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É possível acreditar que boas práticas 
de governança corporativa por si só 
agregariam valor às empresas. 



 

RESUMO 

A evolução e aplicação de boas práticas de governança corporativa vem trazendo expressivos resultados no setor privado brasileiro. Benefícios como atração de recursos não-especulativos, valorização de ações e crédito mais barato vem impulsionando um movimento de profissionalização forte no país. A adoção destas práticas promovem valores como senso de justiça, equidade no tratamento das partes interessadas, transparência das informações, prestação responsável de contas e conformidade no cumprimento de normas reguladoras e estatutos sociais (IBGC, 2009). Diversos benefícios advém de seu uso, com o intuito de atingir o sucesso empresarial sustentável. Segundo a OECD, entre outros benefícios, a adoção destas práticas atrai o chamado "capital paciente". Porém, nem só de setor privado vive nossa sociedade. O Terceiro Setor, que segundo o IBGE, no Brasil experimenta um forte e constante crescimento desde meados da década de 90, responde por importante parte do ecossistema econômico, social e produtivo da nossa sociedade. De acordo com o IBGE, o terceiro setor compreende mais de 276 mil empresas, empregando mais de 1,5 milhão de profissionais. Os saltos quantitativos no número de fundações privadas e associações sem fins lucrativos reflete este movimento. Estas organizações existem em diversas formas e denominações. Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES, 2000) o Terceiro Setor é o conjunto das atividades privadas com fins públicos e sem fins lucrativos, composto por instituições civis de qualquer origem – religiosa, comunitária, de trabalhadores, institutos e fundações empresariais, organizações não-governamentais e outras. A crescente profissionalização deste relevante setor nos últimos anos está longe de suprir a necessidade. Segundo Schleiniger e Ortiz (2010) as demandas emergenciais das organizações do terceiro setor incluem desde visão estratégica, passando por planejamento, gestão de pessoas, transparência e prestação de contas. Tsai e Yamamoto (2005) acrescentam ainda desafios como da legitimidade, da eficiência, da sustentabilidade e da colaboração com o Estado. Sabidamente, as práticas de governança corporativa já vêm respondendo aos mesmos desafios, no setor privado, há muitos anos. Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, após uma intensificação dos debates no Brasil na década de 90, houve uma sucessão de acontecimentos históricos apontando a evolução das práticas bem como a adoção das mesmas no seio da gestão empresarial no Brasil. A partir da publicação do primeiro código de boas práticas pelo IBGC em 1999, houve a criação de segmentos especiais de listagem de ações pela Bovespa, lançamento da cartilha sobre GC pela Comissão de Valores Mobiliários e ainda mudanças legislativas como a Lei de Acesso à Informação (2011) importante ferramenta de promoção da transparência. Assim, ao analisarmos as demandas do Terceiro Setor à luz das práticas utilizadas no Segundo (privado), faz-se necessário compreender o desenvolvimento desta competência através da aplicação das boas práticas, bem como avaliar possíveis resultados no sucesso sustentável da organização. Este trabalho investiga o uso de boas práticas de governança corporativa em organizações do terceiro setor. Nele, é tratado o estudo de caso da organização PMI Paraná. Ao longo de entrevistas, pesquisas e observação participante, foi possível identificar a presença das práticas de governança bem como áreas de melhoria. Ainda, este trabalho fornece algumas ferramentas de uso prático para identificação e mensuração das práticas organizacionais através de índices, bem como um roteiro evolutivo na maturidade da organização.   Palavras-chave: Governança corporativa. Sustentabilidade empresarial. Sustentabilidade organizacional. Perenidade. Terceiro setor. Competência organizacional. 



 

ABSTRACT 

The development and application of good corporate governance practices has brought significant results in the Brazilian private sector. Benefits attraction of non-speculative resources, valuation of shares and cheaper credit has fostered a strong professionalization movement in the country. The adoption of these practices promote values such as sense of justice, fair treatment of stakeholders, transparency of information, responsible accountability and compliance in meeting regulatory standards and bylaws (IBGC, 2009). Several benefits come from its use in order to achieve sustainable business success. According to the OECD, among other benefits, the adoption of these practices attracts so-called "patient capital". However, not only the private sector live our society. The third sector, which according to IBGE, Brazil experienced strong and steady growth since the mid-90s, accounts for a substantial part of the economic ecosystem, social and productive in our society. According to the IBGE, the third sector comprises more than 276 000 companies, employing more than 1.5 million professionals. The quantitative jump in the number of private foundations and nonprofit associations reflects this movement. These organizations exist in various forms and denominations. According to the National Bank for Economic and Social Development (BNDES, 2000) the Third Sector is the set of private activities with public purposes and nonprofit, composed of civilians from any source institutions – religious, community, labor, business institutes and foundations, non-governmental organizations and others. The increasing professionalization of this important sector in recent years is far from meeting the need. According Schleiniger and Ortiz (2010) the emergency needs of nonprofit organizations range from strategic vision, through planning, people management, transparency and accountability. Tsai and Yamamoto (1995) also add to the challenges of legitimacy, efficiency, sustainability and collaboration with the state. It is known that corporate governance practices are already responding to these challenges, in the private sector for many years. According to the Brazilian Institute of Corporate Governance, after an intensified debate in Brazil in the 90s, there was a succession of historical events aiming at changing practices and their adoption within the business management in Brazil. From the publication of the first code of practice by IBGC in 1999, there was the creation of special segments of the Bovespa stock listing, launch the booklet on KM by the Securities Commission, and also legislative changes such as the Access to Information Act ( 2011) important transparency promotional tool. Thus, in examining the demands of the Third Sector in the light of the practices used in the second (private), it is necessary to understand the development of this competence by applying the best practices and to assess possible outcomes in the sustainable success of the organization. This work investigates the application of good corporate governance practices in organizations of the third sector. It treats the case study of PMI Paraná organization. Over the course of interviews, surveys and participant observation, it was possible to identify the presence of governance practices. Still, this study provides some practical use of tools for the identification and measurement of organizational practices and an evolving maturity road map for the organization.  Keywords: Corporate Governance. Corporate sustainability. Organizational sustainability. Perpetuity. Third sector. Organizational competence. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em um contexto de crescente competitividade, a execução da estratégia das 
organizações deve se calcar em um sistema robusto de decomposição da estratégia, 
onde se visualiza metas e resultados, responsabilidades claras e transparência. 
A utilização de práticas de governança corporativa, cujo movimento, segundo Lodi 
(2000), iniciou nos EUA nos anos 90, é fruto de intensa discussão e está longe 
de ser consenso. No Brasil, ainda em 1995 este movimento se intensificou com 
a criação do Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração (IBCA), que 
posteriormente em 1999 ampliou sua atuação e foi renomeado Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (IBGC). Como parte deste movimento, somado ao interesse 
e perseguição pela perenidade das empresas, faz-se, então, necessário investigar a 
relação entre governança e sustentabilidade empresarial. 

Como elemento de aumento da complexidade desta problemática, o contexto 
do terceiro setor traz suas especificidades e limitações que as diferem dos setores 
tradicionais, conforme detalhado na sequência. Este setor, que é formado por 
organizações voltadas a fins públicos e sociais, sem objetivos de lucro, apresenta 
nuances relevantes quando comparado aos setores voltados a lucro, no que tange a 
discussão da governança. Ao se levar em conta o avançado crescimento deste setor no 
Brasil – 157% entre 1996 e 2002 segundo o IBGE – torna-se de suma importância 
discutir práticas que otimizem os resultados e impactos desta iniciativa na sociedade.  

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

Compreender como as práticas de governança corporativa se aplicam às 
organizações no terceiro setor, especificamente através de um estudo de caso da 
organização PMI Paraná. 
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1.1.2 Objetivos específicos 

 Analisar as práticas de Governança Corporativa existentes bem como 
sua relação com o caso 

 Apreender na organização alvo a aplicação das práticas de Governança 
Corporativa.  

1.2 JUSTIFICATIVA 

A relevância teórica deste estudo se dá pelo motivo de haver literatura nacional 
disponível sobre o tema, a mesma é bastante limitada e, dadas as características e 
nuances de cada organização, nem sempre são fielmente representadas nos estudos 
disponíveis. A relevância prática se dá pelo fato do atual crescimento vertiginoso do 
Terceiro Setor no Brasil, bem como sua crescente contribuição no PIB e alocação de 
mão de obra. No caso específico da organização estudada, há outras 14 entidades 
semelhantes no Brasil que, juntamente com a organização-alvo, carecem de 
direcionamento no tema da governança. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

2.1.1 Caracterização 

Governança Corporativa envolve um conjunto de relações entre a gestão de 
uma organização, seu conselho, seus acionistas e outros stakeholders, de acordo 
com a OECD (2004). Segundo Andrade e Rosseti (2004), pode-se ainda caracterizar 
Governança Corporativa como sistema de políticas, processos e regulamentos que 
estabelecem como uma organização é administrada. Segundo Fontes Filho (2014), 
sistemas adequados de governança salvaguardam as expectativas dos stakeholders da 
organização. Este grupo abrange, ao menos, seus acionistas, sua alta administração, 
seu conselho, clientes, funcionários, agentes regulatórios, clientes, comunidade, 
credores e fornecedores. 

A governança surgiu para contornar o chamado "conflito de agência", que 
decorre do distanciamento entre a propriedade e a gestão da organização. Neste 
cenário, o detentor da propriedade (acionista) delega a um agente (executivo ou 
profissional especializado) a autonomia de decisão sobre sua propriedade. Porém, 
os interesses do agente possivelmente podem por vezes estar desalinhados com os 
do proprietário, o que resulta no conflito supracitado, também conhecido como 
conflito agente-principal.  

Outras caracterizações relevantes a respeito da Governança Corporativa, a 
descrevem como: 

 Regras para a guarda de direitos, segundo a OCDE: distribui as 
responsabilidades entre os diferentes participantes da corporação (conselho 
de administração, diretores executivo, acionistas e outros interessados) 
além de definir as regras e procedimentos para a tomada de decisão. 

 Estrutura de Poder, segundo Cadbury: sistema e a estrutura de poder 
que regem os mecanismos através dos quais as companhias são dirigidas e 
controladas. 
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 Sistema Normativo, segundo Claessens e Fan: diz respeito a padrões de 
comportamento que conduzem à eficiência, ao crescimento e ao tratamento 
dado aos acionistas e a outras partes interessadas, tendo por base 
princípios definidos pela ética aplicada à gestão de negócios. 

 Práticas de desempenho e proteção, segundo a CVM: conjunto de práticas 
que tem por finalidade otimizar o desempenho de uma companhia ao 
proteger todas as partes interessadas, tais como investidores, empregados 
e credores, facilitando o acesso ao capital. 

 Mecanismos de decisões para criação de valor de longo-prazo, segundo 
a BM&F Bovespa: é o conjunto de mecanismos de incentivo e controle 
que visam a assegurar que as decisões sejam tomadas em linha com os 
objetivos de longo prazo das organizações. O objetivo principal da GC 
é contribuir substancialmente para o alcance de suas metas estratégicas 
e a criação de valor para todos os seus acionistas, respeitando os 
relacionamentos com as partes interessadas (stakeholders). 

 
FIGURA 1 - ELEMENTOS-CHAVE DO PROCESSO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 
FONTE: Andrade e Rossetti (2004, p.27)  

Considere-se também uma visão complementar onde, segundo o Instituto 
Português de Corporate Governance (2015): 

área que investiga a forma de garantir/motivar a gestão eficiente das empresas, 
utilizando mecanismos de incentivo como sejam os contratos, os padrões 
organizacionais e a legislação. O que frequentemente se limita à questão da 
melhoria do desempenho financeiro, como, por exemplo, a forma como os 
proprietários das empresas podem garantir/motivar os gestores das empresas 
a apresentarem uma taxa de retorno competitiva. 
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Em viés mais econômico, Governança corporativa é vista como ferramenta de 
retorno do investimento, maximizando valor da organização para stakeholders. 

Para fins deste trabalho, será adotada a caracterização da OECD. 

2.1.2 Histórico e relevância da governança corporativa 

De acordo com Álvares, Giacometti e Gusso (2008), a questão da Governança 
Corporativa começa a se tornar relevante no fim da década de 1980, fruto de demandas 
específicas de administradores de pension funds que clamavam por maior segurança 
nos investimentos realizados com recursos dos mutuários. Estes mutuários, em 
geral, eram acionistas minoritários, prejudicados pela falta de informações claras e 
transparentes que orientassem suas decisões de investimentos. 

Segundo o IBGC (2014), foi observado que que o modelo tradicional de 
concentração do controle da propriedade (acionistas minoritários pulverizados e passivos 
institucionalmente), começava a se tornar obsoleto. Paralelamente, começava a emergir 
o fenômeno dos investidores institucionais (fundos de pensão e fundos mútuos), que 
então representava os interesses de milhões de pessoas com metas de longo prazo. 
Assim, segundo Rosenberg (2000), não havia mais espaço para sazonalidades, fatos 
ou atitudes transitórias nem amadorismo. O Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa (2014) registra, ainda, que o Brasil é o único país do mundo onde existe 
o fenômeno dos fundos de pensão que controlam corporações. 

Assim, pode-se dizer que a governança surgiu para contornar o chamado 
"conflito de agência", que é fruto do distanciamento entre a propriedade e a gestão 
da organização. Neste cenário, o detentor da propriedade (acionista) acaba por delegar 
a um ator ou agente (executivo ou profissional especializado) a autonomia de tomar 
decisões sobre sua propriedade. Naturalmente, há situações onde o ator delegado 
(dito agente) pode ter interesses que não vão ao encontro dos interesses do(s) 
proprietário(s), resultando no conflito já mencionado, conhecido também como conflito 
agente-principal.  

Conforme Claessens (2003), algumas alterações no cenário internacional 
merecem particular destaque na análise da relevância das discussões sobre governança. 
Sob esta ótica, fatos como a maior ocorrência de escândalos e crises, a privatização 
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de muitas empresas, os avanços da tecnologia, bem como a abertura dos mercados 
financeiros e maior integração financeira internacional influenciaram de maneira 
direta esta discussão. 

Então chamada de "boa governança", este conjunto de princípios, valores e 
mecanismos teria a missão de proteger as organizações dos fracassos advindos de: 

 Abusos da diretoria executiva das empresas; 
 Inércia de conselhos de administração inoperantes; 
 Erros estratégicos; 
 Omissões das auditorias externas; 
 Fraude. 
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico reforça a 

adoção das práticas de governança para a atração do chamado "capital paciente", 
expressão que caracteriza os investidores de longo prazo no relatório Principles of 
corporate governance (OECD, 2004). Este relatório frisa que, ainda que as organizações 
não tenham necessidade primária de capital externo, a adoção destas práticas 
ajudará a aumentar a confiança dos investidores nacionais, poderá reduzir o custo 
do capital e atrair fontes de financiamento mais estáveis. 

