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RESUMO 

 

O estudo de caso com desenho transversal descritivo e enfoque qualitativo teve por objetivos 

avaliar a qualidade da Governança Corporativa em instituição hospitalar filantrópica 

localizada no Município de São Paulo e analisar as práticas implementadas mediante 

diretrizes do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e da Healthcare Governance and 

Tranparency Association. As boas práticas de governança corporativa podem contribuir 

significativamente para que as instituições filantrópicas hospitalares de excelência, associadas 

ao PROADI, sejam mais competitivas e autossustentáveis, a fim de que não necessitem de 

substanciais capitais de investidores, os quais podem, pelo seu interesse intrínseco de ganho, 

modificar a estrutura de capital, resultando em perda da filantropia, descaracterizando a 

missão da organização e sua finalidade social. Antecedeu à coleta de dados, a elaboração de 

instrumento constituído por 220 questões fechadas, com opções de respostas pré-codificadas 

(sim ou não) referentes às práticas recomendadas de governança corporativa compreendidas 

em nove dimensões de análise. A coleta foi realizada por meio de entrevistas com os 

principais gestores da instituição, e para cada questão com resposta afirmativa realizou-se 

análise documental com o intuito de evidenciar as informações referidas pelos entrevistados. 

Os principais resultados foram: O índice geral de qualidade da governança corporativa 

alcançou adequação de 75%; As Dimensões Associações e Conduta, Conflito de Interesses e 

Divulgação de informações apresentaram-se totalmente adequadas às diretrizes preconizadas; 

As dimensões Auditoria Independente e Associação Marca/Imagem apresentaram níveis de 

adequação inferiores a 50%. Os resultados atenderam plenamente aos objetivos da pesquisa, 

assim como foi possível apontar desdobramentos para futuros estudos, tais como: a inclusão 

de novas dimensões específicas ao setor de saúde, avaliação e análise crítica pelas 

organizações no que diz respeito aos resultados decorrentes das práticas de governança 

corporativa e o aprofundamento da questão referente à atribuição ou não de pesos 

diferenciados para as dimensões.  

 

Palavras-chave: Governança; Governança clínica; Hospitais filantrópicos; Hospitais 

privados; Organização e administração; Administração hospitalar; Saúde suplementar. 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

This case study with a descriptive and qualitative focus aims at evaluating Corporate 

Governance in a philanthropic hospital located in the city of São Paulo and analyzes the 

practices implemented through the guidelines of the Brazilian Institute of Corporate 

Governance and the Healthcare Governance and Transparency Association. Good governance 

practices can be important to make philanthropic hospitals of excellence more competitive 

and self-sustaining, so that they do not need capital from third parties, who can, for their 

interest in profit-making, modify their social patrimony, causing a lack of philanthropy , 

misleading the organization's mission and its social purpose. Before the data collection, an 

instrument was created consisting of 220 closed questions, with the option of pre-coded 

answers (yes or no) referring to recommended governance practices comprised in nine 

dimensions of the analysis. The data was collected by interviewing the main managers of the 

institution, and each affirmative answer led us to carry out the document analysis in order to 

evidence the information mentioned by the interviewees. The main results were as follows: 

The overall report on the quality of corporate governance was 75%; The Dimensions 

Associations and Conduct, Conflict of Interests and Disclosure of Complementary 

Information seemed to be suitable to recommended guidelines; independent auditing 

dimensions and brand/image association showed adequacy index below 50%. The results met 

thoroughly the research objective, but we were also able to find other areas for future studies, 

such as: the inclusion of new actions in the health sector, evaluation and critical analysis by 

organizations that are relevant to governance practices results. 

 

Keywords: Governance; Clinical governance; Philanthropic hospitals; Private Hospitals; 

Organization and Management; Hospital management; Supplementary health. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

1.1 Interesse pelo tema, problema da pesquisa e objetivos 

 

A implementação de boas práticas de governança corporativa transforma 

princípios básicos em recomendações objetivas, nivelando interesses para que ocorra a 

preservação e a otimização do valor econômico de longo prazo da organização, favorecendo 

seu acesso a recursos ou aprimorando sua estrutura de auto-sustentabilidade e contribuindo 

para a qualidade da gestão, para a longevidade e para o bem comum (IBGC, 2015). 

Com origem em várias partes do mundo, teria sido criada devido à necessidade 

observada pelos acionistas das grandes empresas, em estabelecer princípios de atuação dos 

executivos, com o propósito de contribuir para o maior controle de atuação das empresas 

(LEAL; CAMURI, 2008). 

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), fundado no 

ano de 1995, estabeleceu como organização de referência sobre a temática, os seguintes 

princípios em seu Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa: transparência, 

prestação de contas, equidade e responsabilidade corporativa (SILVEIRA, 2015). 

No que diz respeito ao setor de saúde, o país enfrenta uma crise de geração de 

valor caracterizada pelo desalinhamento entre as partes interessadas e por conflitos de 

interesses na cadeia de valor acarretando aporte crescente de recursos sem melhoria 

substancial na qualidade de vida da população (CHAPCHAP; MACEDO, 2014). A maioria 

dos conflitos é decorrente da prevalência de um grau ainda elevado de informalidade na 

gestão dos negócios podendo ser atribuídos como fatores causais: a gestão não profissional e 

o estágio rudimentar de governança corporativa (DE LUCA, 2014). 

Diante disso, a implementação da governança corporativa poderia contribuir para 

que desafios, tais como: análise da tecnologia da saúde, modificações da cultura 

organizacional e assistencial e mecanismos de remuneração dos serviços hospitalares possam 

ser enfrentados e resolvidos com eficiência, agregando valor para a sociedade, com 

formulação de objetivos estratégicos mais coerentes com o interesse público e 

sustentabilidade econômica. 

Em relação ao segmento hospitalar filantrópico, foco desse estudo, apresenta-se 

como importante prestador de serviços para o Sistema Único de Saúde (SUS) e para o setor de 

Saúde Suplementar no Brasil. Representa cerca de um terço dos leitos hospitalares existentes 
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no País, distribuídos em aproximadamente 2.600 hospitais (PORTELA et al.,2004) 

localizados em diferentes regiões, com expressivo número de pequenos hospitais de baixa 

complexidade situados nos municípios do interior e alguns de alta complexidade, geralmente 

instalados em regiões metropolitanas. Além disso, a metade do número de hospitais 

filantrópicos apresenta-se como os únicos hospitais dos seus municípios (LIMA et al., 2004). 

Apesar da representatividade desse segmento no país nos quesitos mencionados, o 

nível de desenvolvimento gerencial nesses hospitais ainda gera preocupações, pois se 

caracteriza essencialmente pela ausência de inúmeras estruturas e instrumentos básicos, 

gerando riscos para sua sobrevivência, necessitando de adequada incorporação e uso eficiente 

de instrumentos de gestão e de ajustes pelos seus dirigentes e agentes públicos (LIMA et al., 

2004). 

Primordialmente, a essência das instituições filantrópicas se constitui na geração 

do bem comum e na prestação de serviços à sociedade e não apenas na geração de resultado 

financeiro. Nessas instituições, não está claro o direito de posse. Os conselheiros apresentam-

se como voluntários, contudo esse fato não assegura que colocarão o interesse coletivo acima 

do individual, ou seja, favorável ao bem comum. Diante disso, torna-se imprescindível, a 

promoção do bom desempenho por meio da implementação da governança corporativa 

(ALMEIDA; CONTADOR FILHO; SANTOS, 2014). 

Atualmente, essas instituições começam a se preocupar com sua longevidade. 

Apesar de várias iniciativas já terem sido conduzidas relacionadas ao aprimoramento da 

gestão, poucas se desenvolveram sob os conceitos da administração e da avaliação de 

desempenho organizacional aplicados sob as especificidades desse tipo de organização 

(CUNHA; CORREA, 2013). 

No universo das instituições hospitalares filantrópicas destacam-se os hospitais de 

excelência (HE) com configuração de obrigações diferenciadas em relação ao restante das 

outras organizações filantrópicas. Estabeleceu-se a expressão “Hospitais de Excelência” para 

reconhecer que essas organizações foram habilitadas pelo Ministério da Saúde e cumprem os 

critérios para a apresentação de projetos de apoio ao SUS em troca de isenção de 

contribuições sociais. Passam a integrar as ações estratégicas do SUS de modo mais intenso 

mediante otimização de sua capacidade técnica e de seu conhecimento (BRASIL, 2011). 

No nosso país, há um grupo de cinco hospitais de excelência e essa seleção 

também se revela pela conceituada reputação mediante alto nível de qualidade assistencial 

construído ao longo de décadas pela obtenção de acreditações internacionais, entre as quais, 

destacam-se: Joint Comission International (JCI), Accreditation Canada International (ACI) e 
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National Integrated Accreditation for Healthcare Organizations (NIAHO) e pela adequada 

gestão de sistema ambiental de saúde ocupacional, resultando na aquisição de certificações 

internacionais, tais como: International Organization for Standardization (ISO) 14000 e 

Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001. 

A obtenção e a manutenção do Certificado de Entidade Beneficente e Assistência 

Social (CEBAS) pressupõe a parceria com o Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI- SUS), pois essas instituições hospitalares 

não são usuais prestadoras de serviços ao SUS. As isenções fiscais concedidas garantem 

vantagem competitiva de redução de custos com relação aos hospitais privados não 

filantrópicos, que atuam na saúde suplementar. Configura-se assim, a Filantropia como 

Estratégia Competitiva (FASCINA, 2009). 

Diante do exposto, as boas práticas de governança corporativa podem auxiliar 

essas instituições a serem competitivas e autossustentáveis, a fim de que não necessitem de 

consideráveis aportes financeiros de terceiros, os quais poderiam modificar a tal ponto o 

capital social, que resultaria em perda da filantropia, descaracterizando assim, o propósito da 

instituição, sua finalidade e missão social.  

Contextualizando essa situação, apresenta-se o Hospital Samaritano, 

anteriormente integrante do grupo dos HE, que se tornou uma organização com fins 

lucrativos, perdendo consequentemente a filantropia. Durante o processo de transição 

necessariamente houve a suspensão de alguns projetos (COLUCCI, 2017), pois o rompimento 

da parceria entre o Ministério da Saúde (M) e a instituição filantrópica perpassa pela 

suspensão de projetos em andamento, anteriormente firmados, no momento do 

estabelecimento da parceria relacionados às seguintes áreas: estudos de avaliação e 

incorporação de tecnologia, capacitação de recursos humanos, pesquisa de interesse em saúde 

e desenvolvimento de técnicas e operação de gestão em serviços de saúde (BRASIL, 2011). 

No grupo de HE, encontram-se duas organizações hospitalares que adotaram o 

modelo de Governança Corporativa há pelo menos quase duas décadas, sendo que uma delas, 

em pesquisa realizada com 5.260 pessoas usuárias de planos de saúde que utilizaram os 

serviços hospitalares no ano de 2016, obteve a primeira posição entre 140 hospitais privados e 

públicos do país, como melhor Valor Percebido (custo-benefício) e maior Força da Marca 

(CVA SOLUTIONS, 2017), motivo pelo qual foi escolhido como local para o 

desenvolvimento do presente estudo.   

Diante desse contexto, emergiram os seguintes questionamentos, os quais 

determinaram os objetivos desse estudo:  
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• A qualidade da Governança Corporativa nessa instituição está adequada? 

• As práticas de Governança Corporativa recomendadas pelo IBGC e pela 

HeGTA estão sendo implementadas? 

A avaliação da qualidade da Governança Corporativa, no local proposto para a 

realização do estudo, poderá contribuir fornecendo subsídios à organização para a 

implantação, consolidação ou reformulação das práticas da Governança Corporativa, pois 

fornecerá dados importantes referentes à análise situacional da Governança Corporativa nessa 

instituição. 

Além disso, poderá contribuir para que outras organizações de saúde despertem 

para a relevância da implementação de práticas de Governança Corporativa, considerando que 

a mesma pode representar fator diferencial para a organização diante dos constantes desafios 

enfrentados, bem como para a realização de futuras pesquisas relacionadas a essa temática. 

