabela 8). Este nível de aderência 
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demonstra claramente que a instituição pesquisada adota as boas práticas 

preconizadas pelo IBGC. 

Tabela 8 – APRESENTAÇÃO DOS RM´S TRANSPARÊNCIA E ACCOUNTABILITY 

Item Princípio RM 

 
Transparência e accountability  4,76 

G1 
A administração adota práticas de gestão que permitem a transparência de suas 
ações. 

4,65 

G2 
A administração adota práticas de gestão que permitem a divulgação de seus 
relatórios. 

4,81 

G3 
A administração adota práticas de gestão que permitem realizar auditorias e 
prestações de contas efetivas nas suas práticas de gestão. 

4,84 

Fonte: o autor, com base nos dados da pesquisa. 

 

Considerando que o questionário aplicado foi adaptado para o SESC/PR e 

propôs uma análise dos sete princípios elencados pelo IFAC, que são propulsores 

da boa governança, pode-se observar a percepção médias dos gerentes das 

unidades por meio de dados extraídos das respostas.  

Tendo como base a resposta dos participantes da pesquisa, pode se inferir o 

alto nível de aderência às boas práticas dos princípios de governança com Ranking 

Médio dos sete princípios elencados na Tabela 9, a nota obtida foi de 4,41, 

considerado Alto. Destacam-se os princípios “Integridade, ética e compliance”, 

“Gestão de riscos e de desempenho” e “Transparência e accountability”, que ficaram 

elencados com nível de aderência Muito Alto. 

 

Tabela 9 – RANKING MÉDIO POR PRINCÍPIO 

Princípios RM 
Nível de 
aderência 

Integridade, ética e compliance  4,65 Muito Alto 

Acessibilidade e envolvimento dos stakeholders 4,22 Alto 

Desenvolvimento sustentável  4,26 Alto 

Alcance de resultados  4,16 Alto 

Capacitação  4,25 Alto 

Gestão de riscos e de desempenho  4,58 Muito Alto 

Transparência e accountability  4,76 Muito Alto 

Média Geral  4,41 Alto  

Fonte: o autor, com base nos dados da pesquisa. 
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4.3 APRESENTAÇÕES SOBRE A MÉTRICA DE GOVERNANÇA 

 

Para apresentarmos os resultados da métrica de governança é importante 

expor as definições de governança segundo o IBGC: 

 

Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são 
dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 
relacionamentos entre proprietários, Conselho de Administração, 
Diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de Governança 
Corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, 
alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor 
da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo 
para sua longevidade. (IBGC, 2015) 

 

A métrica de governança corporativa, desenvolvida pelo IBGC no início de 

2015, tem como objetivo estimular as empresas de capital fechado a utilizar como 

instrumento de referência para avaliação e aplicação das boas práticas de 

governança corporativa. O instrumento proporciona que empresas se autoavaliem 

em relação às suas práticas adotadas em governança, buscando estimular a 

reflexão a respeito do estágio de maturidade sobre o tema.  

Como consta no Manual do IBGC, a métrica passou por vários ajustes e 

atualmente está contemplada com cinco dimensões e quinze indicadores, conforme 

Quadro 10 a seguir.  

 

Quadro 10 – DIMENSÃO E INDICADORES 

Dimensão  Indicadores  

Dimensão Sócios 
Assembleia 
Formalização da Governança 

Dimensão Conselho de Administração 

Estrutura do Conselho 
Dinâmica e Atribuições 
Avaliação e Remuneração 
Comitês 

Dimensão Diretoria 
Dinâmica e Atribuições 
Avaliação e Remuneração 
Transparência 

Dimensão Órgãos de Fiscalização e controle 
Auditoria Independente 
Conselho fiscal 
Riscos, Controle e Compliance 

Dimensão Conduta e Conflitos de Interesses 
Código de Conduta 
Formalização da Governança 
Transações entre Partes Relacionadas 

Fonte: Métricas IBGC. 
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Por se tratar de um instrumento voltado para empresas de capital fechado, o 

IBGC adicionou uma dimensão especificamente para empresas familiares, não 

sendo objeto deste estudo essa dimensão foi descartada.  

Como apresentado anteriormente, no item 3.4 INSTRUMENTOS DA 

PESQUISA, detalhamos o porquê optou-se em utilizar a métrica de governança do 

IBGC, mesmo voltado para empresas privadas de capital fechado, pois pretende-se 

a analisar qual o indicador de maturidade em governança no SESC/PR. Não 

havendo nenhum estudo ou instrumento disponível que pudesse proporcionar tal 

análise para instituições do Serviço Social Autônomo ou instituições do terceiro 

setor, encontrou-se somente o manual de boas práticas de órgãos 

regulamentadores, inclusive do próprio IBGC, porém nenhum instrumento apresenta 

uma forma de identificar e avaliar o indicador de estágio em governança.  

Não foi possível utilizar do software já desenvolvido pelo IBGC por se tratar 

de empresa do Serviço Social Autônomo, empresa enquadrada como paraestatal. 

Em contrapartida o IBGC disponibilizou o manual com detalhes de como foi criada a 

métrica que consta em seu site. De posse deste material foi possível que o 

pesquisador criasse um instrumento próprio, a partir da metodologia já validada pelo 

IBGC.  

Ao final do preenchimento do questionário de autoavaliação podemos 

visualizar três informações: a primeira refere-se à pontuação alcançada pela 

empresa, dentro de cada dimensão e indicadores. A segunda apresenta a média de 

cada dimensão e qual estágio de evolução se encontra. E a terceira apresenta um 

gráfico com a pontuação por dimensão.  