2.1.3 Histórico e cenário no Brasil 

Em nosso país, o tema tem se mostrado de relevância crescente, e estudado 
sob múltiplos aspectos na última década. No Brasil, importantes órgãos destacaram-se 
como referências nas discussões e definições relacionadas, como o IBGC (Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa) e a CVM (Comissão de Valores Mobiliários). 
Ambos publicaram códigos de conduta recentemente. Um breve histórico da GC no 
Brasil apontaria um movimento que ganha velocidade e penetração no mercado, 
com os principais eventos abaixo, conforme o IBGC (2014): 

 1990 - Intensificação dos debates no início da década de 90. 
 1999 – Primeiro código sobre governança corporativa elaborado pelo IBGC, 

O trazendo forte foco no conselho de administração, sua composição e 
conduta. Nos versionamentos seguintes, os quatro princípios básicos da 
boa governança foram detalhados e aprofundados. 
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 2000 – Criação pela BOVESPA de segmentos especiais de listagem de 
empresas, em função de padrões de Governança Corporativa. 

 2001 – Reformulação na Lei das Sociedades Anônimas. 
 2002 - a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) lança sua cartilha sobre 

Governança Corporativa. Esta cartilha deu grande foco nos administradores, 
conselheiros, acionistas controladores e minoritários e auditores 
independentes. Foi publicada com o objetivo de guiar as empresas nas 
questões que afetam o relacionamento entre estes atores. 

 2005 - IBGC desenvolve instâncias de premiação e reconhecimento nas 
instâncias empresarial, acadêmica e imprensa. 

 2008 – IBGC lança a primeira Carta-Diretriz, se posicionando sobre o tema: 
Independência dos Conselheiros de Administração - Melhores Práticas e 
o Artigo 118 da Lei das Sociedades Anônimas. 

 2009 – IBGC lança a quarta versão do Código das Melhores Práticas de 
Governança Corporativa. CVM lança a instrução n.o 480, nome oficial 
daquela que ficou conhecida como 'nova 202', referência à principal norma 
reformada. A 480 revoga 16 instruções, 3 deliberações e altera, de alguma 
forma, 28 normas de mercado, trazendo como uma das principais mudanças 
o aumento no nível de informações prestadas pelas companhias. 

 2010 – entram em vigor as Instruções da CVM 480 e 481, com o primeiro 
ano de uso do Formulário de Referência. Alteradas as regras da Instrução 
n.o 361, que trata de OPA. Início das discussões sobre o projeto de Lei 
n.o 6.826/2010, que responsabiliza as empresas por crimes de corrupção. 
Revisão do regulamento de governança corporativa proposta pela 
BM&FBovespa. Realizada capitalização de ações pela Petrobras. 
Comemoração dos 10 anos de Novo Mercado. 

 2011 – Promulgada a Lei n.o 12.527 - Lei de Acesso à Informação (LAI), 
importante instrumento de ampliação da transparência e do controle 
social. Lançado site que discute direitos de minoritários nas assembleias. 
Criada a Instrução n.o 509 que aumenta o prazo de rodízio de auditorias 
nas empresas que mantiverem Comitê de Auditoria Estatutário. 

 2012 - Realizada a 18.a Conferência Mundial da IGCN no Brasil, quando 
foram debatidos e questionados os avanços em Governança no País. 
Lançamento do Comitê de Aquisições e Fusões (CAF), formado pela 
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Anbima, Amec, IBGC e BM&FBovespa. Aprovada Lei n.o 12.683, que alterou 
a Lei de Lavagem de Dinheiro, trazendo impactos para organizações. 
Movimento de fechamento de capital de empresas recentemente listadas em 
bolsa. Realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, a Rio +20. Debate no Senado Federal sobre cotas para 
mulheres nos conselhos de empresas públicas. 

Segundo Silveira (2005), os mecanismos externos de GC são relatórios 
contábeis periódicos fiscalizados por auditores e agentes do mercado financeiro;  
a presença de um mercado de aquisição hostil; e a existência de um mercado de 
trabalho competitivo. Este ambiente regulatório no Brasil também vem evoluindo e 
se fortalecendo, podendo hoje ser dividido da seguinte maneira: 

 Mecanismos de adesão compulsória: por força da Lei, empresas que 
atendam a determinado formato de constituição jurídica ou que desejem 
negociar ações em determinados mercados, são requeridas a demonstrar 
conformidade com conjuntos específicas; 

 Mecanismos de adesão voluntária com vínculo contratual e regras 
associadas: segmentos diferenciados de negociação de papéis na BM&F 
Bovespa (como o Novo Mercado) ou algumas linhas de financiamento do 
BNDES oferecem benefícios que requerem adesão contratual por parte 
das organizações; 

 Mecanismos de adesão voluntária com flexibilidade no grau de aderência: 
códigos de boas práticas, manuais e cartilhas de recomendação configuram 
mecanismos cuja aderência é voluntária e livre pelas organizações. Da 
mesma maneira, o grau de alinhamento com estas práticas, apesar de 
mensurável, não é predefinido nem auditado. 

Na figura 2, foram distribuídas nestas três categorias alguns dos órgãos, 
entidades, marcos regulatórios e outros mecanismos da governança mais notórios 
no Brasil, a saber: 
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 FIGURA 2 - AMBIENTE REGULATÓRIO NO BRASIL 

 
FONTE: O autor 

2.1.4 Valores e princípios da governança Código IBGC 

No Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, o IBGC (2014) 
aponta os valores e princípios norteadores da GC, conforme abaixo: 

Valores: 
 Fairness: senso de justiça, equidade no tratamento dos acionistas. Respeito 

aos direitos dos minoritários, por participação equânime com a dos 
majoritários, tanto no aumento da riqueza corporativa, quanto nos resultados 
das operações, quanto ainda na presença ativa em assembleias gerais.  

 Disclosure: transparência das informações, especialmente daquelas de 
alta relevância, que impactam os negócios e que envolvem riscos.  

 Accountability: prestação responsável de contas, fundamentada nas 
melhores práticas contábeis e de auditoria.  

 Compliance: Conformidade no cumprimento de normas reguladoras, 
expressas nos estatutos sociais, nos regimentos internos e nas instituições 
legais do país.  
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Princípios: 
FIGURA 3 - PRINCÍPIOS DA GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 FONTE: IBGC (2014) 

2.2 TERCEIRO SETOR 

2.2.1 Caracterização 

Há diferentes caracterizações disponíveis e aceitas a respeito do Terceiro Setor. 
Esta é tida como uma expressão livre, uma terminologia abrangente que reúne formas 
de iniciativas privadas de interesse público com origem na sociedade civil. Uma 
destas caracterizações, amplamente utilizada e aceita como referência, é de autoria de 
Tachizawa (2002) identificando as organizações do Terceiro Setor como organizações 
não governamentais sem fins lucrativos de finalidade ambiental, social, cultural e afins. 

Sob outra caracterização, Salamon (1997) identifica cinco atributos estruturais 
ou operacionais que distinguem estas organizações de outros tipos de instituição. 
São eles: 

 Constituídas formalmente: algum modelo de institucionalização, legal ou 
não, com um nível de formalização de regras e procedimentos, assegurando 
sua permanência por um período mínimo de tempo; 



 25

 Estrutura básica não governamental: não tem ligação institucional a 
governo algum; 

 Gestão autônoma: realiza sua própria gestão, não havendo métodos de 
controle externo; 

 Não orientada a fins lucrativos: uma eventual geração de resultados 
financeiros é reinvestida integralmente na própria organização. Nesta 
modalidade, não existe distribuição de lucros ou dividendos aos seus 
dirigentes ou afiliados. 

 Trabalho voluntário: utiliza-se de mão de obra voluntária, ou seja, não 
remunerada (integral/parcial) na execução de suas atividades 

Suas áreas de atuação tradicionalmente envolvem missões de grande impacto 
social e com relevância para a sociedade, como educação e desenvolvimento 
profissional, cultura, saúde e assistência social. 

2.2.2 Aspectos diferenciais do Terceiro Setor 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES, 2000) 
define o Terceiro Setor no país como o conjunto das atividades privadas com 
fins públicos e sem fins lucrativos, composto por instituições civis de qualquer origem – 
religiosa, comunitária, de trabalhadores, institutos e fundações empresariais, 
organizações não-governamentais e outras.  

Segundo Vargas (2008), das características destas organizações, a mais 
relevante é que suas atividades não visam lucro, tendo a solidariedade como foco de 
seu trabalho. 

Segundo Tsai e Yamamoto (2005), os desafios encontrados pelas organizações 
de terceiro setor são quatro, a saber: 

 o desafio da legitimidade; 
 o desafio da eficiência; 
 o desafio da sustentabilidade; 
 e o desafio da colaboração com o Estado. 
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Segundo Fischer (2002), o diferencial do setor se dá através da divergência 
da lógica estrita de governo (primeiro setor, sendo público com fins públicos) e de 
mercado (segundo setor, sendo privado com fins privados). 

Ainda, as entidades do terceiro setor se diferenciam em seus portes, 
complexidade, qualidade da governança e da gestão e finalidades e áreas de atuação. 
Outra categoria que estabelece diferenciação entre estas entidades é no papel de 
seu(s) instituidor(es), que podem ser: congregações religiosas, poder público, empresas, 
grupo de indivíduos com motivação comum ou relação familiar. 

No que se refere à manutenção da viabilidade econômica, também se averiguam 
diferenças, a saber: 

 Doações da sociedade civil. 
 Doações de empresas. 
 Subvenções do poder público. 
 Convênios e venda de serviços ao governo. 
 Venda de serviços à comunidade. 
 Miscelânea. 
Candido (2011) cita ainda um "conflito existencial" das entidades do terceiro 

setor, no que se refere à discussão "negócio vs. missão" A pouca clareza na definição 
destes conceitos estabelece uma dicotomia conflituosa e pernóstica que dificulta a 
profissionalização e a orientação para resultados, dando suporte a uma cultura 
tolerante ao baixo desempenho. 

Ainda segundo Candido (2011), para dissolução desta dicotomia, há que se 
estabelecer que negócio é o campo de aplicação e vetor de multiplicação da missão. 
Reforçando esta relação, quanto maior e mais sólido o negócio, maior é o potencial 
de realização da missão.  
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 QUADRO 1 - CARACTERÍSTICAS DAS ONGS BRASILEIRAS 

 FONTE: Adaptado de OLAK (2000)  

2.2.3 O Terceiro Setor no Brasil: histórico e características de atuação 

De acordo com Tachizawa (2002), o surgimento das ONGs se deu em anos 
do regime militar, durante a década de 60. Na década seguinte, as ONGs se consolidam 
à medida que o campo de associações civis se fortalece, seguindo então em crescimento 
exponencial pelas décadas de 80 e 90. 

 
TABELA 1 - ANO DE FORMAÇÃO DAS ONGs NO BRASIL 

 FONTE: ABONG: pesquisa perfil das associadas, 2006  
O Terceiro Setor no Brasil, segundo o IBGE, está em franco crescimento. De 

acordo com uma pesquisa que compreende o período entre 1996 e 2002, houve um 
salto quantitativo de 157% no número de fundações privadas e associações sem fins 
lucrativos, saindo de 105 mil para 276 mil. Ainda segundo a mesma pesquisa, a mão 
de obra alocada neste setor também refletiu este aumento, saltando 50% para 1,5 
milhão de trabalhadores. 
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Este aumento, entre outros efeitos, gerou uma maior participação no PIB 
nacional que, segundo estudo do Programa de Voluntários das Nações Unidas 
(UNV) em parceria com o Centro de Estudos da Sociedade Civil da Universidade 
Johns Hopkins, representa hoje 5% do Produto Interno Bruto. 

Segundo Tachizawa (2002), as principais áreas de atuação das organizações 
do terceiro setor no Brasil são conforme abaixo: 

 
TABELA 2 - REPRESENTATIVIDADE DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO 

ÁREAS DE ATUAÇÃO % 
Educação 52,40 
Organização e participação popular 40,30 
Justiça e promoção de direitos 39,29 
Fortalecimento de outras ONGs sem movimentos populares 26,00 
Relação de gênero e discriminação sexual 25,00 
FONTE: O autor, com base em Tachizawa (2002)  

No Brasil, algumas denominações são utilizadas para configurar as pessoas 
jurídicas que atuam no Terceiro Setor, como ONG (organização não-governamental), 
OSCIP (organização da sociedade civil de interesse público), OS (organização social), 
instituto, instituição, entre outras. Porém, do ponto de vista legal, são constituídas 
juridicamente apenas sob duas formas: associação ou fundação. 

Sob a luz do Código Civil (art. 62, parágrafo 1.o), há diferenças nestes 
dois formatos: 

 Associações consideradas integrantes do Terceiro Setor se caracterizam 
por buscar o bem comum, atuando nas esferas social e pública. 

 Fundações também perseguem o bem comum, sendo sua finalidade 
podendo ser religiosa, moral, cultural ou assistencial. 

2.3 GOVERNANÇA CORPORATIVA EM ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR 

2.3.1 Aplicabilidade e especificidades do setor 

Em complemento às caracterizações de Governança citadas anteriormente, 
Gies et al. (1990) apud Silva (2001) a caracteriza como “a função de supervisão e 
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administração que toma lugar quando um grupo de pessoas reúne-se para criar uma 
associação legal com fins não lucrativos". Esta caracterização tem maior aderência com 
as organizações abordadas neste estudo. 

Ao analisar as práticas de governança – tradicionalmente desenvolvidas para o 
segundo setor conforme embasamento teórico anterior – sob o contexto do Terceiro 
Setor, um questionamento natural surge sobre sua aderência. Slomski (2005) aponta 
que estas últimas diferem das primeiras “[...] apenas quanto à figura do acionista/cotista 
para o doador de recursos.” 

Segundo Zylbersztajn (2003, p.4), a discussão sobre governança no contexto 
do terceiro setor é tímida e, portanto, de abrangência limitada. O autor alerta ainda 
para a importância da compreensão da dimensão da governança em organizações 
não-governamentais. 

Por outro lado, há que se notar as especificidades do setor. Restrições e 
dificuldades à governança no âmbito do terceiro setor se estendem mas não se 
limitam a: 

 Conflito de interesses 
 Trabalho voluntário (ao mínimo, parcialmente) 
 Dificuldade em implementação de mecanismos de controle interno/externo. 
 Separação de propriedade e controle. 

2.3.2 O conflito de agência no Terceiro Setor 

Mesmo um dos fatores que mais contribuiu para o fortalecimento das boas 
práticas de governança – o chamado conflito de agência (FONTES FILHO, 2014) – 
tem características diferentes quando percebido no contexto do Terceiro Setor.  