Desse modo, os objetivos do estudo foram: avaliar a qualidade da Governança Corporativa 

em instituição hospitalar filantrópica localizada no Município de São Paulo e analisar as 

práticas de governança corporativa implementadas, mediante diretrizes do Instituto Brasileiro 

de Governança Corporativa (IBGC) e da Healthcare Governance and Tranparency Association 

(HeGTA).  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 Governança Corporativa: Conceito e História  

 

A Governança Corporativa (GC) pode ser definida como o processo de gestão e 

seu monitoramento, tendo em vista os princípios da responsabilidade corporativa: fiscal, 

trabalhista, social, societário e ambiental, integrando com o ambiente e os públicos 

estratégicos visando à sustentabilidade em longo prazo (GONZALEZ, 2012). 

Diz respeito ao modo pela qual as sociedades são conduzidas e monitoradas, 

abrangendo suas regras explícitas e tácitas, destacando-se o relacionamento entre a diretoria, 

conselho de administração e acionistas (SILVEIRA, 2015). Além de monitorar e dirigir as 

empresas incentiva-as, envolvendo o relacionamento também entre sócios, órgãos de 

fiscalização e de controle e o restante das partes interessadas (IBGC, 2015). 

Para Costa (2008), a GC pode ser compreendida como o conjunto de mecanismos 

de incentivo e controle, internos e externos, para a redução dos custos resultantes do problema 

de agência dos gestores.  

É a forma de poder exercida sobre as instituições corporativas, abrangendo 

atividades do conselho e sua relação com os acionistas ou outros membros e com o corpo de 

gestão executiva da instituição, bem como com os auditores externos, agências reguladoras e 

outras partes relacionadas. Diferentemente da gestão executiva, responsável pela execução 

dos planos de ações na direção correta, a GC, por meio dos membros do conselho, é 

responsável pela indicação da direção correta para a instituição formulando estratégias e 

políticas a serem cumpridas pela gestão. Cria mecanismos para supervisionar e exigir 

prestação de constas da gestão executiva (TRICKER, 2015). 

A GC torna-se especialmente pertinente para tratar organizações de natureza 

cooperativa, democrática e associativa, correspondendo à categoria analítica, associada a 

conceitos de parceria, participação, aprendizado coletivo, regulação e práticas de bom 

governo, tais como: orçamento participativo e ações de desenvolvimento local e regional 

(RODRIGUES; MALO, 2006).   

Pode ser pensada como feixe de forças entrecruzadas de empresas e países que 

sustentam as estruturas e processos que abrangem as relações entre a gestão das organizações 

e seus stakeholders, sendo os mais comuns os acionistas (SHIEHLL; MARTINS, 2016). 
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Para Catapan e Cherobin (2010), a GC corresponde a um conjunto de mecanismos 

pelos quais os fornecedores de recursos asseguram que obterão o retorno sobre seu 

investimento.  

O estudo da GC se respalda em princípios e regras. Considerando os princípios, 

apresenta um conjunto de dimensões que representam áreas onde se busca a identificação dos 

princípios e práticas ou mecanismos que correspondem à materialização desses princípios 

com o auxílio de regras normatizadoras de tais práticas (CORREIA; SILVA; MARTINS, 

2016).  

As boas práticas de governança corporativa transformam princípios básicos em 

recomendações objetivas, igualando interesses para a preservação e otimização do valor 

econômico em longo prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos, bem como 

contribuindo para a qualidade da gestão, sua longevidade e o bem comum (IBGC, 2015).  

Quando compreendida como um conjunto de instrumentos destinados ao 

aprimoramento de processos de decisão na alta gestão empresarial é veiculado pela receita 

neoliberal como a solução internacional para a problemática de capitalização dos mercados, 

capaz de fortalecer as economias, e consequentemente, fomentar o desenvolvimento 

(CLAUMANN, 2015).                                                                                                                                

O termo “Governança Corporativa” foi utilizado com regularidade, inicialmente 

nos EUA na década de setenta e em outros locais, na década de oitenta, sendo que 

especialmente na Inglaterra, a GC tornou-se o fator principal a ser exigido nas empresas de 

capital aberto na década de 90 (CHEFFINS, 2015).  

O início do movimento da GC na década de 80 teve como pano de fundo, a criação 

de valor para o acionista, como um meio de equiparar os interesses entre administradores, 

acionistas, controladores e minoritários para aumentar o retorno financeiro para os 

investidores e, por conseguinte, as práticas de governança recomendadas pelos agentes de 

mercado, tais como: remuneração associada ao desempenho das ações, conselhos de 

administração independentes e maior prestação de contas sobre o resultado da empresa, 

passaram a ser consideradas como mecanismos para aumentar a riqueza dos acionistas 

(SILVEIRA, 2015).  

A partir dessa década, se tornou o principal foco de discussão sobre a gestão das 

instituições em escala global, tendo contribuído para isso, o crescimento e maior ativismo dos 

investidores institucionais; onda de fusões e aquisições de empresas; privatizações de 

empresas públicas na Europa e em países em desenvolvimento; desregulamentação e 

integração global dos mercados de capitais; crise dos mercados emergentes no fim dos anos 



 
 

22 

90 e inúmeros escândalos e falências corporativas nos EUA e Europa no início dos anos 2000 

(CLAUMANN, 2015).  

No que diz respeito à moderna governança, destacam-se quatro marcos históricos. 

O primeiro refere-se ao ativismo de Robert Monks, que a partir da segunda metade dos anos 

80, inconformado com a passividade dos acionistas e com as práticas oportunistas dos 

executivos, altera o curso de governança nos Estados Unidos, alcançando resultados 

referentes à revelação de desvios nas práticas corporativas, à mobilização de acionistas 

individuais e institucionais e ao maior respeito pelos direitos dos proprietários (ROSSETTI; 

ANDRADE, 2014).  

O segundo abrangeu publicação de documento no Reino Unido, em 1992, 

intitulado relatório Cadbury, que concluiu os trabalhos de comissão instituída em 1991 pela 

bolsa de valores de Londres, com o apoio de instituições profissionais, empresariais e do 

Banco da Inglaterra, tendo em anexo um projeto de “Código das Melhores Práticas de 

Governança Corporativa”, posteriormente revisado no ano de 1998 (CARDOSO FILHO; 

SIMÃO FILHO, 2014). 

A criação do Comitê Cadbury deveu-se ao fato dos membros dessa Comissão, 

estarem temerosos com a queda de confiabilidade dos relatórios financeiros resultantes da 

falta de transparência das informações das companhias listadas em bolsa e pela ausência de 

competência dos auditores em satisfazer as exigências dos acionistas por meio dos relatórios 

financeiros. Assim, a Comissão ficou incumbida de considerar as questões mais amplas de 

governança corporativa, incluindo as responsabilidades dos executivos e membros do 

Conselho para rever e reportar sobre o desempenho das empresas e promover a comunicação 

entre o Conselho, acionistas e outras partes interessadas (CHEFFINS, 2015).  

Nos anos de 1990, houve um movimento global de institucionalização das práticas 

de GC, sendo que, as organizações internacionais, operadores de mercados financeiros e 

empresas, formalizaram códigos de boas práticas e as bolsas de valores instituíram segmentos 

para avaliar e classificar as companhias segundo seus padrões de governança, sendo fundadas 

as agências de classificação de risco (CLAUMANN, 2015).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

O terceiro marco histórico, com maior abrangência institucional, despertou 

interesse de uma organização multilateral pelo tema de Governança (ROSSETTI; 

ANDRADE, 2014).   

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

compreendeu que o desenvolvimento das nações associava-se à boa gestão, sendo que, um 

método importante a ser incentivado, seria o apoio à implementação da governança 
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corporativa em organizações privadas. O sucesso desse processo incentivaria a introdução das 

mesmas metodologias no setor público (OCDE, 2003).  

Da mesma forma, a OCDE defendeu que a Governança deve evoluir do foco no 

acionista para os stakeholders (GONZALEZ, 2012). Os princípios da OCDE foram definidos 

em 1998 e direcionados ao bom funcionamento das corporações e dos mercados de capitais e 

consequentemente ao desenvolvimento das nações (ROSSETTI; ANDRADE, 2014).  

A partir do final dos anos 90, os códigos de governança eram objeto de política, 

sendo que os governos começaram a formular seus próprios códigos ou a adotar um código 

expedido por entidade privada. No final de 1999, período de divulgação dos princípios de 

Governança Corporativa da OCDE, 72 códigos haviam sido decretados em 24 países 

(CUERVO-CAZURRA; AGUILERA, 2004). Os princípios da OCDE passaram a representar 

o referencial para iniciativas governamentais com foco na GC, tendo início uma grande 

multiplicação de códigos (CLAUMANN, 2015).  

O último marco histórico evidencia a relevância da regulação e conformidade legal 

da Governança (ROSSETTI; ANDRADE, 2014).  

Os vários escândalos no mercado de capitais Norte-americano envolvendo 

empresas com a Enron, do setor de energia, Worldcom, de telecomunicações e Arthur 

Andersen, empresa de auditoria, entre outras, resultaram em inúmeros prejuízos financeiros 

atingindo milhares de investidores. Foi necessária ação de autoridades americanas para conter 

maiores prejuízos com a descapitalização das empresas e retomar a credibilidade do mercado 

(SILVA; MACHADO, 2008).  

Assim, o congresso americano aprovou em 2002, a Lei Sarbanes-Oxley que teve 

efeitos significativos não só aos Estados Unidos, uma vez que a legislação envolve também 

empresas estrangeiras, incluindo as brasileiras, com ações negociadas nas bolsas de valores 

dos EUA, como também às subsidiárias de empresas americanas. As empresas passaram a ter 

que se moldar a um cenário de mudanças, especialmente no setor de auditoria interna, sendo 

necessária definição clara e detalhada dos controles de cada área, para que pudessem fornecer 

informações com transparência aos administradores e investidores sobre a situação 

patrimonial e financeira da empresa (SILVA; MACHADO, 2008).  

Os princípios de ética empresarial sobressaíram-se. Dessa forma, fraudes 

contábeis, transparências, controles e prestações de contas foram considerados (GONZALEZ, 

2012). 

No entanto, os atributos de controle da SOX foram insuficientes e em 2008, 

ocorreu grande impacto nas bolsas americanas decorrente da falência do crédito imobiliário. 
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As causas principais dessa implosão provavelmente foram o não atrelamento dos bônus de 

seus executivos aos riscos dos negócios envolvidos, metas de curto prazo e a falta de 

transparência dos balanços financeiros dos bancos credores (SILVEIRA, 2015). 

A reformulação do funcionamento do mercado Wall Street e proteção ao 

consumidor pela Lei Dodd-Frank, aprovada em 2010, nos Estados Unidos, impôs um novo 

regime de regulação em agências de classificação de risco, tendo como principal objetivo 

maior controle das agências responsáveis pela qualidade de avaliação de seus riscos de crédito 

e a melhoria da transparência dos relatórios de avalição de risco (CARBONE, 2010).  

No mercado de capitais do Brasil, a garantia mais expressiva do direito à 

informação ocorreu com o advento da Lei 6.404/1976, com a instituição de disposições sobre 

o dever dos administradores em informar sobre a elaboração, divulgação e auditoria dos dados 

contábeis das sociedades por ações e pela própria atuação da autarquia reguladora, a qual, 

segundo a Lei 6.385/1976, exerceria a função de registrar as instituições do mercado de 

capitais e de emitir valores mobiliários (DE MARCO, 2010). 

Após vinte e três anos da promulgação dessas Leis, ocorre a fundação do Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) com o estabelecimento do código de melhores 

práticas de Governança Corporativa que abrange os seguintes princípios: transparência 

(disclosure), equidade (fairness), prestação de contas (accountability) e responsabilidade 

corporativa (compliance) (ÁLVARES; GIACOMETTI; GUSSO, 2008).  

No ano de 2000, o tema “Governança Corporativa” assume maior relevância com 

o lançamento dos níveis de companhias 1 e 2. Essa classificação segue o nível crescente de 

requisitos de Governança Corporativa (SILVEIRA, 2015). 