As dimensões pesquisadas fazem referência aos capítulos do Código das 

Melhores Práticas de Governança Corporativa (IBGC, 2015), sendo: Sócios; 

Conselho de Administração; Diretoria; Órgãos de Fiscalização e Controle; e Conduta 

e Conflito de Interesses. 

Posterior a criação do instrumento de pesquisa foi possível avaliar a 

maturidade em governança no SESC/PR, os resultados obtidos em cada uma das 

cinco dimensões e quinze indicadores.  

Neste relatório de autoavaliação é apresentada a pontuação alcançada pela 

empresa. Importante ressaltar que a baixa pontuação ou a não pontuação, não 

necessariamente apresenta um diagnóstico ruim, considerando sempre que cada 

empresa se encontra em um momento específico para implantação de um sistema 
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de governança, podendo tratar de cada tema no momento que a empresa entenda 

oportuno perante as suas necessidades e a sua realidade. Assim, sempre que a 

empresa entender necessário poderá se autoavaliar e comparar sua pontuação 

média alcançada, possibilitando a aplicação de um plano de melhoria em sua 

governança.  

Ao final do questionário, composto por 65 questões, é possível identificar a 

pontuação por indicador e por dimensão, chegando a uma pontuação máxima de 

100 pontos por indicador e dimensão. Toda a metodologia do cálculo proposto pelo 

IBGC encontra se no manual do usuário, disponível no site da métrica de 

governança1.  

Estão representados na Tabela 10 a seguir a pontuação identificada no 

SESC/PR, por dimensão e indicadores.  

 

Tabela 10 – PONTUAÇÃO POR DIMENSÃO E INDICADORES 

Dimensão Pontuação da Empresa 

Dimensão Sócios 30 

Assembleia 50 

Formalização da Governança 17 

Dimensão Conselho de Administração 49 

Estrutura do Conselho 10 

Dinâmica e Atribuições 55 

Avaliação e Remuneração 16 

Comitês 10 

Dimensão Diretoria 64 

Dinâmica e Atribuições 74 

Avaliação e Remuneração 46 

Transparência 76 

Dimensão Órgãos de Fiscalização e controle 71 

Auditoria Independente 86 

Conselho Fiscal 10 

Riscos, Controle e Compliance 55 

Dimensão Conduta e Conflitos de Interesses 67 

Código de Conduta 93 

Formalização da Governança 50 

Transações entre Partes Relacionadas 50 

Pontuação Total 55 

Fonte: o autor (2019). 

                                                           
1
  Informações consultadas em Métricas de Governança. Disponível em: 

<https://www.ibgc.org.br/metrica-de-governanca>. Acesso em: 20 de mar. 2018. 
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A partir da pontuação alcançada é possível verificar em qual estágio de 

evolução, segundo as métricas do IBGC, a empresa estará classificada. Essa 

classificação pode ser em cinco estágios conforme a Tabela 11.  

 

Tabela 11 – ESTÁGIO DA EVOLUÇÃO EM GOVERNANÇA CORPORATIVA 

Pontuação no Questionário Estágio de Evolução 

0% a 20% Embrionário 

20,01% a 40% Inicial 

40,01% a 60% Básico 

60,01% a 80% Sólido 

80,01% a 100%  Avançado 

Fonte: Métricas IBGC. 

 

Quando analisadas as dimensões de maneira individual, é possível constatar 

que a empresa pesquisada transita entre os estágios inicial até o sólido, conforme 

demonstrado na Tabela 12, a seguir: 

 

Tabela 12 –  PONTUAÇÃO POR DIMENSÃO E ESTÁGIO DE EVOLUÇÃO 

Dimensão Pontuação Estágio de Evolução 

 Sócios 30 Inicial 

Conselho de Administração 49 Básico 

Diretoria 64 Sólido 

Órgãos de Fiscalização e controle 71 Sólido 

Conduta e Conflitos de Interesses 67 Sólido 

Pontuação Total 55 Básico 

Fonte: o autor (2019). 

 

Na dimensão Sócios preconizados pelo IBGC (2015), tem-se a definição de 

que cada sócio é um proprietário da organização, na proporção de sua participação 

no capital social. Este princípio deve valer para todos os tipos de organização. A 

proporção entre direito de voto e participação no capital favorece o alinhamento de 

interesses entre todos os sócios.  

É preciso analisar esta dimensão de forma diferenciada, uma vez que para a 

instituição aqui pesquisada não cabe o conceito de sócios. Pois no Serviço Social 

Autônomo não há um proprietário definido pelo nível de capital, tendo em vista que a 

empresa atua no interesse do desenvolvimento social, no âmbito paraestatal, 

comum entre entidades. 
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Para Mindlin (2009), embora as instituições do terceiro setor não tenham 

acionistas, as recomendações do Código de Boas Práticas de Governança do IBGC, 

podem ser aplicadas, substituindo a figura do sócio pelos instituidores, aqui neste 

caso em especifico, os empresários.  

Assim, os instituidores no caso do SESC, fica claro na publicação da Carta da 

Paz Social em 1946, na qual a discussão entre a classe empresarial primava pelas  

“vocações profissionais e artísticas dos empregados que as revelem” (SESC, 2017), 

dando origem ao Decreto-Lei n° 9.853, de 13 de setembro de 1946, que instituiu o 

SESC a fim de planejar e executar, direta ou indiretamente, medidas que contribuam 

para o bem-estar social e a melhoria do padrão de vida dos comerciários e de suas 

famílias, bem como para o aperfeiçoamento moral e cívico da coletividade (BRASIL, 

1946). 

Portanto a governança sendo um sistema que determina o equilíbrio de poder 

entre os envolvidos (MATIAS-PEREIRA, 2010), dessa forma os interessados 

permanecem representado pelo conselho. Tais conselhos devem ser compostos por 

empresários do comércio de bens, serviço e turismo, conforme o artigo 22 do 

regulamento, e atuar de forma a garantir que o objetivo institucional seja cumprido, 

ou seja, que o SESC/PR execute ações direta ou indiretamente que contribuam para 

o bem-estar social e a melhoria do padrão de vida dos comerciários e suas famílias. 