Jensen e Meckling (1976) definem uma relação de agência como "um contrato 
onde uma ou mais pessoas – o principal – engajam outra pessoa – o agente – para 
desempenhar alguma tarefa em seu favor, envolvendo a delegação de autoridade 
para tomada de decisão pelo agente". 

No caso das organizações do terceiro setor, por não contarem com a figura 
do acionista (SLOMSKI, 2005), esta relação se dá, segundo Bradley et al.  (2003) da 
seguinte maneira: 
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 FIGURA 4 - RELAÇÃO PRINCIPAL E AGENTE NO TERCEIRO SETOR 

 FONTE: Bradley et al. (2003) 

2.3.3 Desafios 

Segundo Fischer (2002), o maior desafio a ser enfrentado por estas 
organizações envolve a demanda por serviços e produtos eficazes. 

Velloso (2014) aponta ainda dois outros desafios, onde: "A transparência 
sobre decisões que orientam as atividades empresariais e a equidade no acesso à 
empresa e às informações divulgadas são cada vez mais exigidas." 

Pelo distanciamento histórico do setor empresarial, estas organizações também 
sofrem a influência de outros desafios: 

 A necessidade de extirpar os preconceitos quanto às boas práticas de 
governança e gestão (as boas práticas não maculam os propósitos, mas 
sim os viabilizam). 

 A disponibilidade de tempo dos gestores, dado o aspecto do trabalho 
voluntário. 

2.3.4 Boas práticas 

Segundo Fontes Filho (2014), as boas práticas de governança corporativa trazem 
benefícios diretos ou indiretos ao conjunto de stakeholders (ou partes interessadas) 
da organização. Este conjunto de benefícios seriam advindos de fatores como: 
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 Maior estabilidade na relação comercial; 
 Respeito e transparência aos princípios da Ética; 
 Segurança nas relações de trabalho; entre outros. 
Ainda, Carvalhal-da-Silva e Leal (2005) apontam que o conceito de governança 

corporativa não se limitam às empresas de capital aberto, mas a todas as organizações 
que buscam uma relação de confiança e transparência entre as partes envolvidas. 

Uma reflexão importante trazida por Rossoni (2013) lembra que as práticas 
de governança devem ser vistas como práticas sociais e que o aumento do valor da 
organização vai além da valoração econômico-financeira. 

2.3.5 Guia das melhores práticas de governança para institutos e fundações 
empresariais 

Como referência para este setor específico, o IBGC lançou em 2009 – em 
parceria com o Grupo de Institutos Fundações e Empresas (GIFE) – o Guia das 
Melhores Práticas de Governança para Institutos e Fundações Empresariais. Em 2014, 
a 2.a edição revisitava e aprimorava a publicação anterior. 

Segundo o guia, a adoção das boas práticas de governança "se tornou 
indispensável para garantir a legitimidade do setor" (IBCG, 2014). 

Este guia surge e evolui como resposta a esta demanda do mercado, 
posicionando-se como instrumento de orientação da sociedade civil como agente de 
mudanças positivas nos processos de governança em seus investimentos privados. 
Este guia traz recomendações práticas baseadas nas lições identificadas na gestão 
das organizações em ambiente autorregulado. 

Conteúdo e estrutura 
Com o objetivo de otimizar o valor das fundações e institutos empresariais e 

contribuir para sua longevidade, abaixo segue resumo e estrutura das boas práticas 
apresentadas no guia: 

1. Missão e operações 
2. Titularidade 
3. Conselho 
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4. Gestão 
5. Auditoria independente 
6. Conselho fiscal 
7. Conduta, conflito de interesses e divulgação de informações 
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3 METODOLOGIA 

3.1 ABORDAGEM QUALITATIVA E MÉTODO 

Esta pesquisa se baseia amplamente no método de estudo de caso. Yin 
(2010) caracteriza este método como uma estratégia de pesquisa que busca examinar 
um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto. A pesquisa utiliza técnicas de 
pesquisa bibliográfica, documental e ainda entrevistas na coleta de dados. Por sua 
característica ampla bem como por permitir uso da observação participante, este 
método mostrou-se o mais adequado aos objetivo pretendidos. Já sobre os dados, 
foram utilizados de natureza primária e secundária, utilizando método de análise 
longitudinal com cortes transversais. 

3.2 MÉTODO DA PESQUISA 

Esta pesquisa pode ser tipificada como descritiva e qualitativa. Segundo Gil 
(1999), pesquisas descritivas tem como objetivo estabelecer relações entre as variáveis. 

Já para justificar a estratégia de análise qualitativa, Godoy (1995) aponta 
características recomendadas como manter o foco na interpretação de fenômenos, 
considerando o ambiente como provedor principal dos dados e o pesquisador 
como instrumento. 

Para validação interna, foi utilizada a prática de triangulação. Denzin e 
Lincoln (2000) definem triangulação como uma combinação de métodos de estudo 
de um mesmo fenômeno. Pode-se, assim, inferir que a aproximação entre dois 
métodos aumento da crença de que os resultados são válidos e não simplesmente 
um artefato metodológico (BOUCHARD JR., 1976). 
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3.2.1 Técnicas de coleta de dados 

 Pesquisa bibliográfica 
A pesquisa bibliográfica foi escolhida enquanto ferramenta no sentido da 

inserção do pesquisador no contexto do conhecimento de domínio público. Segundo 
Vergara (2000), pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido com 
base em material publicado, como livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, 
todo material publicamente acessível. 

 Pesquisa documental 
A pesquisa documental, tem como objetivo dar visibilidade aos artefatos 

tangíveis de cunho interno da organização que possam trazer conclusões relevantes 
à pesquisa. Relatórios, arquivos de controle, documentos de direito privado, entre 
outros, podem trazer perspectivas adicionais à pesquisa e demasiadamente mais 
específicos para o cenário pesquisado. 

 Entrevistas 
O roteiro das entrevistas, de cunho semiestruturado, abrange questões de 

cunho identificatório do respondente, bem como sua relação com os papéis de 
governança na organização. Na sequência, questiona sobre instâncias de GC presentes 
na organização (assembleias, conselhos, auditorias, etc.), bem como sua composição 
e responsabilidades. 

Ao final, visa identificar possíveis benefícios na adoção/evolução de práticas 
de GC, bem como os principais desafios encontrados. O roteiro das entrevistas pode 
ser consultado no Apêndice deste trabalho. 

 Observação participante 
Segundo Yin (2010), esta modalidade de observação é tal em que o observador 

assume postura ativa e participa dos eventos sob estudo. Alguns cuidados são 
destacados pelo autor relativos a esta técnica: 

 apoio do pesquisador ao fenômeno estudado, que pode quebrar a 
imparcialidade; 
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 a função de participante se sobressair à de observador, restringindo o 
tempo de registro das informações; 

 a dispersão do fenômeno pode dificultar a observação e a participação 
do pesquisador.  

Martins e Theóphilo (2009) apontam a necessidade da competência do 
pesquisador para observar e obter dados e informações com imparcialidade, 
sem contaminações. 

Como gestor atuante na organização em tela, o autor-pesquisador pôde 
observar durante sua prática profissional diversos aspectos culturais e comportamentais 
da organização em relação à governança. Estes aspectos não são facilmente 
perceptíveis através das outras ferramentas utilizadas, justificando-se assim o valor 
desta prática no âmbito deste estudo. 

3.2.2 Técnicas de análise de dados 

Para analisar os dados coletados, utiliza-se a técnica de comparação 
baseado em estudo de caso. 

3.2.3 Unidade e nível de análise 

A unidade de análise é práticas de governança e o nível de análise é 
a organização. 

3.2.4 Modelo de mensuração de índice de maturidade proposto com base em guia 
referência 

O modelo utilizado se baseou nas boas práticas preconizadas no Manual 
publicado para o IBGC em parceria com o GIFE para institutos e fundações empresariais. 
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 FIGURA 5 - MANUAL DE BOAS PRÁTICAS 

 FONTE: IBGC  
FIGURA 6 - TABELA DE MENSURAÇÃO DE ACORDO COM CAPÍTULOS E PRÁTICAS DO MANUAL 

DE BOAS PRÁTICAS DO IBGC 

 FONTE: O autor  
Como método de cálculo, foi utilizado: Para cada uma das 71 boas práticas 

avaliadas, foi atribuída uma pontuação de peso igualitário. Cada item então foi 
avaliado com variáveis escalares usando 3 valores, conforme abaixo: 

 AVALIAÇÃO 0 - prática foi considerada AUSENTE 
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 AVALIAÇÃO 0,5 – prática foi considerada PRESENTE PARCIALMENTE 
 AVALIAÇÃO 0,5 – prática foi considerada PRESENTE INTEGRALMENTE. 

As categorias tem a seguinte representatividade, conforme figura 7 abaixo: 
 
 FIGURA 7 - REPRESENTATIVIDADE DAS CATEGORIAS NA ANÁLISE 

 FONTE: O autor 

3.3 ESTRATÉGIA E ETAPAS DA PESQUISA 

FIGURA 8 - ETAPAS DA PESQUISA 

 FONTE: O autor 
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3.4 O CASO ESTUDADO 

O caso estudado traz relevância pois: 
 Foca em organização do Terceiro Setor, cuja importância e 

representatividade na atividade econômica brasileira já foi apontada 
anteriormente; 

 Enfrenta os desafios da legitimidade e demanda por serviços eficazes 
 Compõe um ecossistema nacional de 15 organizações-irmãs, de 

características muito semelhantes, que clama por orientações e 
direcionamentos no tema Governança. 

3.5 QUALIFICAÇÃO DOS RESPONDENTES 

Todos os profissionais da organização que foram envolvidos diretamente na 
condução deste trabalho atuam nas camadas de gestão e governança. A saber: 
Presidente, ex-Presidente, Conselheiro Fiscal, ex-Conselheiro Fiscal e Diretores. 

3.5.1 Resistência e percepção de valor 

Após abordagem inicial individual, não houve resistência à pesquisa, obtenção 
de dados ou participação como respondente. Pode-se notar que houve interesse na 
geração de valor deste estudo enquanto ferramenta de direcionamento da evolução 
da maturidade organizacional do PMI Paraná. 
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3.5.2 Limitações 

Como principal fator limitador, pode-se apontar durante a condução desta 
pesquisa o fator cultural de aceitação e percepção de valor sobre as práticas 
debatidas. Percebe-se em alguns gestores uma sensação de "suficiência" e mesmo 
acomodação com as práticas atuais. Enxergando da correlação entre estas visões e 
o tempo de atuação do gestor na organização estudada, pode-se estabelecer um 
correlato deste posicionamento mais resistente a um tempo onde o cenário permitia 
ignorar estas necessidades, ou quando estas não eram tão latentes. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISE 

4.1 ORGANIZAÇÃO-ALVO 

A organização alvo deste estudo é o Project Management Institute – Comitê 
Paraná.  

Esta organização é uma representação regional de uma associação global de 
profissionais da área de gerenciamento de projetos – o Project Management Institute. 
Conta com 70 membros diretos (gestores e voluntários) e aproximadamente 
350 membros filiados (em mar. 2015). Oferece a seus filiados benefícios de 
desenvolvimento profissional, formação e fortalecimento de comunidade e 
compartilhamento do conhecimento através de eventos, pesquisas e publicações. 

A visão do PMI Paraná é ser uma organização dinâmica dedicada ao 
desenvolvimento do profissionalismo em gerenciamento de projetos na comunidade 
paranaense. 

Sua missão é detalhada nos pontos a seguir: 
 Disseminar os princípios do PMI por meio de uma rede de relacionamentos. 
 Incentivar e valorizar a qualificação profissional. 
 Divulgar as áreas de conhecimento apresentadas no Guia PMBOK®. 
 Proporcionar um ambiente para a troca de experiências entre os 

profissionais. 
O PMI Paraná tem atuação regional, em todo o Estado do Paraná, com 

bases formais estruturadas na capital (Curitiba), no Norte e Oeste do Estado, conforme 
figura 9. 
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 FIGURA 9 - ÁREAS DE ATUAÇÃO DO PMI PARANÁ 

 
FONTE: O autor, conforme dados documentais do PMI Paraná  

A estrutura de governança do PMI Paraná envolve vários atores, a saber: 
 Representantes legais 
 Diretores 
 Voluntários 
 Filiados 
 Organizações e profissionais de mercado 
As camadas de gestão e governança desta organização são mescladas, 

composta por alguns destes atores, conforme representado pela figura 10. 
 

FIGURA 10 - CAMADAS DE GESTÃO/GOVERNANÇA DO PMI PARANÁ 

 
FONTE: Manual do Voluntário, PMI Paraná (documental) 
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4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS ENCONTRADOS 

A pesquisa documental apontou componentes relevantes referentes a práticas 
de governança corporativa no caso estudado, embora por vezes haja pouca clareza 
entre as camadas de gestão e governança. 

 
QUADRO 1 - ARTEFATOS ORGANIZACIONAIS SEGUNDO PESQUISA DOCUMENTAL 

ARTEFATO DESCRIÇÃO 

Estatuto 

Documento de direito privado destinado a regular relações dos 
associados e dirigentes. Aborda composição da associação, objetivos, 
disposições gerais para associação. Prevê cenários de renúncia, 
suspensão, expulsão, término e transferência de filiação. Trata padrões 
éticos do associado. Aborda reuniões de associados, fórum para 
resoluções, quóruns mínimos, procedimentos de votação. Detalha 
instâncias deliberativas e administrativas, responsabilidades, 
qualificações, durações dos mandatos e comissões eleitorais. Trata 
ainda a existência dos Conselhos (Orientação e Fiscal). Aborda 
também Finanças e Orçamento. Finaliza prevendo situações de dissolução. 

Responsabilidades e Metas das 
Diretorias 

Documento interno, destinado a detalhar com maior clareza e 
exatidão as metas de cada Diretoria, bem como indicadores-chave. 

Charter Agreement 

Documento emitido pelo PMI Global Operations Center, cedendo 
direitos de representatividade ao Comitê Paraná e sumarizando 
pontos relevantes da operação no ano anterior, como: 
- realização de eleições conforme descrição estatutária; 
- caixa e movimentações relevantes; 
- cumprimento de obrigações legais; 
- apontamento dos membros da Diretoria. 

Contas Aprovadas Relatório emitido e assinado pela Diretoria, com recomendação de 
aprovação pelo Conselho Fiscal. 

Portfólio do Ano aprovado 
Relação de todos os projetos e iniciativas para o ano corrente, 
apresentada no início do ano para fins de seleção, priorização e 
aprovação. Todos os projetos contêm atributos de duração, recursos 
humanos e financeiros necessários, objetivos e alinhamento com metas estratégicas. 

Orçamento do Ano aprovado Consolidado dos gastos e receitas previstas para o ano, apresentado 
à Diretoria pelo Tesoureiro e aprovado pela Diretoria. 