Na mesma época, a BOVESPA lança o Novo Mercado, segmento de listagem 

destinado à negociação de ações expedidas por empresas que voluntariamente, se 

comprometem com a adoção de práticas de GC e aberturas adicionais de informações 

relacionadas às exigências da legislação. A valorização e liquidez das ações de um mercado 

sofrem influência positiva do grau de segurança que os direitos concedidos aos acionistas 

oferecem e pela qualidade das informações prestadas pelas instituições (SANTOS; 

PEDREIRA, 2004).  

A partir de 2001, a Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) inaugura projeto 

direcionado ao incentivo das práticas de GC, que abrange a criação de níveis diferenciados de 

GC, representados pelas companhias Nível 1, cujas práticas projetam melhoria na prestação 

de informações ao mercado e companhias Nível 2, que além das obrigações consideradas no 
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Nível 1, consideram um conjunto mais amplo de práticas de GC e direitos adicionais aos 

acionistas minoritários (SANTOS; PEDREIRA, 2004).  

No período de 2004 a 2008 ocorreu um número crescente de companhias que se 

propuseram à abertura de capital colocando ações em Bolsas de Valores, IPOs (Initial Public 

Offering), sendo obrigadas a seguir as boas práticas da Governança Corporativa (SILVEIRA, 

2015). 

No fim de 2009, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou a instrução 

480, normativo que aumentou consideravelmente a transparência exigida das companhias. A 

partir de 2010, passou a divulgar o Formulário de Referência em substituição ao antigo 

Informativo Anual (IAN). Uma das exigências era que as empresas passassem a revelar as 

remunerações máxima, média e mínima do Conselho de administração e da Diretoria 

executiva. Muitas empresas utilizaram liminar concedida aos associados do Instituto 

Brasileiro dos Executivos Financeiros (IBEF) do Rio de Janeiro para que não fossem 

divulgadas as informações, sendo que, no início de 2014, cerca de um quarto das empresas 

listadas continuava a se negar a divulgar a remuneração de seus administradores (SILVEIRA, 

2015).  

No mesmo ano, entra em vigor, a Lei Anticorrupção (nº 12.846/2013) que dispõe 

sobre a responsabilidade administrativa e civil das empresas pela prática de atos contra a 

administração pública, nacional ou estrangeira (ALONSO, 2015), pressionando, de certa 

forma, para que as empresas possuam seu próprio sistema de compliance (SILVEIRA, 2015). 

Dentre as modificações trazidas por essa Lei estão: a responsabilidade objetiva de 

pessoas jurídicas, o compliance; o acordo de leniência; o Cadastro Nacional de Empresas 

Punidas (CNEP), bem como a rigidez das sanções. Contudo, apesar de representar um passo 

importante, há diversos itens que merecem maior atenção, como a ausência de 

regulamentação sobre critérios para a aplicação de multa, fatos, agravantes a atenuantes da 

pena, imposta à pessoa jurídica, bem como o rito e competência do procedimento 

administrativo (CAMPOS, 2015).  

 

2.2 Teorias de Governança 

 

2.2.1 Teoria de Agência e Separação Capital e Propriedade 

 

A empresa sob a teoria clássica é vista como um agrupamento de contratos de 

produção, com cada aspecto motivado pelo seu auto-interesse. O relacionamento de agência é 
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definido como um contrato em que uma ou mais pessoas (o principal) contrata outra pessoa (o 

agente) para realizar algum serviço em seu nome, abrangendo a delegação de autoridade do 

principal para o agente na tomada de decisão (JENSEN; MECKLING, 1976).  

Caso as partes maximizem os interesses para si há boas razões para acreditar que o 

agente nem sempre agirá considerando o melhor interesse do principal. Este pode limitar as 

diferenças de seu interesse determinando incentivos apropriados para o agente e incidir em 

custos de monitoramento destinados a limitar as atividades em benefício próprio executado 

pelo agente. Em algumas situações, o principal desembolsará recursos acionários para 

assegurar que o agente não realize ações prejudiciais ao principal ou que o principal seja 

recompensado, caso ele assuma tais medidas incentivadoras. Entretanto, geralmente é 

impossível para o principal garantir que o agente tomará decisões corretas e sob o ponto de 

vista do principal a custo zero (JENSEN; MECKLING, 1976).  

Os custos de agenciamento são constituídos pelos seguintes componentes: 

existência de contrato entre um principal e um agente, o desempenho do serviço e a delegação 

de autoridade decisória. O objetivo da teoria de agência é a concepção de um contrato que 

diminui o custo do serviço realizado entre o agente e o principal (BATHI, 2015). 

Quando o relacionamento entre acionistas e diretores executivos de uma empresa 

se enquadra na definição de relação de agência/principal, os problemas relacionados à 

separação de propriedade e controle estão intimamente associados com o problema geral de 

agência (JENSEN; MECCKLING, 1976).  

Um dos problemas do agenciamento ocorre quando o diretor executivo (agente) 

gera dividendos inferiores às expectativas do acionista (principal). Outros problemas 

correspondem às diferentes perspectivas de visões com relação ao tempo para obtenção de 

resultados entre acionistas (principal) e executivos (agente) e à aversão ao risco praticado pelo 

agente (executivo), pois ele acredita que os ganhos recebidos por ele quando a empresa 

apresenta bons resultados é inferior a sua responsabilidade. Esse fato induz os executivos 

(agentes) a implementarem ações de baixo risco, como por exemplo, a diversificação dos 

negócios a fim de reduzir os riscos mesmo sendo prejudicial aos acionistas (principal) à 

gestão dos ativos pelo executivo(agente) que envolvem as seguintes questões: utilização dos 

ativos em benefício pessoal pelo executivo ou tomada de decisão por investimentos em ativos 

para elevar a escala de produção da empresa e beneficiar os rendimentos pessoais dos 

executivos (BATHI, 2015). 

Os contratos são incompletos e os executivos possuem livre arbítrio para optar 

quanto à alocação dos recursos da companhia em situações não previstas mediante contrato, 
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pois têm mais conhecimento do negócio que os acionistas. Isso dá margem para que os 

executivos escolham maximizar seus resultados pessoais em detrimento do valor da 

companhia (SILVEIRA, 2015).   

Existem quatro momentos críticos que requerem atenção na relação 

agente/principal (MARTINEZ, 1998): 

• Problemas na criação: como desenvolver um acordo entre agente/principal por meio 

de contrato visando que os interesses e ações do agente sejam direcionados ao 

benefício do principal. 

• Problemas de controle: buscar sistemáticas que possam monitorar e controlar a 

performance do agente, com garantias estabelecidas para que os ganhos do principal 

estejam assegurados e que as melhores práticas estejam sendo implementadas para 

mitigar a ocorrência de informações e movimentos ocultos.  

• Problemas do Desempenho: medir e aferir a performance do agente e criar sistemática 

para avaliar o seu esforço. 

• Problemas da Conclusão: buscar a melhor sistemática, para que o desfecho da relação 

entre agente/principal ocorra de forma equilibrada reduzindo riscos subsequentes de 

embates entre agente/principal.  

 A teoria postulada por Fama (1980), ao contrário da teoria tradicional da Firma 

consiste em segregação de quem tem o patrimônio e o controle executivo mediante 

mecanismos eficazes de regulação de contratos. Os conceitos tradicionais onde o 

empreendedor assume, ao mesmo tempo, os papéis de investidor e executivo, não são mais 

considerados nesta teoria. Nas grandes corporações, por exemplo, as duas funções são 

separadas e inter-relacionadas por contratos e o conjunto de relações é denominada de firma.  

A organização é regida pela competitividade com relação às outras empresas 

levando a obrigação do desenvolvimento de sua estrutura e gerando a necessidade de foco e 

controle no desempenho individual de seus colaboradores. Seus executivos recebem ofertas 

do mercado para a prestação de seus serviços para serem executados fora da organização. 

Assim, a posse do capital não tem o significado de propriedade, pois, cada relação é 

propriedade de alguém dentro da empresa. A organização é composta de uma série de 

contratos referentes às entradas que se relacionam e interagem entre si produzindo resultados, 

correspondentes às saídas, que são redistribuídos aos participantes das entradas. Sob a visão 

do conceito que as relações dentro da firma são regidas por contratos, o ente proprietário é 

insignificante (FAMA, 1980). 
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2.2.2 Teoria da Firma e dos Stakeholders 

 

A teoria dos stakeholders exige o entendimento do tipo de influência por eles 

exercida e a reação das empresas perante suas interferências. Esse conjunto de forças oriundas 

do ambiente externo da empresa, que desenvolvem e implementam programas nas 

organizações reconhecem stakeholders como agentes interessados no destino da instituição, 

tais como: Governo; Entidades/Sindicatos; Concorrentes; Fornecedores; Clientes; 

Funcionários; Proprietários; Executivos e a Comunidade em geral que influenciam as decisões 

tomadas pela empresa. O papel exercido por tais agentes, individualmente ou coletivamente, 

tem a finalidade de agregar valor aos proprietários e à sociedade em geral (CHAROTTA, 

2016). 

A função-objetivo da empresa corresponde ao guia para a tomada de decisão por 

parte dos gestores. Até o fim do século passado, a Teoria da Firma e suas evoluções 

apresentavam-se como único referencial para a definição da função-objetivo das empresas e 

mais recentemente a Teoria dos Stakeholders tornou-se uma alternativa para essa definição. 

Essas teorias, de origens diversas são estudadas em diferentes campos da Administração, 

sendo que a teoria da Firma é abordada na área de finanças, que emprega tradicionalmente 

métodos quantitativos em estudos empíricos e a teoria dos stakeholders possui origem na 

Sociologia, comportamento organizacional e administração de conflitos, onde há 

predominância de métodos qualitativos nos estudos empíricos (BOAVENTURA et al., 2008).    

Os que defendem a teoria dos stakeholders alegam que a abordagem é mais 

equitativa e eficiente socialmente, favorecendo as companhias em longo prazo resultante da 

construção de relações de confiança. As empresas alemãs e japonesas são exemplos de 

sucesso dessa abordagem. A teoria tem por base três linhas principais de estudo: planejamento 

estratégico, que presume que as estratégias de sucesso devam constituir os interesses de todos 

os públicos envolvidos com a companhia; teoria de sistemas organizacionais, que consideram 

as empresas como sistemas abertos que se interagem com diversos públicos externos 

essenciais para sua sobrevivência em longo prazo, sendo necessário elaborar planos que visem 

à otimização do sistema como um todo e responsabilidade social empresarial, que enfatiza a 

importância da aquisição de boa reputação e relacionamentos confiáveis com os participantes 

externos à organização para seu sucesso (SILVEIRA, 2015).  
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2.2.3 Teoria da Custódia /Stewardship 

 

A Teoria de custódia versa também sobre a relação de emprego entre duas partes, 

o principal (proprietário) e o administrador (agente) examinada do ponto de vista 

comportamental e estrutural. Sugere que administradores se comportarão de forma pró-social, 

visando o interesse da organização, comportamento esse, incrementado pela qualidade da 

relação entre o principal administrador e o ambiente e os ideais da organização. Supõe-se que 

o agente e o principal optam por se comportar, colocando em primeiro lugar o interesse do 

principal, sugerindo um impacto positivo sobre o desempenho, pois ambos estão trabalhando 

para o mesmo objetivo (MADISON, 2014). 

Representa um sentido diferente quanto à motivação dos executivos. Nesta visão 

teórica o agente se comporta de forma positiva aos interesses do principal deslocando-se da 

imagem de apenas focar os seus interesses fundamentalmente objetivando realizar um 

trabalho focado em servir os ativos patrimoniais da organização. Não há qualquer problema 

intrínseco relativo aos aspectos motivacionais do executivo. O desempenho dos executivos 

não está, portanto, associado aos problemas motivacionais e de auto-interesse dos agentes e 

sim, aos aspectos estruturais que as empresas oferecem (DONALDSON; DAVIS, 1991).  