Portanto, após a aplicação do questionário fica evidente que a dimensão 

sócios ficou classificada como inicial no estágio de evolução em governança. Isso se 

deu pela aplicação do mesmo questionário preconizado pelo IBGC, no qual busca 

identificar a relação das ações ou cotas da empresa perante o papel do acionista em 

assembleia ou reunião dos sócios.  

De forma a não distorcer os indicadores da matriz de avaliação foi assinalada 

como nenhuma das anteriores. Considerando esse aspecto, tem-se o objetivo de 

demonstrar possíveis elementos no instrumento de autoavaliação elaborado pelo 

IBGC nessa dimensão que possam ser adequados para as instituições do Sistema 

S, conforme proposto no capítulo a seguir.  

No tocante ao conselho de administração, esse pode ser formado por 

algumas classes de conselheiros, tai como: Internos, Externos ou Independentes 

(IBGC, 2015). Os Internos são aqueles que ocupam alguma posição na companhia, 

seja ela de gestão ou não, mas a indicação desses para o conselho deve ser 
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evitada, a fim de garantir que não se tenham decisões com viés de interesse interno 

e não aderente aos objetivos da companhia. 

O TCU (BRASIL, 2014) correlaciona os conselhos de administração como 

instâncias interna de governança, que serão responsáveis por definir ou avaliar a 

estratégia e as políticas, bem como monitorar a conformidade e o desempenho 

dessas, devendo agir nos casos em que desvios forem identificados.  

Nessa dimensão, a métrica do IBGC busca avaliar indicadores como estrutura 

do conselho, dinâmica e atribuições, avaliação e remuneração e comitês. A partir 

dessas informações o TCU (2014) fundamenta que o papel dos conselhos é atuar 

em instâncias de apoio a governança, no caso: 

 

Instâncias internas de governança (Conselho Nacional): 
Responsáveis por definir ou avaliar a estratégia e as políticas, bem 
como monitorar a conformidade e o desempenho destas, devendo 
agir nos casos em que desvios forem identificados. São, também, 
responsáveis por garantir que a estratégia e as políticas formuladas 
atendam ao interesse público servindo de elo entre principal e 
agente. 
 
Instâncias internas de apoio à governança (Conselho Fiscal): 
Realizam a comunicação entre partes interessadas internas e 
externas à administração da entidade, bem como auditorias internas 
que avaliam e monitoram riscos e controles internos, comunicando 
quaisquer disfunções identificadas à alta administração. (BRASIL, 
2014) 

 

Com esses indicadores pode-se identificar um gap na estrutura de 

governança da empresa pesquisada, pois obteve a nota 49, com nível Básico 

elencado pela matriz. Nesse sentido é possível inferir que pequenos ajustes nas 

práticas já aplicadas pelo Conselho Regional, que atua como uma instância de 

governança interna pode melhorar esse indicador em uma futura avaliação. 

Podendo tal Conselho colocar decisões que busquem atender aos interesses e 

objetivos da instituição e da coletividade, visando a melhoria contínua de seu valor 

financeiro e perenidade. 

Nota-se que a empresa está bem posicionada em dimensões como Órgãos 

de Fiscalização e Controle, Conduta e Conflito de Interesses e Diretoria, tendo 

alcançado índices acima de 60 pontos, classificando-se em estágio Sólido.  
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O fato e o pressuposto nesta dimensão, fica caracterizado o atendimento na 

integralidade do Acórdão nº 699/2016 do Tribunal de Contas da União, que 

evidenciou aspectos de fiscalização e controle:  

 

[...] 
9.1.2. os documentos de aprovação dos orçamentos (portarias) e 
os orçamentos retificadores, quando houver;  
9.1.3. as demonstrações contábeis, elaboradas, [...] 
[...] 
9.1.5. informações sobre os contratos celebrados, nos mesmos 
moldes que forem definidos para os relatórios de gestão;  
[...] 
9.1.8. informações sobre receitas e despesas das entidades, [...] 
[...] 
9.1.9. os valores mínimos e máximos de cada faixa salarial 
[...]remuneração final dos empregados de acordo com o plano de 
cargos e salários;  
[...] 
9.2.2. que suas demonstrações contábeis sejam auditadas por 
auditores independentes;  
9.2.3. que envidem esforços para a melhoria dos seus processos de 
controle,  [...], a fim de aprimorar a eficácia dos seus processos 
de gerenciamento de riscos, controle e governança;  
[...] 
9.2.5. que avaliem a viabilidade de instituição ou de aprimoramento, 
caso já existentes, de ouvidorias e de códigos de ética e de 
conduta, [...]. (BRASIL, 2016, grifos do autor) 

 

Na métrica de governança estabelecida pelo IBGC, a dimensão Diretoria é 

constituída por três indicadores:  dinâmica e atribuições, avaliação e remuneração e 

transparência. Essa dimensão foi um dos destaques visto que ações como avaliação 

de remuneração efetuada bianualmente, avaliação anual dos controles internos, 

acompanhamento com plano de ação para toda diretoria e gerentes de unidades, 

publicação dos seus relatórios de gestão, estrutura programática e remuneratória, 

atendendo assim um dos princípios básicos da governança, que é a transparência, 

estão ligados diretamente ao resultado na pontuação alcançada em 64 pontos, 

considerando um nível Sólido em maturidade de governança corporativa.  

A dimensão Órgãos de Fiscalização e Controle apresentou um dos maiores 

indicadores, obtendo 71 pontos, sendo considerado um nível Sólido em governança. 