Relatório de Atividades do ano anterior 
(Book de Resultados) 

Relatório consolidado de todas as ações relevantes do Comitê no 
ano, publicado à comunidade. 

Compêndio dos principais processos de 
gestão (Book de Processos) 

Conjunto descritivo dos processos mais relevantes da operação do 
Comitê Paraná, em formato gráfico e textual. 

Atas e Registros Registros das reuniões de Diretoria. 
Painel de Indicadores (Dashboard de 
KPIs) 

Painel visual consolidando os principais indicadores de gestão do 
Comitê. 

Relatório de Status dos Projetos 
Relatório mensal, coletado, consolidado e publicado internamente à 
Diretoria e equipes. Inclui situação, progressos, planos e problemas nos projetos. 

FONTE: O autor 
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Já os questionários mostraram, em maior profundidade, percepções de atores 
da organização em relação à aderência do PMI Paraná a práticas de governança 
corporativa. 

No que tange aos elementos da Governança Corporativa em operação, foram 
identificados conforme quadro a seguir. 

 
QUADRO 2 - ELEMENTOS DA GOVERNANÇA CORPORATIVA 

ATORES PRESENTE NO PMI PARANÁ? 
Assembleia Sim 
Conselho Fiscal Sim 
Conselho de Administração Não 
Conselho de Governança Não 
Auditoria Independente Não 
FONTE: O autor  

Ainda a partir da análise das respostas obtidas nos questionários, foi possível 
tabular diagnósticos e recomendações de acordo com os 4 pilares da Governança 
Corporativa. Para cada pilar, foram observadas as seguintes conclusões: 
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 QUADRO 3 - DIAGNÓSTICO SUMARIZADO COM RECOMENDAÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS 
 DIAGNÓSTICO RECOMENDAÇÕES INDICADOR 

MENSURADO 
INDICADOR 
ESTIMADO RECOMENDAÇÕES GERAIS 

Transparência 

Não há indícios de graves faltas de 
transparência em processos sucessórios, 
eletivos ou mesmo quanto a planos e 
resultados, embora tenha sido verificado 
que falhas operacionais no processo de 
comunicação, embaçando a percepção 
de transparência 

Reforçar comunicação das 
ações e processos 
decisórios. 

3 5 

Instauração de Conselho de 
Governança, cuja composição 
inicial proposta poderia englobar 
ex-Presidentes, representantes 
da comunidade filiada, 
representante(s) do Conselho 
Fiscal e, ao menos, um 
Conselheiro especialista no 
tema. 

Equidade 

Embora pouco formalizada, a equidade 
pôde ser constatada nas relações com 
fornecedores e parceiros. Ainda, no 
trato com a comunidade e outros 
stakeholders, evidências apontam que a 
equidade é prática embora a formalização 
também seja pobre nesta área; 

Publicar canais de parceria 
e políticas de tratamento a 
comunidade e organizações. 

2 5 

Prestação de 
Contas 

Existe prestação de contas porém falta 
maturidade, regularidade e consistência 
na prestação. A ausência da figura do 
proprietário em contraste com o filiado 
mantenedor altera a relação agente e 
representado. Diversas ações no 
passado recente abordavam este ponto 
e nota-se preocupação crescente e 
rápido avanço. 

Aproximação com o 
Conselho Fiscal 
Papel mais atuante do 
Conselho Fiscal 
Publicação da aprovação 
das contas do ano-
exercício anterior 

3 4 

Responsabilidade 
Corporativa 

De todos os pilares, nota-se neste a 
maior área de melhoria. Os temas 
relacionados ao aspecto social ainda 
estão em discussão embrionária. 

Iniciar discussões conforme 
prioridades estratégicas. 1 2 

FONTE: O autor  
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Uma série de dez conclusões foi compilada a partir das respostas obtidas e 
pesquisa documental. 

1) Resistência e Abertura: após abordagem inicial individual, não houve 
resistência à pesquisa, obtenção de dados ou participação como 
respondente. Pode-se notar que houve interesse na geração de valor 
deste estudo enquanto ferramenta de direcionamento da evolução da 
maturidade organizacional do PMI Paraná. 

2) Percepções de valor: como principal fator limitador, pode-se apontar 
durante a condução desta pesquisa o fator cultural de aceitação e 
percepção de valor sobre as práticas debatidas. Percebe-se em alguns 
gestores uma sensação de "suficiência" e mesmo acomodação com as 
práticas atuais. Correlação esta posição com o tempo de atuação do 
gestor na organização estudada, pode-se associar este posicionamento 
mais resistente a um tempo onde o cenário permitia ignorar estas 
necessidades, ou quando estas não eram tão latentes. 

3) Enquadramento legal: do ponto de vista de estruturação legal, o PMI 
Paraná está classificado como uma OSCIP – Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público. 

4) Stakeholders: do ponto-de-vista de governança, o PMI Paraná está 
inserido em um cenário com diversos atores, a saber: 
 Diretoria eleita e Representantes legais 
 Diretores nomeados 
 Voluntários 
 Filiados 
 Organizações e profissionais de mercado 
 Parceiros e fornecedores 
 Outros comitês do PMI no Brasil e no mundo 

4) Elementos da governança e gestão: As camadas de gestão e governança 
desta organização são mescladas, composta por alguns destes atores, 
conforme destacado abaixo. 
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 FIGURA 11 - CAMADAS DE GESTÃO E GOVERNANÇA ENCONTRADAS 

 
FONTE: O autor, conforme pesquisa documental  

1) Estrutura da Diretoria: Estrutura da Diretoria do PMI Paraná, com 
camada executiva de gestão. 

2) Ativos organizacionais da governança: Diversos ativos organizacionais 
e artefatos foram identificados. Embora haja área para melhoria,  
existe um cabedal de controles e registros para suporte à prática da 
governança corporativa. 

3) Atore e elementos organizacionais foram identificados: Embora haja 
área para melhoria, existe um cabedal de controles e registros para 
suporte à prática da governança corporativa. 

4) Orientação do modelo de governança: foi identificado um modelo de 
governança mais voltado a Stakeholders (em oposição ao modelo 
voltado a Shareholders) 

5)  Mensuração do nível de maturidade dos 4 pilares de Governança 
Corporativa 

Como artefato integrador geral, apresentando todas as dimensões avaliadas, 
segue abaixo gráfico de teia com diagnóstico qualitativo em cada pilar da governança 
corporativa, baseado nos estágios de governança identificados por Gusso, Giacometti 
e Álvares: 
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 FIGURA 12 - ESTÁGIOS DE GOVERNANÇA 

 FONTE: Álvares, Giacometti, Gusso (2008)  
FIGURA 13 - REPRESENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE CADA PRINCÍPIO DA GC 

NO PMI PARANÁ 

 
FONTE: O autor  
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GRÁFICO 1 - MATURIDADE AFERIDA COM BASE NAS PRÁTICAS IDENTIFICADAS 

 FONTE: O autor  
4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS POTENCIAIS 
 
FIGURA 14 - REPRESENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO ESTIMADA PARA CADA 

PRINCÍPIO DA GC NO PMI PARANÁ APÓS IMPLANTAÇÃO DAS 
RECOMENDAÇÕES DESTE ESTUDO 

 
FONTE: O autor  
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O resultado geral da maturidade aferida com base nas práticas identificadas 
segue conforme figura 15 abaixo: 

 
FIGURA 15 - MATURIDADE MENSURADA 
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

Ao longo deste estudo e do caso estudado, nota-se que, na organização 
estudada, os quatro grandes pilares da governança corporativa estão presentes, ainda 
que por vezes em iniciativas tímidas, mas que mostram um movimento no sentido de 
profissionalização da governança. 

Fica ainda clara nas respostas obtidas através das entrevistas a natural 
margem de evolução no assunto no contexto do PMI Paraná. Como oportunidades, 
recomenda-se evolução nas definições entre os papéis de gestão e governança, que 
por demasiada área de sombra (e por vezes, falta de clareza), ainda geram expectativas 
desalinhadas. Recomenda-se ainda a instauração de um Conselho de Governança, 
formado por ex-Presidentes, representantes dos filiados e, ao menos, um Conselheiro 
especialista no tema – preferencialmente titulado ou certificado. 

Dados os resultados, pode-se inferir que o compêndio de boas práticas de 
governança corporativa não só é aplicável em organizações do terceiro setor, como 
traz valor às mesmas. 

Áreas de possível aprofundamento e evolução para futuras pesquisas podem 
incluir, sem se limitarem a: conexão entre camadas de gestão e governança; governança 
e estruturas de poder e, ainda, a relação entre uso das boas práticas de governança 
e obtenção de recursos por organizações do terceiro setor. 

Conclui-se assim, que este trabalho atinge seus objetivos gerais e específicos, 
apontando recomendações para futuro aprofundamento. 
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APÊNDICE 
ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1. Qual sua faixa etária? 
2 Qual a sua área de formação educacional/profissional predominante ou principal? 
3. Há quantos anos ocupa cargos de gestão ou governança? (Conselheiro de Administração, 

Conselheiro Fiscal, Presidente ou Vice, Diretor, Tesoureiro ou Controller) 
4. O que você entende por Governança Corporativa? 
5 Quais especificidades entende que devemos ter ciência ao falar de GC no terceiro 

setor? Quais as maiores singularidades quando comparado aos 1.o e 2.o setores? 
6. Para cada um dos 4 princípios da Governança Corporativa, como avalia a aplicação dos 

mesmos na sua organização? Com exemplos. - TRANSPARÊNCIA, EQUIDADE, 
PRESTAÇÃO DE CONTAS e RESPONSABILIDADE CORPORATIVA 

7. Quais elementos da GC estão presentes na sua organização e detalhe sua composição 
e responsabilidades: 
 Assembleia (acionistas ou representados) 
 Conselho Fiscal 
 Conselho de Administração ou Consultivo 
 Auditoria Independente/Externa 

8. Quais recomendações faria para projetos que instaurem ou evoluam a maturidade da 
GC? Detalhar ações e benefícios esperados. 

9. Quais os maiores desafios para implantação de um modelo maduro de GC em sua 
organização? 

10. De acordo com sua experiência, é possível correlacionar a evolução das práticas de 
governança corporativa nesta organização com maior sustentabilidade empresarial? 
Comente. 
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ANEXO 1 
PMI-PR - CHARTER AGREEMENT 
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ANEXO 2 
PMI-PR - DASHBOARD DE KPIS 
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DASHBOARD DE INDICADORES 
DIRETORIA INDICADOR KPI FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Dir. Administrativa e Financeira Fechamento Mensal S/N  Sim Realizado antes do dia 10         
Dir. Filiação, Certificação e Educação Quantidade de filiados #  Não reportado          Dir. Filiação, Certificação e Educação % de retenção %  Não reportado          Dir. Filiação, Certificação e Educação Certificados #  Não reportado          Dir. Filiação, Certificação e Educação Visitas Institucionais  (empresas/IESs) #  Não reportado          Dir. Filiação, Certificação e Educação Acordos firmados (IESs) #  Não reportado          Dir. Gestão de Pessoas e Voluntariado Qtde. Voluntários formais #  70 44         Dir. Gestão de Pessoas e Voluntariado Quantidade de visitas a Empresas #  0 0         Dir. Gestão de Pessoas e Voluntariado % Voluntários Formais %  23          Dir. Marketing e Comunicação_Eventos Eventos realizados #  1          Dir. Marketing e Comunicação_Eventos Presenças nos eventos # 0 67          Dir. Marketing e Comunicação_Eventos Resultado líquido dos eventos R$  1235          Dir. Marketing e Comunicação_Comunic Disparos mail mkt enviados # 3 9          Dir. Marketing e Comunicação_Comunic Tráfego mensal no site #            Dir. Marketing e Comunicação_Comunic Tamanho das Redes Sociais - Facebook # 1389 1478          Dir. Marketing e Comunicação_Comunic Tamanho das Redes Sociais - LinkedIn # 3292 3408          Dir. Marketing e Comunicação_Comunic Tamanho das Redes Sociais - Twitter #  Não reportado          Dir. Marketing e Comunicação_Comunic Newsletters Disparadas # 0 Não reportado          Dir. Marketing e Comunicação_Comunic Acordos firmados (DIVULGAÇÃO) #  Não reportado          P/VP % projetos reportados % 26% 53%           
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ANEXO 3 
PMI-PR - ESTATUTO (BYLAWS) – PT 
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PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - COMITÊ PARANÁ, S/C. ESTATUTO 

ARTIGO I: NOME E LOCALIZAÇÃO do PMI-PR 
Seção A. Nome, Localização e Área Operacional. 
1. O PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - COMITÊ PARANÁ, aqui denominado "PMI-PR", é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com tempo de duração indeterminado, 

com sede à Rua Comendador Araújo, 534b, 2º andar, Batel, Curitiba, PR – Brasil, podendo, em caso de necessidade, com aprovação da maioria de seus Diretores em exercício de mandato e o devido registro em ata de reunião extraordinária, mudar para 
outro endereço. 2. Esta sociedade é um Comitê Local do PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC. aqui denominado "PMI®" uma sociedade profissional internacional com sede na cidade 
de Newton Square, Pennsylvania, Estados Unidos da América.  3. A área geográfica de atuação do PMI-PR compreende todo o Estado do Paraná, no 
Brasil, no entanto, o PMI-PR poderá ter associados residentes em outros estados do país bem como no Distrito Federal, e em outros países. 

4. Além da sede em Curitiba-PR, o PMI-PR poderá abrir, manter, e fechar, escritório de representação, denominado "Branch" pelo PMI®, em outras localidades, por 
deliberação da Direção do PMI-PR em conformidade com estes Estatutos.  