 

2.3 Índices de Qualidade da Governança 

 

Drobetz, Schilloter e Zimmermann (2004) elaboraram um índice de 

governança que estabeleceu a relação entre a governança corporativa e a performance das 

organizações. Várias dimensões foram utilizadas como indicadores para avaliar a 

qualidade da governança corporativa, sendo utilizado um instrumento de perguntas com 

práticas e posturas de governança para quatro segmentos diversificados da bolsa alemã.  

O referencial teórico utilizado foi o Código de governança Corporativa (CGC) 

que apresenta diretrizes relevantes de Governança, com sugestões no tocante às boas 

práticas referentes aos aspectos legais e diretrizes conceituais de governança para 

empresas alemãs de capital aberto. Estas diretrizes significam um termo de compromisso 

das empresas associadas à lei de transparência, “cumprir ou explicar“. No código existem 

cinco categorias que podem ser divididas em: Comprometimento da governança; Direito 

dos acionistas; Transparência; Conselho de administração e Auditoria. Segundo os 

resultados, as relações mais significativas com relação à performance foram as das 

dimensões Conselho e Auditoria. 
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Kappler e Love (2004) realizaram uma pesquisa com a carteira da Credit 

Lyonnais Securities Asia (CLSA) onde foram selecionadas quatrocentos e cinquenta 

(495) companhias em vinte e cinco (25) mercados diferentes a fim de obter o índice de 

governança. Foi constatado estatisticamente que empresas com maior índice de 

governança possuíam melhor performance e maior rentabilidade de ações.  

Como instrumento da pesquisa os autores selecionaram cinquenta e sete (57) 

questões, binárias a fim de reduzir a subjetividade das avaliações e as dimensões 

pesquisadas foram: gestão, transparência, independência, responsabilidade, prestação de 

contas, justiça e responsabilidade social.  

A pesquisa baseou-se em entrevistas com os diretores e conselheiros, além, de 

pesquisa documental. Como metodologia, para cada resposta positiva, somou-se um 

ponto e para cada dimensão, o nível de governança, seria o número de perguntas com 

respostas “sim” sobre o numero total de perguntas desta dimensão. Assim o índice de 

governança global (GOV) foi calculado pela média das seis categorias. Os autores não 

incluíram a dimensão Responsabilidade Social, por considerarem irrelevante para este 

tipo de empresa, fato não comprovado nesta pesquisa. 

Segundo Correia, Amaral e Louvet (2011) em pesquisa para o mercado brasileiro, 

a boa governança seria vista como minimizador dos problemas de agência. Os requisitos de 

boa governança escolhidos pelos autores foram: composição do Conselho, estrutura de 

propriedade, bônus aos executivos, salvaguardas aos acionistas minoritários e 

transparência. Os autores observaram que a sistemática dos problemas de 

agenciamento no mercado brasileiro possuem características peculiares devido à 

intensa concentração de capital e poder e também, conflitos de interesses com relação 

aos acionistas minoritários. O índice de governança utilizado pelos autores levou em 

consideração a influência de uma dimensão em outra e quais tem maior impacto sobre 

a qualidade da governança. Mediante este raciocínio utilizou-se pesos ponderais 

diferentes para cada dimensão. Com este método calculou-se o índice de governança pela 

soma dos fatores ponderais das dimensões. Os autores concluíram que as dimensões 

transparência e salvaguarda aos acionistas minoritários significavam mais de setenta (70) por 

cento do resultado global.  

Segundo Silva e Leal (2005), a elaboração do índice de governança corporativa 

(CGI) foi baseada em pesquisa documental de informações públicas divulgadas pelas 

organizações. As fontes de dados de balanços financeiros foram oriundas da Economática que 
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possui os demonstrativos financeiros de várias companhias da América Latina em série 

temporal.  

Os autores esclareceram que o CGI é baseado nas boas práticas 

internacionais e também em requisitos legais e tem como fundamento teórico as 

diretrizes do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), a Bolsa de 

Valores (BOVESPA) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O índice de 

governança apresentou-se com quatro (4) dimensões relacionadas com a composição 

do conselho, transparência, estrutura de propriedade e direitos dos acionistas e quinze 

(15) subdimensões.   

O questionário foi constituído de quinze (15) perguntas com respostas 

binárias. A amostra, representada por cento e trinta e uma (131) empresas de capital 

aberto entre 1998 e 2002. A partir da obtenção deste índice foi estudado a existência da 

relação com os indicadores de performance financeira (ROA e Q’Tobin). Os autores 

concluíram que apenas quatro (4)% das empresas brasileiras em bolsa possuem boa 

qualidade de governança e que existe uma forte relação entre boa governança e retorno 

sobre o capital.  

Chen et al., (2007) elaboraram um índice de governança que engloba todas as 

dimensões da governança incluindo os aspectos de separação de propriedade e comando em 

Taiwan. Dessa forma, o índice de governança assume uma visão global incluindo todas as 

dimensões da estrutura de governança contribuindo para a solidez do mercado. Os autores 

consideraram na elaboração de seu projeto de governança corporativa, a inexistência do fator 

de aquisição hostil, haja vista que, esse processo é insignificante nas empresas em Taiwan.  

Os acionistas minoritários tiveram suas salvaguardas incluídas mediante o 

indicador de performance pela inclusão do critério de desempenho dos acionistas-

proprietários e a limitação dos acionistas institucionais. Para avaliar a performance do 

Conselho de Administração, os autores utilizaram a dimensão do board e duplicidade de 

papeis do CEO como executivo e presidente do conselho. As quatro dimensões que 

compuseram o índice de governança foram: a dualidade do CEO, quantidade de conselheiros, 

gerenciamento dos acionistas e existência de investidores institucionais. Concluíram que 

empresas com índices de governança insatisfatórios possuíram resultados também aquém do 

esperado.  

Wei e Yuejun (2007) realizaram seu modelo de índice de governança baseado nos 

códigos de governança corporativa para empresas de capital aberto e adequadas às leis 

societárias da bolsa de valores de Shangai. As boas práticas mencionam a presença de 
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conselheiros independentes, a transparência na divulgação de dados para empresas que estão 

assumindo o capital societário de outra, além de, enfatizar o seguimento regulamentar e legal 

do mercado chinês para as companhias abertas. Os autores listaram as seguintes dimensões:  

desempenho do controle acionário, gestão do conselho, gestão dos executivos, transparência 

das comunicações das partes interessadas e desempenho do conselho fiscal. A importância de 

cada dimensão foi projetada mediante a introdução de coeficientes ponderais que foram 

baseados na opinião de especialistas e calculados segundo o método de Análise Hierárquica 

de Processo (AHP).  

Silveira e Barros (2008) elaboraram um índice de governança corporativa (IGOV) 

computando cento e sessenta e uma (161) empresas como amostra da pesquisa. O IGOV foi 

constituído para cada empresa por um questionário de vinte (20) perguntas com respostas 

binárias que quando da resposta positiva somar-se-ia um ponto ao score do índice. Para a 

elaboração do IGOV tomou-se como referência quatro (4) dimensões: Acessibilidade das 

informações, ou seja, transparência, confiabilidade das informações, composição do conselho 

e estrutura de controle e de capital. 

 

2.4 Governança no Terceiro Setor 

 

O conjunto de instituições, recentemente denominadas como organizações da 

sociedade civil, apresenta na maioria das vezes um universo multifacetado, popularmente 

chamado “terceiro setor”. No Brasil, há dois tipos de pessoas jurídicas: associações, 

caracterizadas pela união de pessoas em benefício de uma causa lícita, sem o propósito de 

lucro e fundações, instituídas a partir de patrimônio destinado a uma causa de interesse 

público também sem fim lucrativo (IBGC, 2015).  

O aspecto da propriedade, consequentemente, dos direitos residuais de controle é 

de fundamental importância para o entendimento das empresas sem fins lucrativos, as quais 

não possuem donos. A restrição da não distribuição de lucros ou dividendos assegura que os 

agentes financiadores dessas empresas não tenham direito residual de controle sobre os ativos, 

receitas ou sobre a própria empresa, motivo pelo qual não se entenda a empresa sem fins 

lucrativos dentro do modelo econômico tradicional elaborado para empresas que visam ao 

lucro. Por outro lado, as empresas sem ou com fins lucrativos necessitam recrutar recursos 

para sua continuidade (SANCHES, 2005).  

Muito se tem estudado sobre governança para o terceiro setor, em especial no que 

se refere à verificação de relações de coletividade e tratamento de problemas de agência 
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existentes entre gestores de organizações de terceiro setor e doadores. Em geral, a utilização 

de avaliações financeiras para a representação do grau de sucesso ou não da organização é 

inadequada devido à grande dificuldade em fixar métricas para a quantificação de seus 

resultados. Em organizações sociais, ambientais ou voltadas para o atendimento às demandas 

da saúde, nas quais, pode haver o voluntariado, são necessárias averiguações sobre a forma de 

mensuração de resultados ou retornos para a tentativa de inferência sobre eficácia ou 

eficiência, principalmente se houver o intuito de comparar com indicadores de governança 

(ÁVILA; BERTERO, 2016).  

Apesar da expressão “terceiro setor” ser habitualmente utilizada, pouco se conhece 

sobre as organizações que o compõem. A tendência de separação entre principal e agente nas 

instituições sem fins lucrativos ocorre pelo fato dos fundadores e idealizadores das 

organizações estarem deixando a função de gestores para atenderem a necessidade de 

profissionalização do setor e pelo aumento da rigidez na prestação de contas aos principais, 

em especial aos parceiros e doadores. Mesmo quando o gestor é voluntário, o problema de 

agência se mantém, pois o mesmo não pode ser resolvido somente pelo incentivo ao altruísmo 

dos indivíduos (MENDONÇA; MACHADO FILHO, 2004).  

No Terceiro setor, o relacionamento entre possíveis expectativas de conflitos de 

agência ocorrem, preferencialmente na relação Conselho de administração – gestor, sem se 

confundir a figura do responsável juridicamente pela organização com seus outros 

stakeholders, como doadores, Governo e sociedade civil, os quais não atuam como principais 

(MILANI FILHO; MILANI, 2010).  

Em estudo de caso em organização de educação profissional do estado de Santa 

Catarina, com o objetivo de analisar uma entidade sem fins lucrativos no que se refere à 

existência de conflitos de agência e da governança corporativa, os autores analisaram os 

contratos firmados entre o principal e agente. Os resultados mostraram que os problemas de 

agência também estão presentes no terceiro setor e que os diferentes níveis de informações 

destinados a cada um dos stakeholders e gestores e a cultura da organização prejudicam a 

aplicação dos princípios de governança nesse setor, pois atraem a problemática de agência 

(MARTINS; MARTINS, 2013).   

As diversas opções de doações para as instituições filantrópicas podem ser 

canalizadas a uma organização em detrimento à outra, devido à qualidade dos instrumentos de 

transparência de informações. A comunicação assimétrica entre os seus gestores e as 

mensagens difundidas podem determinar a decisão de doação, sendo que aquelas que 

exprimem vantagens aos gestores em curto prazo podem ser inibidas por um clima 
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institucional de modo que estas decisões não afetem a imagem da instituição, não inibindo o 

volume de doações importantes para investimentos e ações direcionadas (CALVE, 2011).  

 

2.5 Governança Corporativa em Hospitais  

 

Devido à complexidade de um hospital é recomendável conceitualmente associar-

se a governança clínica à corporativa. Paralelamente, com a implantação da governança 

clínica seria recomendável a implantação da governança corporativa devido ao fato que esta 

conduziria a entidades mais eficientes e evoluídas que em longo prazo produzirão 

atendimentos assistenciais aos pacientes com qualidade superior, redução da corrupção 

administrativa e maior facilidade de captação de investimentos. A governança corporativa 

poderá contribuir para a eliminação dos obstáculos para o desenvolvimento de inúmeras 

organizações de saúde (HeGTA, 2014). 

No que diz respeito ao conceito de propriedade, as organizações de saúde podem 

assumir estruturas filantrópicas, sem fins lucrativos e, públicas, aspectos que as diferem das 

empresas com fins lucrativos, sendo que nestas últimas, o conceito de propriedade apresenta 

um contexto bem definido entre propriedade e controle. Essa relação é habitualmente referida 

como a de poder decisório da gestão e do conselho de diretores perante os acionistas 

(MONKEN et al., 2015).  