Nessa dimensão composta pelos indicadores auditoria independente, conselho 

fiscal, riscos, controles e compliance, a empresa teve um grande destaque.  

Isso se dá pelo atendimento às exigências dos órgãos de controle externo, 

como Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União, estarem 
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diretamente ligados às ações de controle e combate à corrupção nas instituições do 

Sistema S.  

Pelo considerável montante de receitas repassadas para as instituições do 

Sistema S, denominadas contribuições parafiscais, é evidente e indispensável o 

controle da aplicação destes recursos. Com a finalidade de controle, em 2016, o 

TCU publicou um Acordão 699/16, documento em que consta que todas entidades 

do Sistema S deveriam cumprir uma série de requisitos para melhorar a 

transparência na prestação de contas das instituições. 

 Desta forma a transparência resultaria em um clima de confiança, tanto 

internamente quanto na relação com terceiros, não podendo somente restringir ao 

desempenho financeiro, mas também deveria ser contemplado aspectos intangíveis, 

como aplicação dos seus recursos na condução da criação de valor.  

Após assinatura do Acordão, o SESC/PR buscou implementar todas as 

recomendações, como a auditoria interna, auditoria externa, ouvidoria, compliance,  

trazendo assim uma resposta de imediato aos órgãos de controle. A adesão de um 

dos princípios gerais da governança accountability como a obrigação que têm as 

pessoas ou entidades as quais se tenham confiado recursos, incluídas as empresas 

e organizações públicas, de assumir as responsabilidades de ordem fiscal, gerencial 

e programática que lhes foram conferidas, e de informar a quem lhes delegou essas 

responsabilidades (BRASIL, 2014). 

Na dimensão Conduta de Conflito e Interesses, a qual tem como indicador, 

código de conduta e ética, formalização da governança, transações entre as partes 

relacionadas, a pontuação obtida foi de 67 pontos, considerada como nível Sólido de 

governança. Essa dimensão pode ser analisada tomando por base um dos 8 Ps da 

governança proposto por Andrade e Rossetti (2011), sendo o Princípio onde se quer 

buscar: legados éticos, código de conduta formalizado e os valores universais da 

boa governança (equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade 

corporativa).  

Com esta pontuação obtida pode ser identificada a implantação de um código 

de conduta ética no ano de 2018, com a criação de comitês estratégicos. Também 

foram criados canais de denúncias formais a fim de garantir confidencialidade no 

tratamento das informações e, reportando assim, mais confiança e credibilidade aos 

colaboradores e público externo que desejarem registrar alguma denúncia. 
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Gráfico 6 – GRÁFICO DE RESULTADOS POR DIMENSÃO 

 

Fonte: adaptado pelo autor. 

 

Por fim, identificar o estágio de maturidade em governança no SESC/PR se 

traduz em uma forma para a avaliação do desempenho na demonstração efetiva de 

governança corporativa adotada. Entretanto, a avaliação do seu desempenho 

deverá ser tratada em relação a quão bem a organização consegue alcançar a 

maximização da sua missão enquanto Serviço Social Autônomo. 

Princípios fundamentais para a aplicação das boas práticas de governança 

compreendem, essencialmente, os mecanismos de liderança, estratégia e controle 

postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com 

vistas à prestação de serviços de interesse da sociedade (IBGC, 2015; BRASIL, 

2014).  

O caso pesquisado possibilitou identificar o estágio de maturidade em 

governança por dimensão conforme proposto pelo IBGC, apresentando uma média 

de 55 pontos. Com esse resultado o SESC/PR encontra-se em um estágio de 

evolução Básico. 

Na primeira aplicação respeitou-se o questionário proposto pelo IBGC como 

empresa privada de capital fechado. Portanto, alguns indicadores não puderam ser 
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Indicador: Assembleia / Reunião dos Sócios (Dimensão Sócios)  

1- Com relação às ações ou cotas de empresa, assinale todas as ações que 
apliquem: 

a. Todas as ações têm direito a voto. 
b. Todas as ações têm direito a voto ao menos nas matérias relevantes. 
c. Todas as ações garantem participação proporcional nos resultados 

econômicos. 
d. Há previsão de tratamento equitativo para todos os acionistas em 

caso de transferência de controle (tag along). 
e. Nenhuma das anteriores. 

 

avaliados visto o direcionamento e a composição de sócios como discutido 

anteriormente.  

Porém, identificamos elementos na dimensão sócio, que podem ser 

readequados para aplicação no SESC/PR, como objetivo deste estudo, propomos e 

apresentamos os resultados a seguir.   

 

4.4 PROPOSTA DE ADAPTAÇÃO NA MÉTRICA DE GOVERNANÇA PARA 

ATENDIMENTO À AVALIAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DO SERVIÇO SOCIAL 

AUTÔNOMO 

 

Como mencionado anteriormente, a métrica de avaliação das boas práticas 

de governança preconizada pelo IBGC busca avaliar empresas privadas de capital 

fechado. Entretanto, o SESC/PR é uma organização peculiar. Identificada como 

Serviço Social Autônomo, vinculada ao sistema sindical patronal e identificada como 

integrante do Sistema S. Com tais singularidades, não foi encontrada nenhuma 

métrica que pudesse ser analisada com característica semelhantes do IBGC. Apesar 

disso, o uso desta métrica aplicada pelo Instituto possibilita a comparação com 

empresas de mercado privado de capital fechado, uma das características do 

SESC/PR.  

Após a análise da métrica proposta, foi possível identificar que somente a 

dimensão Sócio não se aplicava a realidade da instituição pesquisada, na sua 

integralidade. Portanto, foi necessário que as perguntas contidas no indicador Sócio 

fossem adaptadas, para melhor análise sobre a realidade da instituição. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor, com base na Métrica do IBGC (2015). 