ARTIGO II: OBJETIVOS DO PMI-PR 
Seção A. Objetivos do PMI-PR 
1. Objetivos Gerais. O PMI-PR foi fundado no dia 22 de agosto de 2000 para apoiar os 

propósitos do PMI®. Os Estatutos do PMI® têm precedência sobre os Estatutos do PMI-
PR, limitada, porém, pela Legislação Brasileira. Estes Estatutos estão em conformidade com os Estatutos do PMI® e com a Legislação Brasileira. Quando os estatutos do PMI® forem alterados os associados do PMI-PR promoverão as mudanças pertinentes nestes 
estatutos do PMI-PR. Além disso, o PMI-PR funcionará conforme todas as exigências prescritas pelo documento intitulado Manual de Diretrizes e Políticas de Comitês do 
PMI, no original "PMI Chapter Guidelines and Policies Handbook", sempre considerando as limitações impostas pela Legislação Brasileira.  2. Objetivos Específicos. De acordo com os Estatutos do PMI® e com estes do PMI-PR, 
são os seguintes os objetivos do PMI-PR: a) Criar e manter canais de comunicações para divulgar os princípios do PMI® e 

favorecer os interesses dos profissionais do PMI-PR; b) Divulgar os benefícios do profissionalismo através da certificação de Program 
Management Professional (PgMP), Project Management Professional (PMP)®, PMI Risk Management Professional (PMI-RMP), PMI Scheduling Professional (PMI-SP), 
Certified Associate in Project Management (CAPM)®, e outras credenciais que o PMI® disponibilize futuramente; c) Facilitar o acesso ao conhecimento descrito nos "PMI Global Standards" e a livre 
troca de idéias, aplicações, e soluções para assuntos de gerenciamento de projetos 
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entre os associados do PMI-PR e outros interessados em gerenciamento de projetos, programas e portfólios por meio de fóruns de discussão, grupos de 
interesses específicos, seminários, palestras, cursos e outros; d) Buscar e divulgar a excelência em gerenciamento de projetos, programas e portfólios para o benefício do público em geral; 

e) Estimular e facilitar a educação, a certificação, e o profissionalismo em gerenciamento de projetos, programas e portfólios; 
f) Promover os "PMI Global Standards" para os profissionais que atuam na área gerencial; g) Interagir com outros comitês do PMI® no Brasil e na América Latina no sentido de 

promover, ampliar e aprimorar mecanismos de integração de interesses e ações na região; e 
h) Colaborar com universidades e outras instituições de ensino e entidades para encorajar educação e desenvolvimento de carreiras apropriadas em todos os níveis 

de atividades de gerenciamento de projetos, programas e portfólios.  Para realizar estes Objetivos Específicos o PMI-PR desenvolverá, entre outras, as seguintes 
atividades, cujo custo para realização deverá estar compreendido no limite de recursos existentes no Orçamento Anual aprovado pelo Conselho Fiscal:  

i) realizar congressos, cursos, debates, exposições, palestras, seminários, workshops, e outros eventos profissionais que tenham relação com os temas profissionais abordados pelos Associados do PMI-PR ou do PMI®; 
j) publicar artigos, boletins, informativos, circulares, apostilas, revistas, livros ou qualquer outra forma de trabalho profissional para a divulgação e implementação dos 

temas profissionais abordados pelos Associados do PMI-PR ou do PMI®; e k) promover a participação dos Associados, de acordo com estes Estatutos, quando em nome e no interesse do PMI-PR e aprovação da Diretoria, em eventos relacionados 
ao gerenciamento de projetos, programas e portfólios. 

Seção B. Limitações. 
1. Limitações gerais. Os objetivos e atividades do PMI-PR deverão ser subordinados às 

limitações impostas por estes estatutos, ao Termo de Compromisso, no original "Charter Agreement", aos atos de constituição do PMI-PR e conduzidos conforme as Leis 
Brasileiras. Além disso, os objetivos e atividades do PMI-PR deverão respeitar as seguintes restrições: 
a) Nenhuma parte do lucro líquido do PMI-PR deverá ser utilizada para beneficiar, ou para ser distribuída, a diretores ou outras pessoas, exceto àquelas que o PMI-PR deverá estar autorizado a pagar compensação razoável por serviços prestados e a 

fazer pagamentos e distribuições em forma de auxílio, de modo consistente com os objetivos estabelecidos nestes estatutos e com as políticas aplicáveis do PMI®. 
b) O PMI-PR não deverá se engajar em quaisquer atividades relativas a campanhas políticas de candidatos a cargos públicos, nem deverá qualquer agente, 

representante, diretor, ou empregado se engajar em tais atividades em nome do PMI-PR. c) O PMI-PR não deverá realizar qualquer atividade proibida por qualquer lei brasileira, 
seja ela federal, estadual, ou municipal. 
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ARTIGO III: Associação ao PMI-PR 
Seção A. Disposições Gerais para Associação. 
1. A associação ao PMI-PR estará aberta a qualquer pessoa interessada em realizar os propósitos do PMI®, de acordo com as exigências e qualificações de associado expressas nestes Estatutos e nas políticas aplicáveis do PMI®, sem consideração de 

raça, crença, idade, sexo, estado civil, país de origem, orientação religiosa, e deficiência física ou mental. 
2. Para associação ao PMI-PR é obrigatória a associação prévia ao PMI®. 3. Será aceita pessoa assim qualificada que queiram se tornar associada do PMI-PR após comprovada a submissão, recibo, aceitação, e processamento da documentação 

exigida, e do pagamento das devidas taxas do PMI® e do PMI-PR. 4. São definidos como privilégios os benefícios tangíveis e intangíveis, os produtos e 
serviços oferecidos com a filiação ao PMI®, e outros estabelecidos pela Diretoria do PMI-PR.  

5. A participação como Associado é governada e está sujeita aos estatutos do PMI® e do PMI-PR, bem como a todas as políticas, procedimentos, regras e diretivas legalmente aqui elaboradas, incluindo o Código de Ética e de Conduta do PMI. 
Seção B. Classes de Associados.  
De acordo com as políticas do PMI®, o PMI-PR estabelece as seguintes classes e 
qualificações de associados, cada classe com os direitos expressos a seguir: 
1. Associado-Regular. Qualquer pessoa que estiver interessada, ou empenhada, na 

prática, ensinamentos ou outra aplicação de gerenciamento de projetos, programas, e 
portfólios, incluindo-se pesquisa relativa à área, pode ser qualificada como um Associado-Regular do PMI-PR. O Associado-Regular deverá ter direito a voto e poder 
exercer cargo eletivo ou que lhe seja designado no PMI-PR. 2. Associado-Aposentado. Qualquer pessoa que tenha sido Associado do PMI-PR e 
cumprido com seus deveres de associado durante 10 (dez) anos sucessivos, e que 
tenha se aposentado de seu emprego, se qualifica para o PMI-PR como Associado-Aposentado. O Associado-Aposentado deverá ter todos os direitos do Associado-
Regular. 3. Associado-Estudante. Qualquer pessoa atualmente matriculada em um curso de 
graduação ou pós-graduação de uma Faculdade/Universidade reconhecida pelo MEC, 
pode se qualificar como Associado-Estudante do PMI-PR. O Associado-Estudante não terá direito a voto, nem poderá exercer cargo eletivo ou designado no PMI-PR. 

Para ter direito a voto e poder exercer cargo eletivo ou designado e ter outros privilégios disponíveis no PMI-PR, o associado deverá ser um "associado quite".  
Um "associado quite" é definido como o associado que quitou todas as taxas e obrigações para com o PMI® e o PMI-PR e que está inscrito na Lista de Associados do PMI-PR, cujo 
direito a voto e a ser votado em reuniões gerais é garantido nos termos destes Estatutos. 
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Seção C. Renúncia, Suspensão, Expulsão, Término e Transferência de Filiação. 
1. Renúncia. Qualquer associado pode submeter sua renúncia por escrito à Diretoria, ou 

outro representante devidamente designado. A renúncia tornar-se-á efetiva após sua recepção, de acordo com as políticas aplicáveis, exceto pelo fato de que a renúncia não pode impedir ao PMI-PR de concluir qualquer procedimento ético, disciplinar, ou 
semelhante. Em caso de renúncia, O PMI® e o PMI-PR não restituirão quaisquer taxas ou obrigações já pagas pelo associado. 2. Suspensão/Expulsão. Após o julgamento de um processo justo e de acordo com 
procedimentos devidamente adotados pela Diretoria do PMI-PR, qualquer associado do PMI-PR pode ser suspenso ou expulso do PMI-PR se dois terços (2/3) dos votos dos 
membros da Diretoria do PMI-PR forem favoráveis à suspensão ou à expulsão. O processo de expulsão pode acontecer, por exemplo, em casos de desonestidade, 
fraude, ou representação imprópria, relativas aos assuntos do PMI-PR, ou ainda tratamento desrespeitoso em relação ao PMI® ou PMI-PR. Em caso de 
suspensão/expulsão, O PMI® e o PMI-PR não restituirão quaisquer taxas ou obrigações já pagas pelo associado. 3. Término. Após ser avisado através da fatura, e de acordo com estes estatutos e as 
políticas aplicáveis, o PMI-PR pode encerrar a filiação de qualquer associado que não tenha satisfeito as exigências relativas ao pagamento de todas as taxas, obrigações e 
multas aplicáveis à filiação e outros. 4. Transferência. A Associação ao PMI-PR não é transferível a qualquer outra pessoa, 
independente de qualquer coisa. 

Seção D. Padrões e Procedimentos Éticos do Associado. 
Os associados votantes numa Reunião Geral, ou a Diretoria do PMI-PR podem adotar e 
publicar padrões éticos, além daqueles do PMI®, que se aplicarão a todas as classes de associados do PMI-PR. Se padrões éticos adicionais forem adotados, eles deverão governar, em conjunto com os Padrões Éticos do PMI, as atividades e o comportamento 
profissional de todos os associados do PMI-PR e deverão proibir, entre outras coisas, as violações destes estatutos e das políticas do PMI® e do PMI-PR. 
Seção E. Lista dos Associados ao PMI-PR. 
A Lista de Associados do PMI-PR deverá ser usada exclusivamente para divulgação ou solicitação estritamente relacionadas aos assuntos do PMI-PR, de acordo com o que foi 
qualificado pela Diretoria do PMI-PR, não sendo permitido que seja repassada a terceiros. 
ARTIGO IV: ANUIDADES, TAXAS, E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 
Seção A. Anuidades, Taxas, e Outras Contribuições. 
1. Geral. Como PMI® está autorizado a avaliar anualmente as anuidades, taxas, e outras 

contribuições de cada associado do PMI®, para todas as classes de associados e todas 
estas anuidades, taxas, e outras contribuições serão devidas e pagas antes de cada ano de associação em valores aprovados pela Diretoria do PMI®, devendo todos os 
associados do PMI-PR obedecer estas decisões. 2. Não Pagamento de Anuidades. Qualquer associado do PMI-PR que não tenha quitado 
a anuidade, as taxas, e as outras contribuições estará em débito com o PMI® e não 
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poderá exercer quaisquer de seus direitos e privilégios decorrentes da associação, até o momento em que a anuidade, as taxas, e as outras contribuições anuais atuais forem 
pagas por completo. O Associado que quitar todos os seus débitos atrasados (anuidades, taxas e outras contribuições) com o PMI® em até trinta (30) dias a partir do aviso de falta de pagamento não perderá qualquer benefício de associação ou status. O 
não pagamento dos débitos atrasados ao PMI® será entendido como uma renúncia ao status de associado do PMI®. Neste caso, o associado deverá ser excluído da Lista de 
Associados do PMI-PR. 3. Redução e Desistência de Anuidades, Taxas, e Outras Contribuições. Como a 
Diretoria do PMI® tem a autoridade para desenvolver, estabelecer, e fazer cumprir 
políticas para determinar, emendar, modificar, e, em circunstâncias especiais, reduzir ou renunciar a anuidades, taxas, e outras contribuições por razões especiais e particulares, 
incluindo, mas não se limitando a, dificuldade financeira e outras considerações apropriadas, todos os associados do PMI-PR deverão usufruir dessas vantagens quando 
os benefícios se tornarem públicos. 

ARTIGO V: REUNIÕES DOS ASSOCIADOS DO PMI-PR 
Seção A. Reunião Anual do PMI-PR. 
O PMI-PR deverá conduzir uma Reunião Anual com seus Associados, em uma data a ser estabelecida pela Diretoria do PMI-PR e comunicada com pelo menos trinta dias de 
antecedência aos associados. A Diretoria do PMI-PR também pode convocar outras reuniões de associados, conforme julgue necessário. 
Seção B. Reuniões Especiais. 
Reuniões especiais dos associados do PMI-PR podem ser convocadas pela Diretoria do PMI-PR ou pela maioria dos Associados votantes elegíveis do PMI-PR. Quando da 
solicitação por escrito da Diretoria ou dos Associados do PMI-PR que convocaram a reunião, o Presidente do PMI-PR determinará o dia e a hora da reunião e um local apropriado, e providenciará o aviso apropriado aos associados do PMI-PR que poderá ser 
através de aviso no site de internet do PMI-PR e/ou por e-mail enviado aos associados. 
Seção C. Aviso. 
O PMI-PR deverá enviar em tempo hábil um aviso a todos os associados em pleno gozo de seus direitos e privilégios sobre a Reunião Anual do PMI-PR ou outras Reuniões de Associados do PMI-PR. Tal aviso deverá ser enviado no mínimo quinze (15) dias antes da 
Reunião Anual do PMI-PR, ou no mínimo quinze (15) dias antes das outras Reuniões de Associados do PMI-PR, e deverá declarar: o dia, a hora, e o lugar da reunião, e uma 
descrição do assunto a ser tratado. Nenhum assunto diferente do especificado no aviso deverá ser tratado em uma reunião de associados do PMI-PR. 
Seção D. Questões e Soluções. 
A Diretoria do PMI-PR deverá proporcionar aos associados do PMI-PR oportunidades razoáveis para expressar seus pontos de vista sobre questões, e apresentar soluções de 
uma maneira apropriada. Para ser submetida ao quorum de associados votantes durante a 
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próxima Reunião Anual do PMI-PR, uma questão ou solução deverá ser submetida através de uma petição, assinada pela maioria dos associados votantes do PMI-PR, ao Presidente 
do PMI-PR, até quinze (15) dias antes dessa reunião. Exceto onde um quorum maior de associados votantes seja exigido por lei ou por estes estatutos, uma questão homologada pela maioria dos associados votantes elegíveis e presentes na hora da votação deverá ser 
acatada pela Diretoria do PMI-PR, a menos que haja lei ou regulamentos aplicáveis que determinem o contrário. 
Seção E. Exigências de Quorum. 
Deverá existir em qualquer Reunião Anual do PMI-PR um quorum de Associados votantes elegíveis do PMI-PR, para fins de votação de todas as questões, resoluções, e outras 
ações, conforme a Reunião Anual do PMI-PR tenha sido anunciada e as questões tenham sido submetidas de acordo com as exigências destes estatutos e das leis aplicáveis. 
A maioria dos associados do PMI-PR constitui um quorum para a Reunião Anual do PMI-PR em primeira convocação. Se a maioria dos associados do PMI-PR não estiver presente 
quando da primeira convocação, em segunda convocação, os associados presentes na ocasião constituirão o quorum mínimo necessário. 
Seção F. Procedimentos de Votação e Voto Secreto. 
Todos os votos dos associados do PMI-PR na Reunião Anual do PMI-PR serão exercidos em votação secreta através de cédula própria. Cada associado votante tem direito a apenas 
um voto por questão ou resolução. A menos que haja outra exigência nos Documentos de Fundação do PMI-PR, nestes estatutos, ou em lei aplicável, todas as ações dos associados serão levadas a cabo pelo voto da maioria. Não será permitido votar por procuração. É 
proibida a venda ou transferência de um voto. 
ARTIGO VI: INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS E ADMINISTRATIVAS  
As instâncias deliberativas e administrativas do PMI-PR são as seguintes: a. Reunião Geral; b. Diretoria; 

c. Conselho Fiscal; d. Conselho de Orientação; 
e. Comitês; 