A estrutura de governança corporativa do hospital divide-se em: 

Proprietários/Associados, Conselho de acionistas/curadores, Executivos e Corpo médico, 

sendo que cada um tem seus próprios papéis, responsabilidades e competências. A mistura de 

funções poderá gerar conflitos de interesses, pondo em risco a prestação de contas, 

promovendo ineficiências e aumentando a vulnerabilidade à corrupção. Nas situações onde os 

médicos, além de suas funções originais, também exerçam funções executivas deverá existir 

uma política clara e transparente que evite o conflito de interesses. A organização deve 

garantir que estes profissionais têm competência e habilidades para desempenhar estas 

funções adicionais (HeGTA, 2014). 

De Luca (2014) salienta que, as organizações de saúde estão sendo pressionadas 

pelo mercado e pela regulação a adotarem as ações de GC, sendo que ao se avaliar os 

processos operacionais nos serviços de saúde, essa premissa torna-se ainda mais importante, 

pois o sujeito dessa operação é o ser humano. Não diferente das instituições dos demais 

setores, os conflitos vivenciados nas organizações de saúde têm como essência, as decisões 
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econômicas e estratégicas, que na área da saúde, são protegidas pela ética e bioética 

empresarial.   

Os hospitais filantrópicos atuam de modo a preencher as deficiências do Estado no 

atendimento à saúde, apresentando-se como alternativa para o desenvolvimento de políticas 

públicas de atendimento à população. Devido aos recursos limitados do Estado, não é possível 

o financiamento de todas as iniciativas dos hospitais filantrópicos, sendo necessária a busca 

de parcerias com organizações privadas. O relacionamento entre os hospitais e o ambiente no 

qual estão inseridos é multifacetado devido ao tipo de serviço, a diversidade de atores 

envolvidos e a legislação que regula cada um desses atores no ambiente hospitalar, aspectos 

que devem ser considerados na implantação de mecanismos de controle (CALVE, 2011).  

Desse modo, configura-se a importância da qualidade do capital humano 

independentemente sendo no hospital privado ou público para o êxito de implementação da 

Governança Corporativa (BENNINGTON, 2010), estando relacionada com os requisitos da 

capacitação para a gestão, habilidades, sapiência do universo característico, assim como, a 

respeitabilidade dos profissionais que ocupam funções relevantes na Gestão hospitalar 

(STEANE; CHRISTIE, 2001; POINTER; STILLMAN, 2004). 

A fim de que a qualidade de prestação de serviços assistenciais seja cada vez 

superior é necessário que as partes relacionadas estejam compartilhando suas experiências. 

Por esse motivo, a Governança Clínica assume um papel fundamental de conduzir de forma 

coesa para a mesma direção, médicos, pacientes, enfermeiros e todas as partes relacionadas. 

De forma cinergística, a governança corporativa assegura a sustentabilidade do hospital 

propiciando que o mesmo possa solucionar problemas assistenciais de forma mais eficiente. 

Ocasionalmente, as diretrizes de governança corporativa poderiam gerar valor à assistência, à 

medida que, poderia haver redução de despesas e melhoria da qualidade assistencial. É 

importante considerar aspectos que divergem conceitualmente entre a governança clínica e 

corporativa, bem como também, suas inter-relações. Na atualidade considera-se a união entre 

elas a melhor prática, porém respeitando as particularidades de cada uma e aproveitando todos 

os aspectos em comum que ambas possuem (HeGTA, 2014).  

O maior obstáculo para analisar a performance da governança no hospital é a 

ambivalência na tomada de ações do conselho de administração, que se torna ainda mais 

impactante em organizações filantrópicas cujos conselhos necessitam atender as diversas 

partes relacionadas e seus interesses além da missão da organização. A função e autoridade 

para deliberação e responsabilidade são muito mal delineadas. A principal obrigação do 

conselho é assegurar que os objetivos da missão da organização sejam realizados. A 
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influência da legislação, da regulação e da Assembleia de cada organização conduz às 

variadas configurações de atribuições para a governança dos hospitais e para a elaboração de 

seus Conselhos (ALEXANDER; LEE, 2006).  
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3 METODOLOGIA  

 

3.1 Tipo de estudo  

 

Trata-se de um estudo de caso, com desenho transversal descritivo e enfoque 

qualitativo. 

Os estudos de casos são definidos como estudos que ao utilizar os processos de 

pesquisa quantitativa, qualitativa ou mista analisam profundamente uma unidade para 

responder a formulação do problema, testar hipóteses e desenvolver alguma teoria. Podem 

ser descritivos e transversais, quando buscam especificar as propriedades e os perfis de 

pessoas, grupos, comunidades, processos, objetos ou qualquer outro fenômeno que se 

submeta a uma análise e coletam dados em um só momento, em um tempo único 

(SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). 

O enfoque qualitativo pode ser caracterizado como um conjunto de práticas 

interpretativas que tornam o mundo “visível”, o transformam em uma série de 

representações na forma de observações, anotações, gravações e documentos. Na pesquisa 

qualitativa, se utiliza técnica para a coleta de dados, como a observação não estruturada, 

entrevistas abertas, revisão de documentos, discussão em grupo, avaliação de experiências 

pessoais, entre outras (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013).  

 

3.2 Local do estudo  

 

A pesquisa foi desenvolvida em um hospital de grande porte, filantrópico, 

localizado na região central do Município de São Paulo. 

 Para a seleção do local de estudo foram estabelecidos os seguintes critérios de 

inclusão: ser classificado como instituição hospitalar filantrópica, ser pertencente ao grupo de 

Hospitais de Excelência com parceria ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI- SUS) e ter a Governança Corporativa já 

implementada. 

A escolha dessa instituição ocorreu, pelo fato da mesma ter obtido a primeira 

posição, em pesquisa mencionada anteriormente, realizada no ano de 2016, como melhor 

Valor Percebido (custo-benefício) e maior Força da Marca (CVA SOLUTIONS, 2017).   
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Representa um dos maiores complexos hospitalares da América Latina com cento 

e cinquenta mil metros quadrados de área construída em sua sede central. Conta com seis 

unidades em São Paulo e em Brasília. Possui 461 leitos operacionais atendendo mais de 

sessenta especialidades médicas com mais de vinte e três mil internações/ano de pacientes 

assistidos por mais de quatro mil médicos e seis mil colaboradores. Sua receita operacional, 

no ano de 2016, contabilizou um bilhão e oitocentos e cinquenta milhões de Reais e margem 

de EBTIDA de 18 % (Fonte: Relatório Anual de Sustentabilidade, 2016). 

Deu início ao projeto de governança corporativa no ano de 2004, assessorada pela 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP) da Fundação Getulio Vargas. 

No ano de 2008, instituiu-se a primeira modificação do foco assistencial, com a implantação 

do conceito e modelo de cuidado centrado no paciente, seguida pela criação da Governança 

clínica, em 2013. 

 

3.3 Referencial teórico 

 

Os referenciais teóricos adotados no estudo foram os propostos pelo Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) - Guia das Melhores Práticas para 

Organizações do Terceiro Setor (2016) e pela Healthcare Governance and Tranparency 

Association (HeGTA) - Diretrizes e Princípios para a Governança em Hospitais (2014).  

A escolha desses referenciais deu-se ao fato das diretrizes propostas pelos mesmos 

serem mais completas em relação à teoria de governança corporativa abrangendo todos os 

pilares que norteiam seus conceitos teóricos e por se adequarem às empresas do terceiro setor 

(IBGC), elucidando e adaptando a relação agente e principal. No que se refere à Dimensão 

Governança Clínica, o HeGTA considera a mesma como boa prática na Governança 

Corporativa em hospitais, motivo pelo qual optou-se por sua inclusão como instrumento de 

análise.  

Nos documentos publicados pelo IBGC e HeGTA constam as estruturas da 

Governança Corporativa denominadas dimensões. Para cada uma das dimensões existentes, 

existe uma subestrutura ou subdimensão que caracteriza os aspectos estruturais de maneira 

mais detalhada, conforme descrito a seguir.   
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Dimensão Subdimensão Conceituação 

1. 
Associações 

 O registro do estatuto social é por lei o princípio, à luz da 
sociedade, o início da criação de qualquer associação. Como 
boa prática deve exprimir todos os interesses e anseios da 
organização. 

2. 
Denominação 

/Marca/Imagem 

Marca / 
Imagem 

 

Evitar dano à imagem da entidade por ligação de alguma 
espécie com marcas /empresas/ pessoas físicas não idôneas. 

Respeito 
às leis 

Apesar dos motivos que impulsionam as entidades 
filantrópicas serem a promoção do bem estar da sociedade, 
não as isenta das obrigações legais para a comprovação de 
sua atuação como instituição beneficente. 

3. 
Formas de 

Constituição e 
formas de 

Deliberação 

Formas de 
Constituição 

Há necessidade, apesar de expresso em lei, do registro claro e 
objetivo da finalidade e atividade da organização. A fim de 
não prejudicar as condições legais de imunidade e/ou isenção 
deve-se objetivamente expressar a separação da 
personalidade jurídica da organização, da física dos 
associados. É importante registrar a proibição de atividades 
que possam acarretar confusão patrimonial ou desvio de 
finalidade e especificar a responsabilidade subsidiária dos 
associados. 

Assembleia 
geral 

A assembleia geral conforme a lei 10.406/2002 do código 
civil brasileiro é um instrumento de regulação mais 
importante, indispensável que representa a instância máxima 
de deliberação que não apenas preencha os requisitos legais, 
mas que tenha competência de garantir que os principais 
mecanismos de governança possam ser discutidos e 
deliberados no órgão máximo da organização.  

Convocação A adesão e participação dos associados garantem maior 
pluralidade e assertividade nas decisões da organização 

Pauta e 
documentação 

A transparência e a prestação de contas são dois pilares da 
governança. Instrumentos que evidenciam essas práticas 
devem ser registrados e controlados quanto à sua 
fidedignidade. 
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Dimensão Subdimensão Conceituação 

(cont.) 
3. 

Formas de 
Constituição e 

formas de 
Deliberação 

Votação 
O estabelecimento de regras claras e transparentes quanto à 
deliberação de proposições proporciona a confiança na 
gestão da tomada de decisões da organização. 

 
Associados 

 

O associado é o elemento chave pelo menos no início da 
criação da associação principalmente com relação ao aporte 
de recursos cedidos para a constituição do patrimônio social. 
É importante ter clareza que o associado não é proprietário. 
Em algumas organizações pode até receber ou ter direito a 
uma fração ideal do patrimônio. 

Admissão, 
exclusão ou saída 

voluntária do 
associado 

Como fator preponderante para a construção e perenidade da 
organização, o associado deve ter por  
parte da associação, o respaldo que garanta a ele, o pleno 
exercício de defesa em casos de conflitos de interesses. 

4. 
Conselho de 

administração 
(CA) 

Estrutura, missão 
e atribuições 

O CA é o órgão que elabora e analisa o processo decisório 
de uma organização, respeitando o planejamento estratégico. 
É o guardião dos interesses da instituição conduzindo todos 
na direção dos objetivos sociais e econômicos contidos na 
missão da organização. Nesse sentido, não interfere na 
operação, mas monitora e aconselha mediante mecanismos 
interativos os principais executivos. Deve, em última 
análise, atuar como elo integrador entre a assembleia de 
associados e os diretores executivos. 

Política das 
associações 

 
O CA deve ser responsável pelas políticas definidoras da 
entidade principalmente definindo claramente o seu papel e 
o do executivo. É importante estabelecer que o CA formula 
as políticas e o executivo deve praticar e executar na forma 
de atos gerenciais o que foi definido por esta política. 
 

Gerenciamento 
de riscos 

O CA deve estar intimamente envolvido no gerenciamento 
de riscos tanto de acontecimentos passados quanto de 
potencialidade do futuro e discutir com o executivo 
alternativas de mitigação. 