 

Quadro 11 – DIMENSÕES SÓCIOS – MÉTRICA IBCG 
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O indicador acima foi criado com base no dispositivo do Código das Melhores 

Práticas de Governança Corporativa (IBCG, 2015). O item 1.1 resume e conceitua 

que “uma ação um voto”, em tais estruturas, o poder político, representado pelo 

direito de voto, será sempre proporcional aos direitos econômicos derivados da 

propriedade das ações. No item 1.2 consta que o estatuto ou contrato social da 

empresa é que rege e estabelece a melhor forma de funcionamento, incluindo 

alçadas e atribuições de cada agente de governança.  

No Caderno de Boas práticas de Governança Corporativa Para Empresas de 

Capital Fechado (IBGC, 2014), no item 4.6 consta que o direito político dos sócios é 

de extrema relevância, podendo eleger os administradores, dentre outros. O item 4.8 

trata da condição de saída do sócio do contrato social e da forma de pagamento dos 

respectivos haveres sociais ou de participação societária.  

Em uma organização privada que busca o lucro, o Sócio tem o papel 

estabelecido dentro das práticas já consolidadas em governança; Porém, em 

entidades do Serviço Social Autônomo as quais as receitas são advindas de 

recolhimento incidente sobre a folha de pagamentos dos empresários por 

determinação estabelecida na Constituição Federal de 1988, não há na literatura 

uma definição de quem seria o Sócio, pois as suas características peculiares 

dificultam esta definição. Tomamos, por definição encontrado por Mindlin (2009), 

onde o autor explica que em entidades sem fins lucrativos, o papel do sócio pode ser 

substituindo pela figura dos instituidores.  

Na governança pública algumas definições trazem que o principal é o cidadão 

e, portanto, ele deve exercer o papel de sócio. (BRASIL, 2014). 

Desta forma não podemos considerar integralmente nessa perspectiva a 

dimensão sócio proposto pelo IBGC para avaliar a maturidade em governança do 

SESC/PR sem propor uma adaptação que possibilite melhoria para uso da métrica 

em instituições do Sistema S.  

 

Quadro 12 – PROPOSIÇÃO DE ADAPTAÇÃO 

 
Dimensão Sócios Dimensão Sociedade 

 
IBGC Serviço Social Autônomo 

Caracterização de 
propriedade 

Sócio/ Proprietário 
Conselho de representantes 
(Sindicatos Patronais)  

Formalização Estatuo / Contrato Social Decreto de Lei N° 9853/46 

Direito Político de Representado pelo Sócio Representado pelo Conselheiro eleito 
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Voto pelo sindicato patronal 

Condições de Saída Estatuo / Contrato Social Regimento interno 

Fonte: o autor (2019). 

Após analisar documentos, regimentos, decretos de lei, pode se chegar à 

conclusão acima de que a dimensão que avalia os sócios pode ser equiparada à 

dimensão sociedade para avaliação do Serviço Social Autônomo.  

Uma vez que as receitas compulsórias do Sistema S são oriunda de alíquotas 

de contribuições sociais das empresas enquadradas no plano sindical - obrigadas 

por decreto de lei a fazer a contribuição compulsória na sua folha salarial. A 

contribuição destinada aos serviços sociais autônomos não se caracteriza como 

recurso público, tampouco seja um recurso de doação, a contribuição que o mantém 

não integra a título algum a receita do Estado, não sendo, portanto, uma 

transferência que o Estado lhe repassa. A premissa correta a respeito dos recursos 

dos serviços sociais autônomos é de que os recursos são provenientes e custeados 

por organizações empresariais privadas. 

Desta forma, os instituidores seriam os empresários a quem caberia o papel 

de sócio, guardadas as proporções contidas na legislação do SESC, em seu Art. 25, 

seria o conselheiro (a) eleito, tendo esse atuação sindical com representatividade 

para ter o direito a voto no conselho. Dessa forma, pode-se inferir que nesta 

situação o representante estaria atuando na figura de sócio, nas decisões contidas 

em reuniões e assembleias.  

Importante apresentar alguns dos papéis que cabem ao conselho regional, 

conforme disposto no seu Art. 25.  

  

Art. 25 - Ao Conselho Regional (CR) compete:  
a) deliberar sobre a administração regional, apreciando o desenvolvi-
mento e a regularidade dos seus trabalhos;  
b) fazer observar, no âmbito de sua jurisdição, as diretrizes gerais da 
ação do Sesc, adaptando-as às peculiaridades regionais;  
[...] 
d) aprovar o programa de trabalho da AR;  
f) aprovar o orçamento, suas retificações, a prestação de contas e o 
relatório da AR, encaminhando-os à AN, nos prazos fixados;  
g) examinar, anualmente, o inventário de bens a cargo da AR;  
h) autorizar as transferências e as suplementações de dotações 
orçamentárias da AR, submetendo a matéria às autoridades oficiais 
competentes, quando a alteração for superior a 25% (vinte e cinco 
por cento) em qualquer verba; 
[...]  
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j) estabelecer medidas de coordenação e amparo às iniciativas dos 
empregadores no campo de bem-estar social, inclusive pela 
concessão de subvenções e auxílios;  
[...] 
o) estabelecer a verba de representação do Presidente e fixar diárias 
e ajudas de custo para seus membros;  
[...] 
u) acompanhar a administração do DR, verificando, mensalmente, os 
balancetes, o livro “Caixa”, os extratos de contas bancárias, a po-
sição das disponibilidades totais e destas em relação às 
exigibilidades, bem como a apropriação da receita na aplicação dos 
duodécimos, e determinar as medidas que se fizerem necessárias 
para sanar quaisquer irregularidades, inclusive representação ao CN. 
(SESC) 

 

Nesse caso o conselho tem o papel de acompanhar os rumos da instituição, 

monitorando os planos de investimento e aplicação dos recursos oriundos das 

contribuições, podendo este conselho deliberar sobre o orçamento estabelecido.  