Seção A. Reunião Geral do PMI-PR.  
Compete privativamente à Reunião Geral: 

(a) nomear e destituir os administradores (b) alterar o estatuto. 
Parágrafo único. Para as deliberações a que se referem os incisos (a) e (b) desta seção, é 
exigida reunião especialmente convocada para esse fim, cujo quorum será o estabelecido no estatuto, bem como os critérios de eleição dos administradores. 
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Seção B. Diretoria do PMI-PR.  
1. Geral. O PMI-PR será governado por uma Diretoria eleita. É dever da Diretoria 

empreender todos os esforços possíveis para realizar os objetivos do PMI-PR como sociedade civil sem fins lucrativos. 2. Autoridade. A Diretoria do PMI-PR deverá ser investida com os poderes possuídos pela 
própria sociedade civil sem fins lucrativos, incluindo poderes, responsabilidade e autoridade para: desenvolver, estabelecer, aprovar, e fazer cumprir políticas, regras, 
regulamentos e procedimentos necessários para satisfazer as exigências destes Estatutos, do PMI®, e das Leis Brasileiras; planejar e gerenciar atividades para realizar os objetivos do PMI-PR; nomear e remunerar agentes e empregados; desembolsar 
fundos do PMI-PR; comprar, arrendar, vender, transferir e de outra forma ceder propriedade; conduzir os negócios do PMI-PR, dispor sobre responsabilidade e 
autoridade conforme se julgue aconselhável, na medida em que o exercício ou delegação de autoridade seja consistente, e não conflite, com os Documentos de 
Fundação ou com os Estatutos do PMI-PR (na presente forma ou conforme seja emendado), ou lei aplicável. 3. Funções. Responsável perante os associados do PMI-PR, a Diretoria deverá ser o único 
obrigado e responsável pelo planejamento estratégico e pelo estabelecimento de políticas, regras, regulamentos e procedimentos com respeito às atividades do PMI-PR. 
A Diretoria deverá orientar a gestão o controle e a supervisão do negócio, como também outras atividades legais e afazeres que sejam necessários para se facilitar o cumprimento dos objetivos do PMI-PR, incluindo-se um relatório anual para seus 
associados. 4. Composição da Diretoria. A Diretoria do PMI-PR será composta por três (3) Diretores 
votantes que ocuparão os seguintes cargos:  Presidente  Vice-Presidente  Tesoureiro 

Além dos cargos descritos acima, também farão parte da Diretoria, sem direito a voto, os Diretores nomeados dos Branches em funcionamento na área geográfica do PMI-PR e os 
Diretores nomeados para funções específicas como filiação, certificação, eventos, corporações, comunicações, comunidades, educação, entre outros. Os Diretores de Branches e de funções específicas serão nomeados pela Diretoria eleita, e 
seus mandatos serão definidos no ato de nomeação, podendo ser revogados a qualquer tempo por essa Diretoria. 
5. Administradores do PMI-PR. O Presidente, o Vice-Presidente e o Tesoureiro serão os 

Administradores do PMI-PR. Os contratos e documentos podem ser assinados por qualquer dos administradores. Os documentos onerosos ao PMI-PR devem ser 
assinados por pelo menos 2 (dois) de seus administradores. 6. Limitações/Conduta da Diretoria. Deverá ser outorgada, à Diretoria do PMI-PR, a 
autoridade para estabelecer políticas e procedimentos que especifiquem as limitações e conduta da Diretoria, incluindo-se, mas não se limitando a, itens como:  a) Compensação Por Serviços. Diretores (inclusive Administradores) não deverão 

receber nenhuma compensação, ou outro benefício tangível ou financeiro pelo trabalho desenvolvido na Diretoria do PMI-PR. Porém, a Diretoria pode autorizar o 
pagamento pelo PMI-PR de despesas reais, razoáveis realizadas por Diretores relativas ao comparecimento a reuniões de Diretoria e outras atividades aprovadas. 
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b) Compensação Decorrente de Atividades do PMI-PR. Os componentes da 
Diretoria (inclusive Administradores) não receberão nenhuma compensação, ou 
outro benefício tangível ou financeiro de qualquer elemento ou atividade relacionada ao PMI-PR, exceto como reembolso de despesas reais, razoáveis, diretamente associadas com tal elemento ou atividade do PMI-PR, quando autorizado pela 
Diretoria do PMI-PR. c) Independência/Lealdade da Corporação e do Diretor. Toda a Diretoria do PMI-PR 
(inclusive Administradores) deverá agir de uma forma independente de acordo com suas obrigações para com o PMI-PR e com as leis aplicáveis, sem considerar quaisquer outras afiliações, associações, ou posições. 

Seção C. Responsabilidades da Diretoria do PMI-PR. 
Os integrantes nomeados ou eleitos deverão exercer seus mandatos de acordo com os 
documentos de governança, o Termo de Posse ou Compromisso, este Estatuto, políticas, práticas, procedimentos e regras adotados pelo PMI® e pelo PMI-PR. 
1. O Presidente será responsável pelo funcionamento global, assegurando que a Diretoria 

execute um trabalho em equipe dedicado a cumprir a missão, a visão, e os objetivos do PMI-PR. 
Funções: 
 Programar, definir a agenda e presidir as reuniões do PMI-PR;  Orientar as atividades da Diretoria focalizando os objetivos do PMI-PR;  Indicar, para aprovação pela maioria da diretoria presente em reunião ordinária, 

associados substitutos para funções vagas;  Nomear comissões e designar sua autoridade quando necessário;  Assegurar que o documento intitulado "PMI Annual Chapter Renewal Survey" seja concluído e apresentado na data devida;  Representar o PMI-PR em todos os assuntos relacionados ao PMI;  Representar o PMI-PR no relacionamento com outros Comitês do PMI e com outras 
instituições da comunidade;  Passar toda a documentação do PMI-PR em seu poder ao seu sucessor;  Representar o PMI-PR nas reuniões de liderança do PMI;  Designar seu substituto temporário quando necessário.  

O ex-Presidente imediatamente anterior, deverá executar as seguintes funções:  Auxiliar o Presidente no relacionamento com PMI, com outros Comitês do PMI, e com outras instituições da comunidade;  Presidir e coordenar a Comissão Eleitoral para a eleição da Diretoria do PMI-PR para o mandato subseqüente; 
O ex-Presidente imediatamente anterior não terá direito a voto como membro da atual Diretoria do PMI-PR. 
2. O Tesoureiro será responsável por solicitar dados da Diretoria, por desenvolver planos 

financeiros e orçamentos, inclusive o Plano Financeiro Anual do PMI-PR. 
Funções:  
 Desenvolver o Plano Financeiro Anual; 
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 Gerenciar todas as transações financeiras do PMI-PR, inclusive a coleta de todas as taxas e o pagamento dos débitos do PMI-PR, de acordo com as diretrizes da 
Diretoria;  Estabelecer e manter todas as contas correntes ou transações financeiras 
semelhantes e obter as assinaturas dos membros da Diretoria se necessário;  Desenvolver e encaminhar à Diretoria o Orçamento Operacional Anual para inclusão 
na documentação anual de renovação do PMI-PR;  Criar um registro de taxas dos associados;  Elaborar relatórios financeiros mensais e anuais das atividades do PMI-PR para apresentação nas reuniões da Diretoria;  Trabalhar com Vice-Presidente de Filiação e Certificação para identificar associados novos e potenciais, como também assegurar que todos os associados renovem a 
associação ao PMI-PR;  Preparar relatórios para apresentação nas de reuniões de Diretores;   Manter o arquivo de documentação atualizado, entregando-o ao seu sucessor conforme requerido pelos estatutos. 

3. O Vice-Presidente será responsável pela coordenação de esforços para a realização de 
atividades especiais identificados pela Diretoria e que se caracterizem por tarefas que 
congreguem responsabilidades de várias áreas. 
Funções: 
 Auxiliar os membros da Diretoria na determinação das necessidades de curto e 

longo prazo para atingir os objetivos do PMI-PR;  Identificar e propor idéias de projetos especiais que ajudarão a Diretoria no 
estabelecimento de programas para aumentar o número de associados, certificações e divulgação dos tópicos apresentados nos padrões do PMI;  Desenvolver e distribuir o Plano de Projetos Especiais, priorizar e levar a cabo as atividades anuais;  Preparar relatórios para apresentação nas reuniões da Diretoria;  Manter o arquivo de documentação atualizado, passando-o ao sucessor conforme 
requerido pelos estatutos.  Desempenhar as funções de Presidente do PMI-PR quando, por qualquer motivo, o 
Presidente em exercício estiver impossibilitado de exercê-las normalmente. 

Seção D. Qualificações, Duração dos Mandatos, e Outros. 
1. Qualificação do Diretor. Os componentes da Diretoria deverão ser associados 

elegíveis em dia com suas obrigações para com o PMI-PR e o PMI, com pelo menos um 
ano de filiação completo um dia antes da eleição. A Diretoria e a Comissão Eleitoral pode, de acordo com seu julgamento, determinar qualificações adicionais para candidatos a Diretores e Conselheiros Fiscais do PMI-PR em conformidade com estes 
estatutos. 2. Duração dos Mandatos. O Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro e membros do 
Conselho Fiscal deverão ser eleitos pelo voto dos associados do PMI-PR e servir durante um mandato de 3 (três) anos. Exceto por disposição em contrário e especificamente autorizada por estes estatutos, nenhum Presidente, Vice-Presidente, ou 
Conselheiro Fiscal deverá servir por mais que 2 (dois) mandatos sucessivos, ou seja, por mais do que 6 (seis) anos sucessivos. 
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3. Indicação/Resultados da Eleição. Os Candidatos à eleição podem ser indicados por 
solicitação própria, ou por seleção da Comissão Eleitoral, com funções definidas na 
Seção B deste estatuto. Todos os componentes da Diretoria deverão ser eleitos pelos associados do PMI-PR em votação secreta através de sufrágio direto, podendo ser realizada votação eletrônica ou presencial, conforme descrito pela Comissão Eleitoral na 
ocasião. O resultado da eleição deverá ser anunciado aos associados durante a reunião e/ou através do site da internet do PMI-PR. 4. Renúncias. Um componente da Diretoria do PMI-PR pode renunciar a qualquer tempo 
através da submissão de uma renúncia por escrito ao Presidente em atividade do PMI-PR. Qualquer renúncia tornar-se-á efetiva a partir da data especificada na solicitação 
escrita, ou, se nenhuma data for especificada, a partir da data de aceitação da solicitação escrita conforme determinar o Presidente em atividade do PMI-PR. O 
renunciante será responsável por todos os atos que tenha praticado durante seu mandato até a data da aceitação da renúncia.  5. Remoção. Um componente da Diretoria do PMI-PR que não for mais um associado 
quite com o PMI deverá ser removido e substituído, por outro associado quite, pela Diretoria do PMI-PR, conforme disposto no item 6 desta Seção D. Um Diretor do PMI-PR 
também poderá ser removido por força de lei, ou por dois terços (2/3) dos votos da Diretoria do PMI-PR confirmando sua remoção, em qualquer reunião regular ou especial 
na qual haja o quorum exigido da Diretoria e de acordo com as políticas e procedimentos adotados para o PMI-PR. 6. Vagas. No caso de abertura de uma vaga em função de renúncia ou remoção de um 
componente da Diretoria, os demais componentes da Diretoria deverão em reunião regular ou especial, para isto convocada, designar, por maioria dos votos dos Diretores 
presentes, outro associado qualificado do PMI-PR para preencher a vaga em aberto, até o final do exercício fiscal, devendo ser realizada uma nova eleição para cumprir o tempo restante do mandato para o qual aquele componente da Diretoria havia sido eleito. 
Neste caso, tanto o Diretor nomeado, quanto o eleito para cumprir o restante do mandato poderá cumprir o tempo restante do mandato para o qual foi designado pela 
Diretoria ou pela Eleição e ainda servir por mais 2 (dois) mandatos sucessivos desde que eleito em eleições regulares por todos os associados do PMI-PR. 7. Eleições Anuais. A partir da entrada em vigor destes estatutos em 2012, haverá 
eleições anuais para a Diretoria do PMI-PR. No entanto, a cada ano será eleita apenas uma parte da Diretoria, permitindo assim um maior grau de continuidade nas operações 
do PMI-PR e facilitando a renovação da Diretoria. Assim, na eleição de 2012 deverão ser eleitos associados do PMI-PR para os seguintes cargos: Presidência, com mandato para 3 (três) anos, Vice-Presidência, com mandato para 2 (dois) anos, 1 (um) membro 
do conselho fiscal, com mandato para 3 (três) anos, 1 (um) membro do conselho fiscal, com mandato para 2 (dois) anos e 1 (um) membro do conselho fiscal, com mandato para 
1 (um) ano. O atual Vice-presidente Financeiro, com mandato até o final do exercício fiscal de 2013, se mantém no cargo de Tesoureiro até completar o seu mandato. O Vice-
presidente de Corporações, Vice-presidente de Associação e Certificação e o Vice-presidente de Comunicação e Eventos, com mandatos vigentes até o exercício de 2013, manterão os seus mandatos e terão as suas obrigações conforme previstos nas funções 
de Diretores nomeados. A partir de 2013, serão eleitos anualmente 1 (um) Diretor e um membro do Conselho Fiscal, conforme encerramento dos mandatos. 