Composição do 
conselho 

A qualidade do CA é diretamente proporcional à perenidade 
da governança na instituição. Atributos como independência 
em relação à organização, experiência profissional em 
outras organizações e negócios, critérios de inibição da 
vitaliciedade, transparência quanto às competências e 
capacidade de dedicação aos assuntos estratégicos da 
organização robustecem a governança e criam bases sólidas 
para a evolução da instituição bem como de sua perenidade.  
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Dimensão Subdimensão Conceituação 

(cont.) 
4. 

Conselho de 
administração 

(CA) 

Papel do 
conselheiro 

A independência dos poderes executivos e do CA devem ser 
claramente comunicados, bem como, a atribuição de 
funções duplas de CEO e presidente do CA comprometem a 
liberdade em assuntos onde haja partes relacionadas e/ou 
conflitos de interesses. 

Reunião 

A materialização das politicas e diretrizes por meio do 
modus operante das reuniões do CA é a maneira mais 
eficiente de observar a atitude do CA quanto ao seu papel. A 
participação democrática e eficaz dos membros com a 
liderança do presidente do conselho potencializa a 
probabilidade de sucesso da organização para o alcance de 
sua missão. 

Postura e 
desenvolvimento 
do conselheiro 

O desenvolvimento dos conselheiros é um mecanismo 
fundamental para a participação efetiva dos membros do CA 
na melhoria de efetividade nas tomadas de ações 
estratégicas da organização. 

Relacionamento 
do CA 

A divisão dos papéis entre CA e CEO bem como, a 
definição dos seus papéis são de grande relevância para o 
bom andamento do sistema de governança. Da mesma 
forma, dinamizar a tomada de decisões mediante a 
introdução de comitês consultivos traz transparência e 
eficiência para a governança. 

5. 
Gestão 

organizacional 

Estrutura 
organizacional 

O CEO é o principal responsável pela implementação dos 
processos gerenciais e acompanhamentos dos seus 
executivos para a implementação das normas e preceitos 
institucionais. 

Competência 
administrativa 

A competência administrativa deve reunir atributos e 
virtudes que significam conhecimento, habilidades e 
competitividade para que os objetivos da organização 
quanto aos resultados e perenidade sejam alcançados.  

Relacionamento 
com os 

stakeholders 

O CEO e executivos devem ter mecanismos de 
relacionamento com as principais partes relacionadas, bem 
como, prestar contas aos mesmos de forma efetiva a fim de 
elevar a participação da comunidade interessada na 
organização e mitigar a discordância de comunicação entre 
as partes relevantes e o corpo executivo. 

Relatórios 
periódicos 

Como um dos pilares da governança corporativa a 
transparência deve ser exercitada por todos os canais 
tecnológicos atuais possíveis a fim de que a informação, 
práticas, valores sejam disponíveis para todas as partes 
relacionadas.  
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Dimensão Subdimensão Conceituação 

(cont.) 
5. 

Gestão 
organizacional 

Gestão de riscos  
e controles 
externos 

O CEO e os executivos da organização devem elaborar, 
implementar e controlar dispositivos e mecanismos que 
asseguram o controle da operação e seus resultados a fim de 
que sejam alcançados os objetivos, adequação legal e 
missão da organização. Cabe também a eles propiciar 
mecanismos que motivem os demais colaboradores a buscar 
ações preventivas mediante análise dos riscos envolvidos 
em cada atividade e processo 

Conduta dos 
executivos 

Os executivos devem assegurar que toda organização 
pratique os valores e princípios enunciados em código de 
conduta. Esta adequação propicia que as melhores práticas 
sejam estabelecidas. 

Avaliação do 
executivo 
principal e 

equipes 

Deve por parte do CEO garantir uma correta e transparente 
política de cargos e salários para todos os colaboradores Da 
mesma forma a remuneração do principal executivo deve ser 
determinada pelo CA. Outro aspecto importante é o teor e 
valor dos benefícios dos executivos a fim de que não 
prejudique a condição filantrópica da organização. 

Contabilidade As normas contábeis devem demonstrar com fidelidade a 
adequação legal e também a da missão da empresa.  

Receitas 

As receitas devem ser corretamente registradas seguindo 
todos os procedimentos legais. É importante que se ateste 
que estas receitas são oriundas de atividades meio e não 
finas a fim de não prejudicar o caráter beneficente da 
instituição. 

Gestão de 
pessoas 

Neste quesito tem se por objetivo o cumprimento do rigor da 
lei e o controle da adequação das atividades dos 
colaboradores para com a lei vigente. E assegura também a 
completa transparência e adequação legal em relação ao 
trabalho voluntário. 

Atualização de 
normativos legais 

Permanecer na exclusiva legalidade e aderência às novas 
determinações regulamentares é uma premissa da 
governança.  

Planejamento e 
orçamento  

O planejamento desdobra-se em orçamentos financeiros que 
refletem os objetivos estratégicos da organização. O pleno e 
contínuo acompanhamento destes quesitos revela-se 
fundamental para a sustentabilidade e boa governança da 
organização. 

Acesso à 
documentação e 

informações 

Facilitar e conservar em bom estado e seguro toda a 
documentação legal facilita o acesso rápido da informação 
para os conselheiros, executivos e auditorias legais. 
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Dimensão Subdimensão Conceituação 

6. 
Auditoria 

independente 

 
 
 
 

De forma concisa e objetiva a introdução de auditoria 
independente aumenta o grau de confiança dos balanços 
financeiros e dão a luz pontos de riscos que poderão ter que 
ser enfrentados pela instituição. O próprio critério de 
renovação do órgão auditor revela ser uma boa prática de 
independência e transparência. 

7. 
Conselho fiscal  

O conselho fiscal e a auditoria independente devem ser os 
pilares da confiabilidade dos números financeiros. Devem 
exercer papel importantíssimo no aconselhamento e 
diagnóstico de não conformidades financeiras e /ou que 
demandam grande risco patrimonial. 

8. 
Conduta, conflito 

de interesses e 
divulgação de 
informações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

O código de conduta deve ser o mais abrangente possível 
alinhando comportamento dos associados, colaboradores e 
todos os stakeholders aos princípios éticos e morais para o 
bem da sociedade. Deve pleitear os principais quesitos de 
inclusão, respeito, transparência, idoneidade, 
comprometimento e vigilância aos preceitos e valores que 
ancoram a base da missão da organização. Deve ser 
documento atual e vivo predispondo-se a atualizações 
quando necessário. 
 
Deve- se ao máximo expressar mediante o código de 
conduta que as ações dos participantes da organização 
devam sempre em primeiro lugar exercer, realizar ações que 
beneficiem os interesses da entidade. Caso contrário, que 
exista ética suficiente para que os mesmos se sintam 
impedidos de deliberar qualquer ato no assunto em 
discussão. 

9. 
Governança 

clínica 

Auditoria e 
eficiência clínica 

À medida que, um dos valores da governança corporativa é 
a transparência e a prestação de contas nada mais adequado 
que institucionalizar os objetivos corporativos aos cuidados 
e desfechos clínicos. Atualizar e estabelecer o ciclo de 
melhoria contínua baseado na medicina em evidências é 
fundamental para a governança.  

Gestão de risco 
clínico 

A adoção de parâmetros na gestão de risco a fim de mitigar 
o máximo possível intercorrências que podem causar danos 
ao paciente deve ser a política adotada, pois, ela se associa 
ao principal escopo da missão de uma organização de saúde. 
A segurança do paciente significa a longevidade de atuação 
da instituição, já que, sem a estabilidade e eficácia do 
tratamento não há como continuar sua atuação em nome do 
bem maior para a sociedade. 
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Dimensão Subdimensão Conceituação 

(cont.) 
9. 

Governança 
clínica 

Comunicação e 
transparência 

A comunicação clara e objetiva traduz a confiabilidade de 
propósito da governança principalmente nos objetivos fins 
da organização. 

Educação 
permanente 

A capacitação das pessoas relacionadas diretamente à 
atividade assistencial deve ser uma das maiores 
preocupações e foco de atenção da governança. Esta questão 
deve ser repartida com os principais executivos e o próprio 
CA. O controle da metodologia de repasse do conhecimento 
também deve ser monitorado por todo corpo diretivo.  

Quadro 1 - Dimensões e subdimensões das boas práticas de Governança Corporativa 
Fonte: Adaptado de IBGC, 2016 e HeGTA, 2014. 

 

3.4 Técnica, instrumentos e procedimentos para a coleta de dados 

 

As técnicas utilizadas para a coleta de dados relacionados à implementação da 

Governança corporativa foram: entrevista e análise documental.  

A entrevista é definida como uma reunião para conversar e trocar informação 

entre uma pessoa (entrevistador) e outra (entrevistado). Com as perguntas e respostas é 

obtida uma comunicação e ao mesmo tempo a construção de significados a respeito de um 

tema (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). 

Nesse estudo, as entrevistas foram estruturadas, pois para a realização das 

mesmas utilizou-se como base roteiros de perguntas específicas, limitando-se 

exclusivamente a eles, sendo que os instrumentos indicaram quais perguntas iriam ser 

feitas e em qual sequência (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). 

Utilizou-se também a técnica de análise documental ou pesquisa documental, 

que examina materiais de natureza diversa, que ainda não receberam um tratamento 

analítico (SETZ; D’INNOCENZO, 2009).  

Desse modo, durante as entrevistas, nas questões com respostas afirmativas, 

prosseguia-se com a análise de documentos com o intuito de evidenciar formalmente as 

informações fornecidas pelos entrevistados.  

Antecedeu à etapa de coleta de dados, a elaboração pelo pesquisador, de um 

instrumento (APÊNDICE I) constituído por 220 questões fechadas com as opções de 

respostas pré-codificadas (sim e não) para a coleta de dados referentes às práticas 
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implementadas de governança corporativa. As questões foram elaboradas a partir dos 

conceitos dos referenciais teóricos adotados no estudo. 

Quando havia negação na resposta, o pesquisador complementava a abordagem 

com a seguinte pergunta: Essa questão é importante no contexto da organização? Em caso 

afirmativo, prosseguia-se com nova pergunta: Qual o motivo para a não implementação da 

prática recomendada? 

Apesar de não ser o objetivo do estudo, a análise das possíveis causas para a 

inadequação, poderá contribuir para discussões, futuros desdobramentos, bem como 

aprofundamento da temática na instituição selecionada.  

Vale ressaltar que, antes de iniciar a coleta de dados, o pesquisador reuniu-se com 

o CEO da instituição para a apresentação do projeto do estudo e organização operacional para 

a realização dessa etapa, ficando estabelecido que para isso, haveria uma coordenação interna, 

sendo designada para essa função a gerência de comunicação. 

Posteriormente, houve uma reunião com a Gerente de Comunicação para a 

apresentação do projeto do estudo, a fim de que a mesma pudesse realizar o agendamento das 

entrevistas com os responsáveis pelo setor correspondente aos assuntos contemplados nas 

Dimensões e que consequentemente teriam conhecimento para responder as questões 

pertinentes.  

As entrevistas foram realizadas em sala reservada na instituição, sendo as datas e 

horários pré-estabelecidos. Foram gravadas, com autorização verbal dos entrevistados e 

posteriormente transcritas pelo próprio pesquisador. 

A primeira delas foi realizada com a Diretoria de Governança clínica da 

organização que respondeu as questões referentes à Dimensão Governança clínica, com 

duração de aproximadamente 01 hora e 30 minutos. 

As entrevistas com o responsável pela Diretoria de Compliance tiveram duração 

total de aproximadamente 05 horas e abrangeram questões relativas às seguintes Dimensões: 

Associações; Denominação/Nomenclatura/Marca; Formas de constituição e formas de 

deliberação; Conselho de administração; Auditoria independente; Conselho fiscal e Conduta, 

conflito de interesses e divulgação de informações. 