Em se tratando de entidade sem fins lucrativos, não há pagamento de 

qualquer valor ou divisão de lucros a esses membros do conselho, pois isto 

implicaria em subversão da natureza da instituição. 

Encontrada essa definição do papel do sócio dentro das características dos 

serviços sociais autônomos, aqui analisado o caso do SESC/PR, sugere-se as 

seguintes adaptações às perguntas para a métrica de autoavaliação em boas 

práticas de governança:  

 

Quadro 13 – PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO – DIMENSÃO SOCIEDADE 

Indicador:  
Assembleia / Reunião dos Sócios 

Indicador:  
Assembleia / Reunião do Conselho  

Com relação às ações ou cotas de empresa, 
assinale todas as ações que apliquem: 

Com relação ao direito a voto de definem as 
decisões da instituição, assinale as ações que se 
apliquem:  

A. Todas as ações têm direito a voto. A. Todos conselheiros têm direito a voto.  

B. Todas as ações têm direito a voto ao 
menos nas matérias relevantes. 

B. Todos conselheiros tem direito a voto, 
indistintamente a matéria. 

C. Todas as ações garantem participação 
proporcional nos resultados econômicos. 

C. Todas as empresas estão representados, pelos 
seus respectivos sindicatos patronais. 

D. Há previsão de tratamento equitativo para 
todos os acionistas em caso de transferência 
de controle (tag along). 

D. Em caso de troca de comando (presidência) 
todos os sindicatos tem o mesmo direito a voto. 

E. Nenhuma das anteriores.  E. Nenhuma das anteriores. 

Fonte: adaptado pelo autor. 
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Uma vez refeito o questionário com a proposta de adaptação a métrica, foi 

refeita a autoavaliação. Porém agora com a dimensão adaptada para Sociedade, 

mantendo todas as outras dimensões como proposto pela métrica do IBGC, que 

podemos analisar no Gráfico a seguir.  

 

Gráfico 7 –  REAVALIAÇÃO COMPARANDO COM A PONTUAÇÃO INICIAL 

 

 

Fonte: o autor, com base nos dados da pesquisa. 

 

É ponto comum que entidades privadas com fins lucrativos ou não possam 

avaliar as dimensões como diretoria, órgãos de fiscalização e controle, conselho de 

administração, conduta e conflito de interesses.  

Para Mindlin (2009), os mecanismos de governança visam garantir segurança 

dos investidores nas empresas e a competição decorrente da instabilidade 

econômica provoca mudanças institucionais voltadas a reforçar esses mecanismos.  

Embora, a métrica de governança corporativa tenha surgido com o objetivo de 

melhorar e aperfeiçoar empresas de capital fechado, seus princípios podem ser 

adotados e incorporados às instituições do Serviço Social Autônomo, nessa 

proposição de adaptação ao modelo de métrica de avaliação do estágio de 

governança, um modelo para uma entidade do Serviço Social Autônomo, quer se 

demonstrar que os sistemas de governança estão em um estágio Sólido.  
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Como pode-se observar no Gráfico 8, após a adaptação da dimensão de 

Sócio para Sociedade, a pontuação passou de 30, que classificava como estágio 

Inicial, para 60 pontos, classificando a empresa avaliada em um estágio de 

governança Sólido.  

Com isso, demonstra efetivamente a competência do Conselho, em atuar 

como Sócio, pois deve acompanhar a administração do SESC/PR, como 

complementa o artigo 25. 

 

Art. 25 - Ao Conselho Regional (CR) compete:  
[...] 
u) acompanhar a administração do DR, verificando, mensalmente, os 
balancetes, o livro “Caixa”, os extratos de contas bancárias, a po-
sição das disponibilidades totais e destas em relação às 
exigibilidades, bem como a apropriação da receita na aplicação dos 
duodécimos, e determinar as medidas que se fizerem necessárias 
para sanar quaisquer irregularidades, inclusive representação ao CN. 
(SESC) 

 

Isso não indica que as demais dimensões não possam ter espaços para 

futuras melhorias, ao contrário. Em se tratando de uma estrutura organizacional 

pautada em processos, normas, regulamentos e controles, há grandes 

possibilidades de novos estudos que possam proporcionar melhorias a ser 

implantadas e aprimoradas, automaticamente avançando na maturidade em 

governança.  
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O objetivo desta pesquisa foi identificar o nível de maturidade em governança 

corporativa no SESC/PR. 

Por todo exposto, viu-se que os serviços sociais autônomos se justificam 

como entidade educacional e assistencial, uma forma peculiar de organização que 

está vinculada ao sistema sindical patronal, identificada como integrante do Sistema 

S. Estas entidades de interesse público ajudam o Estado no progresso social e 

econômico, trazendo cidadania através de atendimento dos programas de 

educação, saúde, esporte, lazer e cultura.  

Respondendo ao primeiro objetivo específico elencado nessa pesquisa, que 

foi de apresentar a estrutura de governança do SESC/PR, verificou-se que a 

organização tem uma estrutura bastante avançada, atendendo aos princípios das 

melhores práticas de governança corporativa preconizadas pelo IBGC.  

Em síntese, observou-se que a referida organização possui um sistema de 

governança estabelecido, que assegura os princípios básicos proposto por 

(CARVALHO FILHO, 2008; IBGC, 2015; BRASIL, 2014) como transparência, 

equidade, prestação de contas (accontabillity) e reponsabilidade corporativa. 