Seção E. Comissão Eleitoral do PMI-PR. 
Uma Comissão Eleitoral constituída de três associados qualificados do PMI-PR deverá coordenar e supervisionar o processo eleitoral no PMI-PR. O ex-Presidente imediatamente 
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anterior do PMI-PR deverá ser o presidente da comissão eleitoral. Mais dois outros associados deverão ser nomeados pelo atual Presidente do PMI-PR para completar a 
comissão. Se não existir um ex-Presidente imediatamente anterior, ou se este estiver impossibilitado de participar da comissão eleitoral, um terceiro membro será nomeado pela Diretoria do PMI-PR, em uma reunião regular ou especial, para presidir a Comissão 
Eleitoral. Esta reunião deverá ser realizada pelo menos trinta (30) dias antes da Reunião Anual dos Associados do PMI-PR, na qual a eleição ocorrerá. Nenhum candidato a cargo na 
Diretoria do PMI-PR pode participar da Comissão Eleitoral. No caso de um associado nomeado ficar impedido de participar da Comissão Eleitoral, por qualquer motivo, será substituído por outro associado no devido momento, por nomeação feita pelo Presidente do 
PMI-PR.  
ARTIGO VII: REUNIÕES DIRETORIA DO PMI-PR 
Seção A. Reuniões Anuais e Regulares da Diretoria do PMI-PR. 
A Reunião Anual da Diretoria do PMI-PR deverá ser realizada de forma a coincidir com a 
Reunião Anual dos Associados do PMI-PR, ou quando e onde designado pela maioria de seus Diretores, para tratar de negócios do PMI-PR. Deverá haver pelo menos quatro (4) outras reuniões regulares da Diretoria do PMI-PR a cada ano, em hora e lugar designados 
pela maioria da Diretoria para tratar dos negócios do PMI-PR. O aviso de convocação das reuniões regulares da Diretoria deve ser feito da maneira por ela determinada. 
Seção B. Reuniões Especiais da Diretoria do PMI-PR. 
Podem ser convocadas reuniões especiais pela maioria da Diretoria, ou pelo Presidente do PMI-PR, através de convocação formal como determinado pelos estatutos. A Diretoria, ou o 
Presidente do PMI-PR, deverá declarar o propósito, local, data, e hora, devendo o aviso da convocação ser entregue a cada componente da Diretoria pelo menos 7 (sete) dias antes da 
data da reunião, ou pelo menos 15 (quize) dias antes quando for exigida sua presença física. 
Seção C. Quorum. 
A maioria, representada por metade mais um, dos Diretores constituirá o quorum mínimo exigido para qualquer reunião da Diretoria do PMI-PR. Tal maioria deverá ser capaz de 
tratar de qualquer negócio autorizado, ou previsto nestes Estatutos e nos Documentos de Fundação do PMI-PR. Exceto disposição em contrário destes Estatutos ou lei aplicável, o ato da maioria dos Diretores presentes a uma reunião com o quorum exigido deverá ser um 
ato da Diretoria do PMI-PR. 
Seção D. Ações da Diretoria do PMI-PR. 
Toda decisão da Diretoria do PMI-PR deverá ser aprovada por voto da maioria a menos que haja disposição em contrário de lei aplicável ou destes Estatutos. Cada Diretor terá direito a um voto quando um assunto for posto em votação em uma reunião. 
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Seção E. Ação Especial executada pela Diretoria do PMI-PR sem Reunião. 
Qualquer ação requerida, ou que se permita realizar, em uma reunião da Diretoria do PMI-
PR, pode ser levada a cabo sem uma reunião se houver consentimento por escrito ou por e-mail, referindo-se a ação a ser executada. Tal consentimento terá a mesma força e efeito que um voto a favor em uma reunião convocada. O consentimento assinado, ou uma cópia 
dele, deverá ser colocado no livro de atas da Diretoria do PMI-PR. 
Seção F. Procurações. 
A menos que haja disposição em contrário nestes Estatutos ou em lei aplicável, não será permitido votar por procuração. 
ARTIGO VIII: CONSELHOS. 
Seção A. Conselho de Orientação 
O Conselho de Orientação será constituído por até sete componentes, indicados pela 
Diretoria do PMI-PR por um período igual ao período do mandato do Presidente do PMI-PR. O Conselho de Orientação agirá aconselhando a Diretoria, fornecendo consultoria e 
diretrizes gerais para os programas empreendidos pelo PMI-PR. O Presidente e os demais membros do Conselho de Orientação deverão ser associados do PMI-PR que não participem da Diretoria atual. O Conselho de Orientação apoiará a Diretoria no planejamento 
estratégico e na coerência institucional do PMI-PR. 
Seção B. Conselho Fiscal. 
Três associados constituirão o Conselho Fiscal do PMI-PR. O Conselho Fiscal terá eleito um membro a cada ano, com mandato de 3 (três) anos. O Conselho Fiscal será responsável por uma auditoria no Relatório Financeiro Anual, gerado e fornecido pelo Tesoureiro, depois de 
sua aprovação pela Diretoria, e deverá preparar um parecer por escrito que deverá ser submetido à Reunião Anual dos Associados do PMI-PR. 
ARTIGO IX: FINANÇAS E ORÇAMENTO  
Seção A. Orçamento Plurianual do PMI-PR. 
1. Antes do final de cada ano fiscal, logo após a eleição anual da Diretoria do PMI-PR, um 

orçamento plurianual para os 3 (três) anos seguintes, dividido ano a ano, mostrando as receitas antecipadas e as despesas autorizadas, deverá ser proposto pelo Tesoureiro, e 
aprovado pelos componentes da Diretoria do PMI-PR com mandato vigente para o ano seguinte. Este orçamento plurianual deverá ser consistente com as políticas e procedimentos orçamentários anuais aprovados pela Diretoria. 

2. Todas as despesas deverão ser realizadas de acordo com o orçamento aprovado.  3. A Diretoria deverá aprovar as despesas que excederem em mais do que dez por cento 
(10%) o que foi orçado para elas. 4. Todo cheque das contas correntes bancárias do PMI-PR deverá ser assinado obrigatoriamente por, pelo menos, dois Diretores.  
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5. A taxa de anuidade do PMI-PR e a forma de contribuição de companhias serão estabelecidas pela Diretoria. Quando a taxa de anuidade necessitar ser revista, a nova 
taxa deverá ser submetida ao PMI com a antecedência necessária para permitir sua publicação.  6. Nenhum Associado do PMI-PR, exceto os três Diretores designados no item 4 da Seção 
A do Artigo IX deste estatuto, poderá ser responsabilizado pelas obrigações financeiras do PMI-PR.  

Seção B. Fontes de Recursos. 
As fontes de recursos do PMI-PR serão:  a) Taxa de associação paga pelos associados do PMI-PR; 

b) Doações decorrentes de convênios de parcerias; c) Doações e contribuições gerais de organizações, associados do PMI-PR, e outros; 
d) Taxas de inscrição (matrículas) e patrocínios de Cursos, Seminários, Simpósios, Palestras e Pesquisas; e 
e) Outras fontes aprovadas pela Diretoria. 

Seção C. Ano Fiscal. 
A menos que seja modificado pela Diretoria do PMI-PR, o ano fiscal do PMI-PR começará 
em 1.o de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. 
Seção D. Obrigações. 
Nenhum associado, administrador, diretor, comissão, presidente, departamento, empregado, agente ou representante do PMI-PR deverá ter autoridade ou poder para despender os recursos do PMI-PR, incorrer em débito, ou assumir qualquer compromisso pelo PMI-PR 
que imponha qualquer obrigação financeira ao PMI-PR, a menos que seja expressamente autorizado por estes estatutos ou por aprovação por escrito, anteriormente expressa, da 
Diretoria. 
ARTIGO X: DISSOLUÇÃO 
Seção A. Disposição de Ativos. 
1. A qualquer tempo e por qualquer razão o PMI-PR poderá ser dissolvido por voto favorável da maioria dos associados votantes do comitê em Reunião Anual ou Especial, 

respeitado o quorum descrito no Artigo V Seção E destes estatutos.  2. Em caso de dissolução do PMI-PR, de acordo com estes Estatutos, ou outra lei aplicável, e depois de pagar ou fazer provisões para o pagamento de todas as 
obrigações, a Diretoria deverá dispor de todos os ativos do PMI-PR de acordo com requisitos legais relevantes concernentes ao status de sociedade sem fins lucrativos 
isenta de impostos, e exclusivamente para uma ou mais organizações sem fins lucrativos que tenham fins, propósitos, ou objetivos, similares aos do PMI-PR, e que serão selecionadas como um receptor apropriado de certos ativos, conforme tenham se 
qualificado como organizações elegíveis. 
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ARTIGO XI: ADOÇÃO DOS ESTATUTOS 
Seção A. Resolução de Adoção dos Estatutos. 
1. O Project Management Institute – Comitê Paraná, S/C (PMI-PR), foi organizado segundo as leis brasileiras. Estes Estatutos foram adotados pelos associados votantes do PMI-PR, e se tornarão efetivos a partir do encerramento da reunião de 18 de julho de 2012. 
2. A Diretoria, ou a maioria dos associados do PMI-PR presentes na Reunião Anual dos Associados do PMI-PR pode propor mudança nestes Estatutos, e eles deverão ser 

aprovados pela maioria dos associados presentes na Reunião Anual dos Associados do PMI-PR, ou Reunião especificamente convocada para tal mudança. As alterações nestes estatutos deverão ser enviadas à Sede do PMI para serem incluídas no arquivo 
do PMI-PR e submetidas à aprovação do PMI. 3. Todo e qualquer item não previsto nestes estatutos deverá será analisado e 
encaminhado para votação pelo Presidente, ou pela maioria da Diretoria em exercício.  

 
APROVADO: 

CURITIBA-PR, 18 de julho de 2012. 
 

Project Management Institute – Comitê Paraná, S/C. 
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ANEXO 4 
PMI-PR - ORÇAMENTO 2015 
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continua 

TIPO  DIRETORIA  DESCRIÇÃO  JAN. FEV. MAR. ABR. MAIO JUN. JUL. 
Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado 

Operação 

DAF Contador -66 -564,6 
 -322,92  -132         Bancárias -30,3 -32,2 -30,3 -64,5 -30,3 -66,15 -30,3  -30,3  -30,3  -30,3  

P/VP 
Reuniões Bimestrais - Viagens -1000   -1443,14 -1000  -898,15  -1000    -1000  
Reuniões bimestrais - Aldeia -50    -50    -50    -50  
Viagens    -1570,75           

Projetos 

P/VP 

Candidatura CBGP 2017     -800 -1192,89  -1736       
CPGP14    5846,67 -150,83 16046,35         
CPGP 2015   -1500 0 -3320,25 -1500 -72,9  -1896  -1200  0  
CPGP 2015 Receitas           20.815,95  4950  
CPGP 2016               Governança Corporativa     -200          
Primos Benchmark     -850    -850    -850  
Corre GP     -500          
Diretoria de Expansão       -1500        

DMKC 
Manutenção do site -120 -600 -120 -120 -120  -120  -120  -120  -120  
Eventos   -800 0 -800 -520 -800  -800  -800  -800  
Eventos Receitas   1500  1500 2747,39 1500  1500  1500  1500  
Brasileiro      6710,57         

DFCE 
Conhecer e Convencer -25  -25 0 -25  -25  -25  -25  -25  
Filiações               DAF Nota Fiscal   -1000 0 -1000  -1000  -1000  -1000  -1000  DPV Voluntários      -420         SALDO (MÊS) -1291,3 -1196,8 -1975,3 2325,36 -7346,38 21673,27 -2946,35 -1736 -4271,3 0 19140,65 0 2574,7 0 

DESVIO (MÊS) 7,3% 217,7% 395,0% 41,1% 100,0% 100,0% 100,0% 
SALDO (ANO) -1291,3 -1196,8 -3266,6 1128,56 -10612,98 22801,83 -13559,33 21065,83 -17830,63 21065,83 1310,02 21065,83 3884,72 21065,83 
DESVIO (ANO) 7,3% 134,5% 314,8%         
CAIXA 14642,84 14737,34 12667,54 17062,7 7296,46 38735,97 11696,49 36999,97 10371,54 36999,97 33783,49 36999,97 17217,54 36999,97 
CAIXA PROJETADO - - - 35789,62 31518,32 50658,97 53233,67 
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conclusão 

TIPO  DIRETORIA  DESCRIÇÃO  AGO. SET. OUT. NOV. DEZ TOTAL. Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado 

Operação 

DAF Contador         -60  -1145,52 
Bancárias -30,3  -30,3  -30,3  -30,3  -30,3  -526,45 

P/VP 
Reuniões Bimestrais - Viagens   -1000    -1000  -1000  -9341,29 
Reuniões bimestrais - Aldeia   -50    -50  -50  -350 
Viagens            

Projetos 

P/VP 

Candidatura CBGP 2017           -3728,89 
CPGP14           21742,19 
CPGP 2015 -500  -18937,25  -7234,17  -16962,7    -53123,27 
CPGP 2015 Receitas 17766,74  4.475,00  70.136,15       
CPGP 2016           0 
Governança Corporativa           -200 
Primos Benchmark   -850        -3400 
Corre GP           -500 
Diretoria de Expansão   -1500        -3000 

DMKC 
Manutenção do site -120  -120  -120  -120  -120  -2160 
Eventos -800  -800  -800  -800    -8520 
Eventos Receitas 1500  1500  1500  1500     
Brasileiro            

DFCE 
Conhecer e Convencer -25  -25  -25  -25  -25  -300 
Filiações           0 

DAF Nota Fiscal -1000  -1000  -1000  -1000  -1000  -11000 
DPV Voluntários            

SALDO (MÊS) 16791,44 0 -18337,55 0 62426,68 0 -18488 0 -2285,3 0 65057,82 
DESVIO (MÊS) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
SALDO (ANO) 20676,16 21065,83 2338,61 21065,83 64765,29 21065,83 46277,29 21065,83 43991,99 21065,83  
DESVIO (ANO)       
CAIXA 31434,28 36999,97 -3694,71 36999,97 77069,52 36999,97 -3845,16 36999,97 12357,54 36999,97  
CAIXA PROJETADO 70025,11 51687,56 114114,24 95626,24 93340,94    
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ANEXO 5 
PMI-PR - PORTFOLIO 2015 
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          continua 

DIRETORIA METAS ESTRATÉGICAS PROJETO Entregas Início (Mes/ano) Fim (Mes/ano) R$ GP EQUIPE STATUS Observações 

Diretoria Pilares estratégicos do 
Chapter Título e descrição Principais entregas e 

milestones. mês/ano mês/ano 
Valor necessário 
para a execução do 
projeto X resultado 
previsto 

GP (pode ter equipe 
própria) 

Voluntários alocados 
(nome, perfil, qtde.) 

NÃO INICIADO/PARADO 
EM CURSO 
FINALIZADO 
CANCELADO 

Observações gerais 

Diretoria 
O Objetivo descreve de 
maneira clara e sucinta o 
que se quer alcançar, ou 
seja, "para que" será desenvolvido. 

Listar os projetos que 
serão desenvolvidos a fim 
de se alcançar as metas 
informadas anteriormente. 
Vários projetos podem impactar em uma meta.  
Ex: Projeto - Novo Site 

Determinar quais são as 
entregas previstas quando 
da realização/execução 
dos projetos apresentadas 
anteriormente.  Deve ser quantificável e 
mensurável. 

mês/ano mês/ano 
Valor necessário 
para a execução do 
projeto 

Definir o 
responsável pela 
meta, assegurando 
que as pessoas 
saibam de suas 
responsabilidades 
perante as 
atividades e 
entregas vinculadas 
a cada meta. 

