91%

dos institutos e fundações contam com um conselho deliberativo formalmente constituído. Seus membros, no entanto, ainda são majoritariamente homens e brancos. A diversidade
na composição desses colegiados é algo que pode ser aprimorado
para que essas estruturas tenham a pluralidade necessária para
garantir o cumprimento de sua missão e desenvolver suas estratégias de atuação.
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90 de 99 institutos e fundações dispõem de um conselho

1

deliberativo formalmente constituído. Das nove organizações
que não possuem, seis delas são institutos e fundações empresariais com orçamentos anuais inferiores a R$ 6 milhões.
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Mais da metade dos institutos e fundações (54%) não
possuem conselheiros independentes, proporção que
aumenta para 69% quando se considera apenas os institutos e fundações empresariais e cai para 41% no conjunto das instituições familiares. Entre os institutos e fundações independentes ou comunitários apenas 13% não
possuem conselheiros independentes.
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Entre os institutos e fundações brasileiras,
cerca de um quarto (24%) dos membros do
conselho deliberativo são mulheres. Nas fundações estadunidenses , 41% dos membros do
conselho são mulheres*. A proporção de mulheres é menor nos institutos e fundações independentes ou comunitários (21%) e nos institutos e
fundações empresariais (22%), enquanto nos
familiares elas detêm 32% dos assentos.

6%

Mais mulheres
do que homens
(menos de 75%)

8%

9%

1%

Sem conselho
deliberativo
formalmente
constituído

O percentual de mulheres diminui na
medida em que a faixa de investimento da organização aumenta. As
mulheres representam 30% dos conselheiros das organizações com investimentos de até R$ 6 milhões, proporção que decresce para 14% nas organizações com investimento de mais de
R$ 50 milhões.

Majoritariamente
mulheres (75% ou
mais)

A paridade de representação entre mulheres e
homens nesse colegiado é assegurada em apenas
6% das organizações que contam com conselhos
deliberativos. Em 1%, as mulheres são a maioria dos
conselheiros, e em 75%, os homens prevalecem
(representam mais de 50% dos conselheiros), sendo
que, em mais da metade dos investidores sociais
com conselhos deliberativos (49% das organizações), eles ocupam 75% ou mais das cadeiras.

*Fonte: Council on Foundations, dados da pesquisa 2016 Grantmakers Salary and Benefits Survey.
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Quase a totalidade dos
institutos e fundações
(98%) conta com alguma
prática de controle e supervisão financeiros e
econômicos e 95% declarou adotar práticas de
transparência e relacionamento com as partes
interessadas. A ampla
maioria (93%) tem sua
missão publicada no site,
mas as demonstrações
contábeis não estão disponíveis em 43% dos
casos.

Demonstrações
contábeis divulgadas no site

92%

Conselho deliberativo
Conselho se reúne pelo
menos duas vezes ao ano

95%
93%

Missão divulgada no site

80%

Há avaliação periódica do conselho
deliberativo

Somente 2% dos 99 institutos e fundações contam com conselheiros indígenas, 3% pretos/negros e 16% pardos, enquanto
91% têm assentos ocupados por pessoas brancas, o que, na
realidade, significa que das organizações com conselho, 100%
delas possuem conselheiros brancos, já que 9% das organizações não têm conselho deliberativo. A presença de
pretos/negros é maior nos institutos e fundações independentes
ou comunitários (38% das organizações possuem conselheiros
pretos/negros) e menor nas instituições empresariais (15%).
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Acesso à informação
Para complementar os dados do Censo 2016, o informe do Painel GIFE de Transparência traz
um panorama sobre as informações mais e menos disponibilizadas no site de 48 fundações
e institutos associados ao GIFE no ano de 2016.
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Os indicadores de propósito e
contato são os mais divulgados pelos 48 institutos e
fundações, em média. Com
exceção da dimensão de avaliação, os indicadores das
dimensões de governança e
gestão de informações
financeiras / econômicas
são os menos divulgados.