A organização também atende as solicitações dos órgãos de controle 

apresentando sua matriz de governança (o Acordão 699/16), a qual define que o 

relacionamento estratégico deve envolver as partes interessadas, supervisionar a 

gestão, gerenciar riscos estratégicos, gerenciar conflitos internos, auditar e avaliar o 

sistema de gestão e controle, promovendo a prestação de contas com 

responsabilidade e transparência. 

Apesar do avanço da estrutura de governança aqui apresentada, não existe 

uma definição para o modelo de governança em entidades do Sistema S. Não 

obstante o IBGC (2015), em seu Código de Melhores Práticas de Governança 

Corporativa afirma que não há um modelo único de governança e que as práticas 

não são imposições. 

Com suporte teórico, no segundo objetivo elencado para este trabalho 

buscou-se identificar qual o estágio de maturidade em governança corporativa no 

SESC/PR sob a perspectiva nas boas práticas de governança corporativa do IBGC. 

Entende-se que, embora a métrica da governança corporativa tenha por objetivo 

melhorar e aperfeiçoar empresas de capital fechado, seus princípios podem ser 
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adotados e incorporados às instituições do Serviço Social Autônomo. Após a 

readequação foi refeita a autoavaliação e obteve-se 60 pontos enquadrando o 

estágio de evolução em governança para Sólido. 

Tal situação foi considerada, pois as instituições como o SESC/PR visam 

aumentar o valor à sociedade, melhorar o relacionamento com o empresário que 

guardada as proporções atua como sócio, pois a contribuição compulsória 

descontada em folha salarial é o recurso que mantém as instituições e devem ser 

bem administrados para manter a perenidade destas.   

Com relação a dimensão Sócios notou-se em um primeiro momento o 

distanciamento dos temas propostos pelo IBGC, quanto a realidade desta dimensão 

na organização, percebeu-se a oportunidade de melhoria na adaptação do 

questionário para uma melhor avaliação desta dimensão. Posteriormente, para 

atender ao terceiro objetivo específico da pesquisa, foi possível demonstrar que 

elementos do instrumento de autoavaliação elaborado pelo IBGC podem ser 

adequados para as instituições do Sistema S. Neste caso foi elaborada uma 

proposta na dimensão Sócio por ser a única dimensão avaliada que não se 

enquadra nas características avaliadas.  

Já com relação à dimensão Conselho de Administração, o conselho é 

estabelecido formalmente pelo regimento interno, corroborando para o 

direcionamento e monitoramento da instituição, ficam claros os critérios para a 

composição, a proporção dos membros internos e externos, separação forma dos 

papeis, cooperando para o entendimento de  Mendonça e Machado Filho (2004), 

que apontam papel do conselho como representam as partes interessadas. 

Na dimensão Diretoria identificou-se as práticas pertinentes a dinâmica de 

atribuições, com avaliação e monitoramento dos riscos, considerando o 

acompanhamento das ações da diretoria e gerentes. Dentro desta dimensão é 

avaliada a transparência, item de destaque no relatório de autoavaliação, visto a 

publicidade que o SESC/PR tem com os dados financeiros, auditoria, ouvidoria, 

estatuto, estrutura de conselho e de diretoria. A transparência é um dos princípios 

básicos de Governança Corporativa de acordo com o IBGC (2015).  

A dimensão de Órgãos de Fiscalização e Controle apresentou a maior 

pontuação, haja vista as ações praticadas na empresa. Entende-se que esse fato 

ocorre pela relevância dos controles instituídos em seu modelo esquemático de 

governança, em que atua com instâncias externas de órgãos de fiscalização como 
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TCU, CGU e auditoria independente, bem como as instancias internas, conselho 

nacional e conselho fiscal. Com o propósito de salvaguardar e monitorar as questões 

administrativas e contábeis, a auditoria independente atua de forma alinhada com 

programa de compliance já formalizado no SESC/PR. Com o resultado positivo a 

essa dimensão também pode se inferir o fato de o Tribunal de Contas da União 

instituir em seu Acordão 699/16 o objetivo de aprimorar o controle e a divulgação de 

dados sobre receitas e despesas, demonstrações contábeis, licitações, contratos, 

transferências de recursos a federações e confederações e atendimento ao público 

em geral. 

Na dimensão Conduta e Conflito de Interesses, identificou-se a implantação 

de Código de Conduta Ética, a existência de atos e normativos que regulam as 

alçadas e responsabilidade. Com a finalidade de aprimorar divulgação do código de 

conduta e canais de denúncias formais, o SESC/PR atua na divulgação interna de 

forma intensa, pois entende que o canal de denúncias é uma ferramenta relevante 

para receber opiniões, críticas, reclamações e denúncias, aprimorando os controles 

internos, mas em casos específicos, fortalece o combate a fraudes internas (IBGC, 

2015). 

Para referendar as boas práticas de governança apresentadas pela empresa, 

a pesquisa buscou avaliar qual o nível de aderência destas práticas, uma vez 

estabelecidas pela instituição, através da percepção dos gerentes das unidades. 

Com base nas respostas dos participantes da pesquisa, pode-se inferir o alto nível 

de aderência das boas práticas dos princípios de governança. Tendo em vista que a 

nota obtida foi de 4,41, considerado Alto, destacando-se nos princípios “integridade, 

ética e compliance”, “gestão de riscos e de desempenho” e “transparência e 

accountability”, que ficaram elencados com nível de aderência Muito Alto. 

Cabe reconhecer que para atender todas as demandas dos órgãos de 

controle, bem como de entidades de referência como IBGC, é fundamental que a 

empresa possa cada vez mais fortalecer seu mecanismo de governança de forma a 

reduzir o distanciamento entre a instituição e a sociedade.  