As questões relacionadas à: Dimensão Gestão organizacional foram respondidas 

pela Diretoria Executiva Operacional, durante 01 hora e 30 minutos e pela Diretoria 

Financeira, durante 2 horas.   
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3.5 Tratamento e análise dos dados  

 

Antecedeu a análise dos dados, elaboração de planilha no Excel, considerando as 

questões elaboradas no estudo e agrupamento das mesmas nas dimensões e subdimensões 

correspondentes e posteriormente, os dados referentes aos graus de adequação estabelecidos.  

 

Tratamento e análise dos dados referentes às práticas implementadas de Governança 

Corporativa.  

 

3.5.1 Graus de adequação referentes às questões (total de 220) que abrangeram as 

Dimensões/Subdimensões.  

 

Primeiramente foram obtidos os graus de adequação para cada questão das 

respectivas Dimensões/subdimensões, sendo estabelecida a escala binária de pontuação, com 

atribuição do valor um (01), em caso de resposta positiva (adequação) e valor zero (0), em 

caso de resposta negativa (inadequação).  

Vale salientar que, não foi utilizada escala graduada (adequação parcial) devido ao 

fato de incorporar fator de difícil mensuração em se tratando dos componentes de cada 

dimensão a fim de evitar subjetividade e consequentemente resultados não fidedignos.  

Dessa forma, a adequação significou consonância com as práticas/diretrizes 

recomendadas nos manuais utilizados como referenciais teóricos.  
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3.5.2 Índices gerais de adequação das Subdimensões 

 

Após o estabelecimento dos graus de adequação para cada questão, procedeu-se à 

determinação dos índices gerais de adequação de cada subdimensão. 

Subdimensão Marca/Imagem: o índice de adequação foi obtido pelo cálculo da 

soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa subdimensão, dividido por 

um (total de questões). 

Subdimensão Respeito às Leis: o índice de adequação foi obtido pelo cálculo da 

soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa subdimensão, dividido por 

um (total de questões). 

Subdimensão Formas de constituição: o índice de adequação foi obtido pelo 

cálculo da soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa subdimensão, 

dividido por sete (total de questões). 

Subdimensão Assembleia geral: o índice de adequação foi obtido pelo cálculo da 

soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa subdimensão, dividido por 

oito (total de questões). 

Subdimensão Convocação: o índice de adequação foi obtido pelo cálculo da soma 

dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa subdimensão, dividido por quatro 

(total de questões). 

Subdimensão Pauta e Documentação: o índice de adequação foi obtido pelo 

cálculo da soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa subdimensão, 

dividido por quatro (total de questões). 

Subdimensão Votação: o índice de adequação foi obtido pelo cálculo da soma dos 

graus de adequação de cada questão que abrangeu essa subdimensão, dividido por quatro 

(total de questões). 

Subdimensão Associados: o índice de adequação foi obtido pelo cálculo da soma 

dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa subdimensão, dividido por dois 

(total de questões). 

Subdimensão Admissão, exclusão ou saída voluntária do Associado: o índice de 

adequação foi obtido pelo cálculo da soma dos graus de adequação de cada questão que 

abrangeu essa subdimensão, dividido por três (total de questões). 

Subdimensão Estrutura/Missão/Atribuição: o índice de adequação foi obtido pelo 

cálculo da soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa Subdimensão, 

dividido por vinte e cinco (total de questões). 
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Subdimensão Política das Associações: o índice de adequação foi obtido pelo 

cálculo da soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa subdimensão, 

dividido por quatro (total de questões). 

Subdimensão Gerenciamento de riscos: o índice de adequação foi obtido pelo 

cálculo da soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa subdimensão, 

dividido por um (total de questões). 

Subdimensão Composição do Conselho: o índice de adequação foi obtido pelo 

cálculo da soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa subdimensão, 

dividido por onze (total de questões). 

Subdimensão Papel do Conselheiro: o índice de adequação foi obtido pelo cálculo 

da soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa subdimensão, dividido 

por quatro (total de questões). 

Subdimensão Reunião: o índice de adequação foi obtido pelo cálculo da soma dos 

graus de adequação de cada questão que abrangeu essa subdimensão, dividido por seis (total 

de questões). 

Subdimensão Postura e desenvolvimento do Conselheiro: o índice de adequação 

foi obtido pelo cálculo da soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa 

subdimensão, dividido por sete (total de questões). 

Subdimensão Relacionamento do CA: o índice de adequação foi obtido pelo 

cálculo da soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa subdimensão, 

dividido por doze (total de questões). 

Subdimensão Estrutura organizacional: o índice de adequação foi obtido pelo 

cálculo da soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa subdimensão, 

dividido por cinco (total de questões). 

Subdimensão Competência administrativa: o índice de adequação foi obtido pelo 

cálculo da soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa subdimensão, 

dividido por doze (total de questões). 

Subdimensão Relacionamento com os stakeholders: o índice de adequação foi 

obtido pelo cálculo da soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa 

subdimensão, dividido por dezesseis (total de questões). 

Subdimensão Relatórios periódicos: o índice de adequação foi obtido pelo cálculo 

da soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa subdimensão, dividido 

por quatro (total de questões). 
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Subdimensão Gestão de riscos e controles internos: o índice de adequação foi 

obtido pelo cálculo da soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa 

subdimensão, dividido por doze (total de questões). 

Subdimensão Conduta dos Executivos: o índice de adequação foi obtido pelo 

cálculo da soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa subdimensão, 

dividido por dois (total de questões). 

Subdimensão Avaliação do Executivo principal e equipes: o índice de adequação 

foi obtido pelo cálculo da soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa 

subdimensão, dividido por cinco (total de questões). 

Subdimensão Contabilidade: o índice de adequação foi obtido pelo cálculo da 

soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa subdimensão, dividido por 

um (total de questões). 

Subdimensão Receitas: o índice de adequação foi obtido pelo cálculo da soma dos 

graus de adequação de cada questão que abrangeu essa subdimensão, dividido por dois (total 

de questões). 

Subdimensão Gestão de pessoas: o índice de adequação foi obtido pelo cálculo da 

soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa subdimensão, dividido por 

cinco (total de questões). 

Subdimensão Atualização de normativos legais: o índice de adequação foi obtido 

pelo cálculo da soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa 

subdimensão, dividido por um (total de questões). 

Subdimensão Planejamento e Orçamento: o índice de adequação foi obtido pelo 

cálculo da soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa subdimensão, 

dividido por seis (total de questões). 

Subdimensão Acesso à documentação e informações: o índice de adequação foi 

obtido pelo cálculo da soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa 

subdimensão, dividido por seis (total de questões). 

Subdimensão Auditoria e eficiência clínica: o índice de adequação foi obtido pelo 

cálculo da soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa subdimensão, 

dividido por quatro (total de questões). 

Subdimensão Gestão de risco clínico: o índice de adequação foi obtido pelo 

cálculo da soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa subdimensão, 

dividido por seis (total de questões). 



 
 

50 

Subdimensão Comunicação e transparência: o índice de adequação foi obtido pelo 

cálculo da soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa subdimensão, 

dividido por dois (total de questões). 

Subdimensão Educação permamente: o índice de adequação foi obtido pelo 

cálculo da soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa subdimensão, 

dividido por quatro (total de questões). 

 

3.5.3 Índices gerais de adequação das Dimensões  

 

Após o estabelecimento dos graus de adequação para cada questão, procedeu-se à 

determinação dos índices gerais de adequação de cada Dimensão. 

Dimensão Associações: o índice de adequação foi obtido pelo cálculo da soma dos 

graus de adequação de cada questão que abrangeu essa Dimensão, dividido por dois (total de 

questões).  

Dimensão Denominação/Nomenclatura /Marca: o índice de adequação foi obtido 

pelo cálculo da soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa Dimensão, 

dividido por dois (total de questões).  

Dimensão Formas de constituição e formas de deliberação: o índice de adequação 

foi obtido pelo cálculo da soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa 

Dimensão, dividido por trinta e dois (total de questões).  

Dimensão Conselho de administração (CA): o índice de adequação foi obtido pelo 

cálculo da soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa Dimensão, 

dividido por setenta (total de questões).  

Dimensão Gestão Organizacional: o índice de adequação foi obtido pelo cálculo 

da soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa Dimensão, dividido por 

setenta e sete (total de questões).  

Dimensão Auditoria Independente: o índice de adequação foi obtido pelo cálculo 

da soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa Dimensão, dividido por 

cinco (total de questões).  

Dimensão Conselho fiscal: o índice de adequação foi obtido pelo cálculo da soma 

dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa Dimensão, dividido por onze (total 

de questões).  
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Dimensão Conduta, Conflito de Interesses e Divulgação de Informações: o índice 

de adequação foi obtido pelo cálculo da soma dos graus de adequação de cada questão que 

abrangeu essa Dimensão, dividido por cinco (total de questões).  

Dimensão Governança Clínica: o índice de adequação foi obtido pelo cálculo da 

soma dos graus de adequação de cada questão que abrangeu essa Dimensão, dividido por 

dezesseis (total de questões).  

 

3.5.4 Índice geral de qualidade da Governança Corporativa  

 

O índice geral de qualidade da Governança Corporativa foi calculado pela média 

aritmética: soma dos índices gerais de adequação atribuídos nas Dimensões Associações; 

Denominação/Nomenclatura /Marca; Formas de constituição e formas de deliberação; 

Conselho de administração (CA); Gestão Organizacional; Auditoria Independente; Conselho 

fiscal; Conduta, Conflito de Interesses e Divulgação de Informações e Governança Clínica, 

dividido por nove (total de dimensões). 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

As características das organizações que compõem o terceiro setor são tão 

específicas que, se tomarmos por base comparativa as estruturas e os sistemas de gestão das 

empresas privadas com fins lucrativos ou até das organizações públicas, teremos um espectro 

incrivelmente amplo com inúmeras particularidades. Elencar as peculiaridades mais 

relevantes e ambientá-las sob o olhar das práticas de governança nos ajudará na elucidação do 

grande desafio que o terceiro setor tem pela frente: navegar nos caminhos da gestão de 

excelência com transparência, equidade e prestação responsável de suas contas (IBGC, 2016). 

 

4.1 Caracterização da governança corporativa no local de estudo 

 

O organograma da Governança Corporativa apresentado na Figura 1 foi 

disponibilizado pelo Diretor Geral da Instituição e a seguir, estão descritas as características 

da estrutura funcional de GC nessa instituição (RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE, 

2016). 

 
Figura 1 - Estrutura de Governança no Hospital da pesquisa 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O corpo de Associados compreende 360 mulheres oriundas da colônia árabe. 

Compete à Assembleia Geral, a eleição dos membros do Conselho Deliberativo, a 

deliberação sobre a reforma do estatuto, a destituição de membros e a dissolução da 

sociedade. 
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A Assembleia Geral elege, por maioria simples, a presidente e a vice-presidente do 

Conselho Deliberativo, com mandatos de três anos e possível reeleição, bem como 67 

membros do corpo de Associados para a composição desse Conselho que tem como 

atribuições, a eleição e destituição dos membros da Diretoria de Senhoras e do Conselho 

fiscal, aprovação dos relatórios de atividades e balanço financeiro do ano anterior e ratificação 

ou votação de decisões que envolvam associados, marca, associação com terceiros ou 

qualquer assunto que envolva o interesse da organização. 

Dos membros do Conselho Deliberativo elegem-se 16 integrantes para compor a 

Diretoria das Senhoras, sendo que, dois deles, ocuparão a presidência e vice-presidência.  

Essa Diretoria representa o órgão de administração da instituição com as 

atribuições de ratificação e submissão ao Conselho Deliberativo dos relatórios de atividades e 

balanços financeiros elaborados pelo Conselho de Administração, ratificação dos orçamentos 

para o próximo ano fiscal elaborado pelo Conselho Administrativo, criação do Conselho de 

Administração, vetação das deliberações do Conselho de administração, aprovação da 

contratação dos diretores Geral e Executivo do Hospital, fiscalização no que se refere ao 

cumprimento das obrigações legais, apresentação de sugestões ao Conselho Deliberativo 

sobre a aprovação e exclusão de Associados e convocação do Conselho fiscal. 

Os Conselhos: Deliberativo, de Administração, Fiscal e a Diretoria de Senhoras, 

são órgãos diretivos, com integrantes que exercem suas funções sem remuneração.  

