
Painel GIFE de Transparência  

Indicadores 

Dimensão Indicador Descrição Serão aceitas informações presentes 
somente em relatórios de 
atividades/relatórios anuais 

Contato Endereço A organização fornece em seu site o endereço completo de sua sede Não 

Telefone A organização fornece em seu site ao menos um telefone de contato Não 

E-mail A organização fornece em seu site ao menos um e-mail de contato 
direto 

Não 

Propósito da 
organização 

Missão A organização deixa explícito em seu site sua missão respondendo 
porque existe, o que se propõe a fazer, e para quem suas atividades 
estão voltadas. 

É recomendado que a missão seja capaz de refletir o objetivo social 
presente no Estatuto da organização, ainda que isso não esteja sendo 
exigido como critério para o Painel. 

Não 

Visão A organização deixa explícito em seu site a sua visão descrevendo o 
futuro que deseja e respondendo questões como (exemplos): No que 
a organização quer se tornar? Qual a direção é apontada? O que a 
organização será? O que a organização pretende transformar? Etc. 

Não 



Dimensão Indicador Descrição Serão aceitas informações presentes 
somente em relatórios de 
atividades/relatórios anuais 

Governança e 
gestão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composição do 
conselho 
deliberativo 

A organização deixa explícita em seu site a composição de seu 
conselho de deliberativo (órgão responsável pela tomada de decisões 
da organização) indicando nome e sobrenome dos conselheiros. 
Ainda que mantenham a sua função deliberativa, os conselhos 
podem receber diferentes denominações, tais como: conselho 
curador, conselho diretor, conselho de governança, conselho 
administrativo. Não cabe neste indicador a divulgação de 
informações sobre a composição dos conselhos consultivos ou outras 
instâncias ou fóruns de discussão. 

É recomendado, ainda que não esteja sendo exigido como critério 
para o Painel: 

 Que sejam disponibilizadas informações sobre cargos no 
interior do conselho e as instituições as quais os conselheiros 
pertencem. 

 A organização deixa claro como está organizada sua estrutura 
de decisão. 

Sim 

Composição do 
conselho fiscal 

A organização deixa explícita em seu site a composição de seu 
conselho fiscal indicando nome e sobrenome dos conselheiros. 

É recomendado que sejam disponibilizadas informações sobre cargos 
no interior do conselho e as instituições as quais os conselheiros 
pertencem, ainda que isso não esteja sendo exigido como critério 
para o Painel. 

Sim 



Dimensão Indicador Descrição Serão aceitas informações presentes 
somente em relatórios de 
atividades/relatórios anuais 

Governança e 
gestão 

Estatuto A organização publica o seu estatuto em seu site. 
É recomendado que seja disponibilizado o estatuto válido mais 
recente, ainda que não esteja sendo exigido como critério para o 
Painel. 

Não 

Composição da 
assembleia 
geral (só para 
associação) 

A organização deixa explícita em seu site a composição de sua 
assembleia geral (composta pelos sócios da organização) com nomes 
das pessoas físicas ou jurídicas participantes. 
OBS. Válido somente às organizações constituídas juridicamente 
como associações. As organizações cuja natureza jurídica é a de 
fundação privada aparecerão com a indicação N/A. 

Sim 

Composição da 
equipe 
executiva 

A organização deixa explícito em seu site o nome e sobrenome da 
equipe executiva principal (Exemplo: principais gestores das áreas 
financeira, projetos, RH, comunicação, etc.). 

Sim 

Planejamento, 
programas e 
atividades 
 

Principais 
programas, 
projetos, ações 
e atividades 

A organização deixa explícito em seu site uma lista com os nomes e 
uma breve descrição dos programas, projetos, ações e atividades que 
está conduzindo incluindo a i informação necessária para que o leitor 
entenda em que consistem e quais são seus objetivos. 

Sim 



Dimensão Indicador Descrição Serão aceitas informações presentes 
somente em relatórios de 
atividades/relatórios anuais 

Planejamento, 
programas e 
atividades 

Informações 
sobre 
planejamento / 
diretrizes 
estratégicas 

A organização deixa explícitas em seu site informações sobre suas 
diretrizes estratégicas (informações que apontam os objetivos futuros 
da organização tais como os resultantes de planejamento estratégico) 
que permitam que o leitor possa entender quais são as principais 
metas ou objetivos da organização para o futuro. 
É recomendado que sejam disponibilizadas e apresentadas 
informações de forma detalhada, incluindo metas e objetivos, ainda 
que este detalhamento não esteja sendo exigido como critério para o 
Painel. 

Sim 

Relatórios de 
atividades 

A organização publica o relatório de atividades / relatório anual em 
seu site (ano anterior). 

- 

Informações 
econômicas / 
financeiras 

Relatórios dos 
auditores 
independentes 

A organização publica os relatórios de auditores independentes (ano 
anterior) em seu site. Pode ser divulgado o relatório completo ou 
somente os pareceres dos auditores. 
É recomendado que sejam disponibilizados os relatórios completos, 
ainda que isto não esteja sendo exigido como critério para o Painel. 

Sim 

Demonstrações 
contábeis 

A organização publica em seu site o relatório das demonstrações 
contábeis (ano anterior). 

Sim 

Avaliação Relatórios de 
avaliação 

A organização publica em seu site relatórios específicos de avaliação 
de programas e projetos ou institucionais (da própria organização). 
Não são considerados avaliações que integram os relatórios de 
atividades / relatórios anuais. 

Não 

 