Por fim, com base nos resultados expostos, entende-se que este estudo foi 

relevante e apresentou considerações importantes para esclarecer qual o grau de 

maturidade em governança pelo SESC/PR. A partir dos resultados, conclui-se que a 

empresa se encontra em um estágio Sólido de governança e que as práticas da 

empresa têm um nível Muito Alto de aderência pelos gestores.  
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Entretanto, é possível propor melhorias nos indicadores que compõe a 

dimensão do Conselho, tais como: desenvolvimento e capacitação do conselho, 

ampliar os comitês temáticos frente as estratégias da instituição, monitoramento 

estratégico, e a formalização da estrutura de governança perante ao conselho. 

Deste modo é possível inferir que pequenos ajustes nas práticas já difundidas na 

instituição, este indicador poderá ser melhorado em uma futura avaliação. Pois 

quanto mais qualificado for o Conselho, melhor serão pautadas as decisões, afim de 

que busquem atender os interesses e objetivos da instituição e da coletividade, 

visando a melhoria contínua de seu valor financeiro e perenidade. 

Assim, no âmbito do reconhecimento das limitações da presente pesquisa, 

pretende-se que este trabalho possa servir como base propulsora para novos 

estudos, elevando o nível de aprofundamento em pesquisas de governança 

corporativa em instituições do Serviço Social Autônomo, considerando a grande 

relevância de ações realizadas à população.   

 

5.1 RECOMENDAÇÕES  

 

Embora essa pesquisa apresente o SESC/PR como objeto de estudo, há 

outras instituições que se enquadram como Serviço Social Autônomo e outros 

SESCs em demais estados do País. Portanto, os resultados dessa pesquisa podem 

possibilitar estudos e aplicação da métrica de governança em outros regionais da 

instituição, a fim de se criar uma base de dados a nível nacional, com as pontuações 

e ranking do indicador de nível de maturidade em governança corporativa no Serviço 

Social Autônomo.  

Sendo assim, como seria o resultado em SESC de outros Estados? Estaria 

todo o Sistema S engajado na aplicação das boas práticas de governança propostas 

pelos órgãos de controle?  

A replicação dos questionários aqui utilizados poderá permitir o avanço na 

busca da implementação das boas práticas de governança, não somente em 

instituições do Sistema S, mas em empresas categorizadas no terceiro setor como 

ONG, conselhos comunitários, associações, entidades sociais, etc.  

É possível esperar futuros estudos do próprio IBGC voltados a essas 

instituições de maneira que este trabalho possa estimular futuras investigações, 

considerando que a temática é pouco explorada. Acredita-se, também, que o tema 
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necessita de amplo debate e proposições de melhorias à prática de governança nos 

serviços sociais autônomos, ou como denominados Sistema S. 
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ANEXO 1 –  TABELA ROTEIRO DE PERGUNTAS – ADERÊNCIA GOVERNANÇA  

GESTORES 

Dimensões 1 2 3 4 5 

Integridade, ética e compliance 
     

A1. A administração adota práticas de gestão que demonstram o forte 
compromisso de seus membros com os valores éticos. 

          

A2. A administração adota práticas de gestão que demonstram o forte 
compromisso de seus membros com o respeito à legislação. 

          

A3. A administração adota práticas de gestão que demonstram o 
comportamento íntegro de seus membros. 

          

Acessibilidade e envolvimento dos stakeholders           

B1. A administração adota práticas de gestão demonstrando que é acessível 
aos seus colaboradores. 

          

B2. A administração adota práticas de gestão que demonstram preocupação 
com o cidadão em geral e com os usuários dos serviços. 

          

B3. A administração adota práticas de gestão que demonstram preocupação 
com as demais partes interessadas (além do cidadão em geral e usuários 
dos serviços citados na questão B2). 

          

Desenvolvimento sustentável           

C1. A administração adota práticas de gestão que definem os resultados 
pretendidos pela instituição. 

          

C2. A administração adota práticas de gestão que demonstram equilíbrio na 
busca de benefícios econômicos, sociais e ambientais sustentáveis. 

          

Alcance de resultados            

D1. A administração adota práticas de gestão que permitem aperfeiçoar o 
alcance dos resultados pretendidos (efetividade). 

          

D2. A administração adota práticas de gestão que determinam quando é 
necessário intervir e redirecionar esforços para o alcance dos resultados 
pretendidos. 

          

D3. A administração adota práticas de gestão que permitem planejar as 
formas de intervenções (após determiná-las conforme citado na questão D2). 

          

Capacitação           

E1. A administração adota práticas de gestão que permitem desenvolver a 
sua capacidade como organização. 

          

E2. A administração adota práticas de gestão que permitem desenvolver a 
sua liderança como instituição. 

          

E3. A administração adota práticas de gestão que permitem desenvolver a 
capacidade de seus colaboradores. 

          

Gestão de riscos e de desempenho           

F1. A administração adota práticas de gestão que permitem gerenciar os 
riscos. 

          

F2. A administração adota práticas de gestão que permitem administrar o 
seu desempenho (monitorando os resultados esperados). 

          

F3. A administração adota práticas de gestão que permitem manter uma 
estrutura de controle interno robusto. 

          

F4. A administração adota práticas de gestão que permitem manter uma 
sólida gestão financeira. 

          

Transparência e accountability           

G1. A administração adota práticas de gestão que permitem a transparência 
de suas ações. 

          

G2. A administração adota práticas de gestão que permitem a divulgação de 
seus relatórios. 

          

G3. A administração adota práticas de gestão que permitem realizar 
auditorias e prestações de contas efetivas nas suas práticas de gestão. 
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ANEXO 2 – ROTEIRO DE PERGUNTAS – MÉTRICA DE AVALIAÇÃO IBCG
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ANEXO 3 – DOCUMENTO  DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 

 

  

  