Nome dos 
voluntários que 
atuarão no projeto 

Acompanhamento do 
resultado do 
Indicador 
(quantificado) 

Observações gerais 

PRESIDÊNCIA/VP 

Maturidade/ profissionalização/ Sustentabilidade 

PMO - Planejamento/ priorização portfolio - Descrição de políticas e processos - Acompanhamento/ report dos projetos/ KPIs, apoiando Diretorias - Organização das reuniões e pautas Diretoria 

- Portfolio 2015 aprovado - Book de Políticas e Processos - Status Report mensal - Book de Resultados 
Fev./15 Dez./15 - Mortean 1  

  
Receita/Filiação/ Retenção/Exposição - CPGP (9 volunts; 12 meses); 

- Realização/fechamento CPGP 15 cf. canvas aprovado - Planejamento CPGP 16 
Dez./14 Nov./15 R$ 85.000,00 Vinícius 15   

  
Filiação/Retenção/ Exposição - Candidatura CBGP 17 (1 Volunt. Pedó; 4 meses); - Candidatura CBGP17 aprovada Dez./14 Mar./15 R$ 800 Ayres 2 (Pedó)     

Maturidade/ profissionalização/ Sustentabilidade 

Programa Governança Corporativa - Transparência: Book Resultados, apresent. do Board/PE; - Equidade: publicação Top 3 RI (anuncio, parceria IES, parceria curso); - Prest. de contas: saneamento e aprovação contas 2014, situação bancária/cartorária, enquad. tributário; - RSC: PMI Social/EF (Diretores+CF Tesour+ Mortean; 12 meses) 

- Book Resultados, apresentação Board/PE - Publicação Top 3 RI - Pendências e Enquad. Tributário - Conselho de Governança com ex-Presidentes 

Fev./15 Dez./15 R$ 200 Ayres 
- 1 (Mortean) - 1 (DRI) - 1 (Choma/CF) - 0 
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          continua 

DIRETORIA METAS ESTRATÉGICAS PROJETO Entregas Início (Mes/ano) Fim (Mes/ano) R$ GP EQUIPE STATUS Observações 

PRESIDÊNCIA/VP 

Maturidade/ profissionalização/ Sustentabilidade - Choque de Gestão - Painel BSC - Meritocracia e Perfis - Diretor do Ano Fev./15 Dez./15 - TBD -     
Filiação/Retenção/ Exposição Programa PMI no mercado - PMI Visita - Universidia - Consulting Day Abr./15 Dez./15 - TBD 3 (1 de cada Dir.)     

Maturidade/ profissionalização/ Sustentabilidade 

- Primos: benchmark & Relacionamento ( 4 reuniões + 4 visitas PMI Top Brasil) (Diretores+Mortean; gera ppt+Book Processos V1; 12 meses); 

- 4 reuniões - 4 visitas Abr./15 Dez./15 R$ 3.400,00 TBD 4 Diretores   

  

RSC/Retenção/Exposição 
 - #correGP: corrida no Parque convidando a comunidade, em parceria com assessoria especializada 

- Corrida com material promocional Mar./15 Maio/15 R$ 500 TBD 

2 (DFCE+DMKC) Dayse: comunicação Sergio Marques: intro MIX3 (Camila): Assessoria Unity: Brindes (squeeze) 

  
Local: Parque BGI Gerar: squeeze + banner Inscrição: gratuita, com credenciamento na hora em quiosque FCE Cobertura fotográfica (voluntários) Aquecimento/corrida com suporte Mix3 

Maturidade/ profissionalização/ Sustentabilidade 
 - Eleições 2015 (jan-abr/2015) - Eleições 2016 (set-nov/2015) 

- Officers eleitos Fev./15 Mar./15 - Giraldelli 1 (Presidente)   
  

Maturidade/ profissionalização/ Sustentabilidade - Charter Renewal - Renovação do Charter de representação junto ao PMI GOC Fev./15 Mar./15 - Giraldelli 1 (Presidente)     

Filiação/Retenção/ Exposição 
   Expansão (1 Diretor Expansão + 1 reunião c/ evento por Branch por ano) 

- Eventos nos branches - Diretor apontado - Planejamento de Branches integrado com DMKC e DFCE 
Mar./15 Dez./15 R$ 3.000,00 Ayres 1 Diretor   

  

DFCE 

Aumentar a base de filiados Conhecer e convencer 

1 - Elaborar fluxo com todos os caminhos possíveis para abordagem ao filiado 2 - Estabelecer roteiro das diversas abordagens 3 - Criar base de dados com respostas 

Fev./15 Dez./15 
R$ 300,00/mês para ligações telefônicas e voucher de eventos 

Carlos Pedó Diego Klinczak + 5 voluntários Fase de estimativas e planejamento 
Este deve ser o principal projeto da direção em termos de obtenção de filiados, e também o mais ativo 

Melhorar a oferta de serviços do Chapter (filiacao) 
Canal de oportunidades PMI PR 

1 - Definir o processo 2 - Adequar site com acesso restrito 3 - Obter acordo das empresas de RH 4 - Colocar função no ar no site 

Fev./15 Jul./15 A definir em função da revisão do site 
Elaine Trevisam + Voluntário da direção de RH 

Elaine Trevisan + 1 voluntários Fase de estimativas e planejamento 
É um projeto que pode aumentar bastante a noção de valor agregado da filiação e auxiliar no número de filiados 
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          continua 

DIRETORIA METAS ESTRATÉGICAS PROJETO Entregas Início (Mes/ano) Fim (Mes/ano) R$ GP EQUIPE STATUS Observações 

DFCE Melhorar a oferta de serviços do Chapter (certificacao e educacao) 
Preparatório para certificação PMI - ACP (stanb by) 

1 - Concluir o formato 2 - Entrar em contato com entidade 3 - Formar turma 4 - Primeiro aluno a fazer a prova de certificação 
Mar./15 Nov./15 R$ 500,00 (BOKs) Indefinido Fabiana + Daniel + 5 voluntários 

Fase de estimativas em alto nível (sem detalhes) 
Já tivemos projetos similares no passado. Este projeto tem um potencial alto em termos de aumento da percepção de valor dos serviços do Chapter 

DGPV 

  

Voluntariado 2015: - avaliar necessidades com Diretorias - publicar chamada/vagas - receber candidaturas - pré-selecionar candidatos - realizar reunião de captação - selecionar escolhidos - formalizar captação - handover Diretoria - acompanhar trabalho e avaliar programa - formalizar encerramento 

- Voluntários alocados - Termos de Voluntariado assinados - Matriz de Comunicação atualizada - Encerramento formalizado 

Fev./15 Dez./15 LEVANTAR Mauricio Sguario 3     

  
 

- 2 visitas a empresas locais 15/03/2015 Dez./15  Ueliton 1     LIM-PR 2015 - Execução do LIM-PR 15/03/2015 Out./15  Bruno Coelho 1    

  Visita às empresas 
- Suporte à reunião IN 2015 - Suporte ao evento Fórum de Presidentes - Suporte à candidatura CBGP 17 

15/01/2015 15/03/2015  
Bruno Coelho 1 

 Repriorizado para segundo semestre/ rever na próxima RD 

  PMI-PR Social TBD 15/03/2015 Out./15  TBD     

DMKC Filiação/Retenção/ Exposição 

Visibilidade nos Canais e Conteúdo: - Gerir conteúdo do site e redes sociais  - Incluir mecanismos de medição no site, rede sociais e e-mail mkt  - Analisar relatórios de medição e propor conteúdo - Criar Subgrupo do Linkedin para Voluntários - Unificar páginas do Facebook 

- Atualização mensal do site, Facebook, Linkedin - Relatórios dos mecanismos de medição no site (Analytics), Facebook, iSend  

Mar./15 Dez./15  Indefinido 2    
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          continua 

DIRETORIA METAS ESTRATÉGICAS PROJETO Entregas Início (Mes/ano) Fim (Mes/ano) R$ GP EQUIPE STATUS Observações 

DMKC 

Filiação/Retenção/ Exposição 

Guarda da Identidade institucional e Conteúdo: - Elaborar/revisar templates dos comunicados (identidade visual, design, formato) - Consolidar e Publicar Newsletter digital  - Elaborar e gerir Calendário Unificado de Comunicação (disparos de e-mail mkt) 

 - Templates abertos dos diversos comunicados (eventos, dia do GP, boas-vindas, etc.) - Publicação trimestral da Newsletter  - Calendário Unificado de Comunicação  

Mar./15 Dez./15  Indefinido 3  Buscar fornecedor para Arte e Design Parceria equipe CPGP 

Filiação/Retenção/ Exposição 

Ferramenta de Comunicação Digital iSend: - Integrar periodicamente o CRS (fiiados e prospects) com o iSend - Rever a segmentação do iSend  - Conferir a lista de contatos e eliminar os e-mails que retornam do iSend  - Melhoria da efetividade da kpi de disparos email mkt 

- Integração mensal do CRS com iSend  - Lista de contatos do iSend atualizada e segmentada  
Mar./15 Dez./15 sem custo Indefinido 3    

Filiação/Retenção/ Exposição 
Disparo de comunicados através de email Mkt (iSend) conforme Calendário Unificado de Comunicação. 

Por demanda Mar./15 Dez./15 sem custo Indefinido 2    

Filiação/Retenção/ Exposição 

Monitorar caixas de contato do site.  Os e-mails recebidos através do Contato do site serão enviados diretamente aos diretores confome o assunto (filiação, certificação, voluntariado, etc.), com cópia para comunicação. As dúvidas mais frequentes serão incluídas no site (páginas internas e/ou de dúvidas mais frequentes). 

Recorrente. 1 - Alterar página de contato do site  2 - Analisar dúvidas frequentes dos e-mails 3 - Atualizar conteúdo da página do site  4 - Criar página de "Dúvidas mais Frequentes" 

Mar./15 Dez./15  Indefinido 2  Contrato atual de manutenção do site com Efeito Marketing Digital 
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          conclusão 

DIRETORIA METAS ESTRATÉGICAS PROJETO Entregas Início (Mes/ano) Fim (Mes/ano) R$ GP EQUIPE STATUS Observações 

DAF Legal 

Acompanhamento e reporte das pendências cartorárias e Bancárias - reunião do Rodrigo e Sérgio segunda (verificar as entradas e saídas) - Essa semana terça 

Reporte Mensal Fev./15 Dez./15  Sandra Choma 0   

DAF Legal 
Enquadramento tributário - Verificar a possibilidade de isenção de ISS - Emissão de nota fiscal 

Emissão de nota fiscal Fev./15 Mar./15 Não avaliado ainda Sandra Choma 0   
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ANEXO 6 
PMI-PR - RESPONSABILIDADES E METAS DIRETORIAS 
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DIRETORIA 
Responsabilidades e Metas Estratégicas 

 Diretoria de Marketing e Comunicação: responsável pela programação e execução de eventos do 
calendário anual em todo o estado. Responsável por gerir e garantir visibilidade e presença em todas as comunicações do PMI-PR, que incluem: canais de email, caixas de contato, website (atualização e evolução), redes sociais (LinkedIn, Facebook e Twitter); ferramenta de comunicação digital iSend. Responsável pela guarda e geração de material institucional (logo, cartões, folders, banners) e promocional (brindes, artes de campanhas, convites, adesivos, etc); geração e publicação da Newsletter digital trimestral do PMI-PR com colaboração de voluntários e filiados para geração de conteúdo; disparo de comunicados e gestão/atualização das listas de contatos da ferramenta iSend. KPIs sugeridos: quantidade de eventos, disparos via iSend, tráfego website, tamanho de redes, receita de eventos. 

 Diretoria de Filiação, Certificação e Educação: responsável por monitorar e influenciar os índices 
de crescimento de filiação e certificação, através de campanhas relativas a difusão do PMI-PR e benefícios da filiação, vantagens das certificações à vida profissional dos filiados e continuidade da filiação. Há também desenvolvimento de ações de conscientização junto a IES, com palestras de conteúdos institucionais e propagação de conhecimento. Condução de cursos em parceria com o mercado (pendente de definição de política pela Diretoria RI). Atualização da lista mensal de filiados extraída do CRS/PMI global) KPIs sugeridos: num. filiados, novos filiados, % retenção 

 Diretoria de Gestão de Pessoas & Voluntariado: responsável por gerir o processo de 
voluntariado do PMI no Paraná. Inclui, mas não se limita, a: levantamento das necessidades de voluntariado das outras Diretorias com base no Portfolio aprovado, abertura/divulgação das vagas (através ferramenta VRMS do PMI), captação/seleção/formação de voluntários; acompanhamento e feedback do Voluntário visando à sua evolução e da contribuição ao Chapter; encerramento formal do programa, com emissão de certificado. Evoluir o programa de reconhecimento "Voluntário do Ano". Garantir a percepção de valor dos voluntários e candidatos perante o trabalho no Chapter; alinhar os objetivos do voluntariado com as aspirações pessoais/profissionais dos voluntários para garantir engajamento. Formar e selecionar possíveis futuras lideranças do Chapter para garantir oxigenação das Diretorias. KPIs sugeridos: quantidade de voluntários formais, captações no ano 

 Diretoria de Relações Institucionais: alinhamento, contato e compartilhamento de melhores 
práticas com Integração Nacional e instituições de governo. Condução e acompanhamento de parcerias com organizações e IES. KPIs sugeridos: quantidade de parcerias em andamento, receita de parcerias. 

 Diretoria de Administração e Finanças (Tesoureiro): planejar, acompanhar e reportar o status financeiro do Chapter, incluindo movimentações relevantes e pendências. Realizar os pagamentos devidos e registros necessários; aprovar contas do ano junto ao Conselho Fiscal. Planejar e acompanhar ações relativas ao caráter administrativo do Chapter, como contas a pagar, fornecedores, compliance com PMI, documentação e gestão cartorial e contábil.  
 Diretoria de Expansão: junto aos Branch Leaders, replicar a missão do PMI-PR nos polos Norte e Oeste do estado, gerando valor aos filiados e comunidade regional. Atuar através de equipes de voluntários locais e com planos adequados ao cenário de cada região. Atuar como facilitador transversal e ponto focal entre Diretorias e times locais. Devido ao foco em iniciativas de voluntariado, filiação e eventos, 
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deve atuar próximo às Diretorias GPV, FCE e MKC. KPIs sugeridos incluem número de filiados, número de eventos, quórum de eventos e visitas institucionais (por Branch). 
 

 Pres. & VP: suporte às Diretorias na execução/report dos projetos; governança/gestão do portfolio e alinhamento estratégico-tático; integração da Diretoria;representação do Chapter perante Integração Nacional. Planejamento e consolidação do portfolio. Atividades de compliance junto ao PMI GOC, incluindo charter renewal e reports. Representação do Chapter em eventos nacionais e internacionais. 
o PMO 

 Consolidar portfolio de projetos, mantendo-o atualizado 
 Coletar e consolidar status de projetos mensalmente, disparando status consolidado à Diretoriae gerando o Book Anual de Resultados 
 Prover suporte metodológico e ferramental às Diretorias para execução dos projetos, buscando aderência dos mesmos 
 Coletar e consolidar o conhecimento/processos existentes nas Diretorias 

 