A Diretoria de Senhoras aplica os conceitos e os valores nos quais a instituição 

baseia sua atuação, como o calor humano e a excelência contribuindo para que estejam 

presentes no dia a dia e sejam compartilhados entre as equipes. As diretoras também 

participam das discussões de planejamento estratégico, de orçamento e de definições dos 

regimentos internos, entre outras atividades.  

O Conselho de Administração corresponde ao órgão executivo da Governança, e é 

constituído por quatro integrantes da Diretoria de Senhoras, quatro empresários com 

experiência em administração empresarial e/ou gestão hospitalar e quatro médicos do corpo 

clínico. Cabe a esse Conselho, a indicação dos Diretores Geral e Executivo, a decisão sobre a 

composição da estrutura gerencial da organização, a colaboração com a análise e o 

aperfeiçoamento de projetos relacionados à administração, à formulação de estratégias, planos 

e metas, a criação dos comitês de assessoramento de atividades e a fiscalização, contratação 

de auditorias e política de gestão de pessoas.  
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 Os Comitês de Auditoria Interna, de Estratégia e Finanças, de Produtividade e 

Pessoas e a Comissão Médica estão diretamente associados ao Conselho de Administração, 

assessorando o mesmo, contribuindo para a tomada de decisões na organização. 

 

4.2 Apresentação e discussão dos resultados referentes às Práticas de Governança 

Corporativa  

 

4.2.1 Dimensão Associações 

 

A Dimensão Associações se refere à compatibilização entre a missão e visão 

efetivamente praticadas pela organização e a forma como estão apresentadas no estatuto e, por 

conseguinte, divulgadas para a sociedade.  

No estatuto, constava o termo Sociedade como razão social da instituição, que 

mesmo inadequado juridicamente, foi considerado equivalente à Associação, para fins de 

estudo sobre a funcionalidade quanto à governança de uma organização do terceiro setor.  

O antigo Código Civil não impõe nenhuma ressalva a respeito, sendo garantido 

pela Lei de Registros Públicos, que também não prevê impedimento. Contudo, o novo Código 

Civil introduziu critérios para estabelecer que uma Associação encontra-se organizada para 

fins não econômicos, ao contrário do senso de Sociedade, que deriva de finalidade econômica, 

prevendo divisão de resultados, o que não é permitido às Associações. Nesse sentido, as 

entidades que possuam em sua denominação social, a expressão Sociedade, deverão alterar o 

estatuto, para adequarem-se à atual legislação (M. BIASOLI ADVOGADOS).  

A Dimensão Associação encontra-se diretamente associada à coerência do estatuto 

da organização para com seus objetivos sociais e deve primeiramente seguir o rigor da lei, ou 

seja, a denominação hard law e posteriormente, implementar, de acordo com o entendimento 

da instituição, as recomendações denominadas soft law. Essas diretrizes seguem o modo 

“comply or explain” proveniente dos primórdios do Comitê de Cadbury. 

Consta no código Civil, que o estatuto corresponde ao documento formal a ser 

autenticado em cada folha pelos fundadores da Associação, sendo plenamente identificados 

na condução dos documentos ao registro público. Os fins da associação devem ser claramente 

declarados, bem como, devem oferecer conteúdo lícito, sendo inadmissível a atuação da 

associação que venha a contradizer os fins declarados no seu registro de criação. Associação 

que tenha fim declarado com grande abrangência sempre terá dificuldades de exibir a 

coerência de sua atividade, o que corresponde ao seu ônus de prova (SLAIB FILHO, 2004). 
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Com missão direcionada ao interesse público, as Associações do terceiro setor são 

aquelas com objetivos estatutários que abrangem diferentes formas de promoção da 

assistência social: proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice, 

entre outras; acesso à educação de qualidade, formal e informal, bem como a integração ao 

mercado de trabalho; incentivo à cultura, à defesa e à conservação dos patrimônios histórico e 

artístico; garantia de segurança alimentar e nutricional; defesa, preservação, conservação 

ambiental e incentivo ao desenvolvimento sustentável; valorização do voluntariado; 

incremento da defesa de direitos estabelecidos e busca de novos direitos; promoção dos 

direitos humanos, da cidadania e de outros valores universais; incentivo ao desenvolvimento 

econômico e social e combate à pobreza, de maneira sistemática, entre outras causas de igual 

importância pública. Nesse contexto, constitui-se boa prática a explicitação clara dos 

objetivos em seu estatuto social, de modo a refletir a completude da missão da Associação, os 

trabalhos e/ou ações a serem desenvolvidas (IBGC, 2016).  

A organização é identificada como uma associação entre sua razão de ser, aonde 

quer chegar, o que é importante para a mesma e a maneira como são tomadas as decisões 

(IBGC, 2015).  

Nesse contexto, constatou-se que no que diz respeito à dimensão Associações, a 

instituição selecionada nesse estudo, apresenta plena adequação às práticas recomendadas 

pelo IBGC, pois no estatuto estão claramente descritas as atividades de promoção, instalação, 

funcionamento e gestão de serviços de saúde para tratamento de pacientes de todos os níveis 

socioeconômicos, isoladamente ou em parcerias, consultorias em serviços de saúde, 

manutenção de instituto e outras organizações congêneres de assistência social e fomento do 

ensino, pesquisa e educação. Essas atividades são demonstradas mediante o relatório de 

atividades que é publicado anualmente. 

É importante mencionar, a forte influência étnico-cultural apresentada pela 

instituição, no que se refere à missão e à estruturação da governança, que permeia por toda a 

organização. O ambiente familiar reforçado pelos aspectos étnicos característicos dos 

fundadores estabelecem na missão da instituição os mesmos valores e princípios culturais da 

região de origem dos fundadores.  

Gausmann e Abbade (2016) em pesquisa em hospitais de excelência constataram 

dentre os valores aclamados pelas organizações analisadas, que os mais frequentes se baseiam 

na atenção ao ser humano - acolhimento, calor humano, humanismo - qualidade - excelência, 

efetividade, qualidade – e desenvolvimento – inovação, pioneirismo, conhecimento. Estes 

valores estão associados à prática dos ofícios de saúde como um todo, mas demonstram o 
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core business dos hospitais enquanto organizações empresariais, com ou sem fins lucrativos e 

são reconhecidos como elementos que antecedem a qualquer traçado estratégico: são 

culturais.  

 

4.2.2 Dimensão Denominação/Nomenclatura/Marca 

 

Tabela 1 - Distribuição dos percentuais de adequação das subdimensões pertencentes à 
Dimensão Denominação/Marca/Imagem e índice médio de adequação, São Paulo, 2018. 

Sub Dimensão %Adequação 

Marca/ Imagem 0 

Respeito às leis  100 

Índice Médio de Adequação da Dimensão Denominação 
/Marca/Imagem 50 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.2.2.1 Marca/ Imagem  

 

Imagem organizacional é definida como esforço conceitual e junto a seu público, 

mesmo não refletindo a realidade atual, influencia sua relação com o mesmo, podendo gerar 

proximidade ou distanciamento perante as informações e valores transmitidos. Imagem é a 

somatória de crenças, ideias e impressões de uma pessoa sobre um objeto (CLAUDINO et al.,  

2011). 

As subdimensões Marca/Imagem/Respeito às leis evidenciam a preocupação pela 

introdução de mecanismos que possam mitigar parcerias, doações e relacionamentos que de 

alguma forma possam impactar a imagem organizacional da instituição.  

Correspondem à boa prática, a independência e a autonomia no que diz respeito à 

identificação e ao uso da imagem, pois existem casos de cessão de uso da marca para 

campanhas de arrecadação de donativos com terceiros, fato esse, que deve ser sempre bem 

analisado para que não ocorra dano à imagem da associação por ligação com marcas não 

idôneas. Uma parceria, por exemplo, entre uma Associação que atua na preservação e 

recuperação ambiental com uma empresa que claramente é poluidora não faz sentido (IBGC, 

2016).  



 
 

57 

A boa reputação de uma organização contribui para a redução de custos de 

transação e de capital, beneficiando a preservação e criação de valor econômico pela mesma 

(IBGC, 2015).  

Na organização selecionada nesse estudo, na subdimensão 

Marca/Imagem/Respeito às leis não foi evidenciado qualquer mecanismo formalizado que 

estabeleça de forma sistemática a obrigação de avaliação do histórico, reputação/imagem e 

conflito de interesses de doadores e parcerias.  

Atualmente, segundo declaração da Diretoria de Compliance, todas as doações 

passam por ”back ground check” executado pelo setor de Compliance, contudo, não existe 

formalização no que se refere ao fluxo e procedimento.  

A organização está em fase de criação de um grupo para avaliação dessa temática 

e como essa ação não foi finalizada, a avaliação é, na maioria das vezes, realizada de maneira 

informal, contudo fica claro que sua efetividade é totalmente dependente de atitudes pessoais 

e não, dos processos organizados e padronizados. Durante a entrevista com a Diretoria de 

Compliance sobre este fato ficou claro que a mesma reconhecia sua importância e que a 

organização entendia que essa prática deveria ser incorporada em regimento interno. 

 

4.2.2.2 Respeito às Leis 

 

O fato das Associações terem objetivos que promovam o bem comum não exime 

as mesmas da observação irrestrita às leis e normas vigentes aplicadas ao seu campo 

operacional. Independentemente do tamanho e do grau de desenvolvimento da Associação, 

cabe o fiel cumprimento da legislação pertinente, juntamente com a prestação de contas a 

todas as partes interessadas (IBGC, 2016).  

Uma deliberação ética corresponde àquela que considera, na totalidade do 

processo de tomada de decisão, a identidade organizacional e os impactos das decisões sobre 

o conjunto de suas partes interessadas, a sociedade e o meio ambiente, visando ao bem 

comum. Sua prática constante alicerça a identidade, a coerência entre o pensar, o falar e o 

agir, e consequentemente, a reputação da organização, refletindo sobre sua cultura (IBGC, 

2015).  

Analisando mais profundamente este quesito, além do aspecto de compliance em 

relação ao cumprimento das determinações legais, subentendido na subdimensão Respeito às 

leis, que por si só se justificaria para qualquer organização privada com ou sem fins 
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lucrativos, existe um fator extremante importante e estratégico inserido no contexto de 

aderência à legalidade que é a manutenção da filantropia. 

Segundo Fascina (2009), a obtenção ou manutenção do Certificado de Filantropia 

garante aos hospitais filantrópicos, não usuais prestadores de serviços ao SUS, isenções 

fiscais, que fornecem vantagem competitiva perante aos hospitais privados não filantrópicos 

que atuam na medicina suplementar, no que se refere à redução de custos. As Organizações de 

excelência justificam seu certificado de Filantropia mediante a aplicação de 20% de sua 

receita bruta em ações aceitáveis para órgãos de fiscalização.  

Observou-se no quesito Respeito às leis, que a Organização estudada demonstra 

grande preocupação com relação à documentação exigida para a prestação de contas segundo 

as determinações legais para a manutenção da Certificação das Entidades Beneficentes de 

Assistência Social (CEBAS). Os projetos do PROADI-SUS (Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Institucional do SUS) que são a contrapartida da isenção fiscal para a 

manutenção da filantropia merecem da instituição uma estrutura organizacional dedicada.  

Evidenciou-se total adequação às práticas de Governança (Tabela 1) mediante 

estrutura com procedimentos formalizados geridos por uma diretoria exclusiva para a 

checagem de forma contínua dos fatores que possam comprometer o balanço financeiro de 

comprovação da filantropia. Assim todos os projetos são analisados com a ótica de 

implementação de visão estratégica da organização, porém, sem comprometer sua 

classificação legal como entidade filantrópica. 

 

4.2.3 Dimensão Formas de Constituição e Formas de Deliberação 

 

Os resultados referentes à dimensão “Formas de Constituição e Formas de 

Deliberação” estão apresentados na Tabela 2 e Gráfico 1.  
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Tabela 2 - Distribuição dos percentuais de adequação das subdimensões pertencentes à 
Dimensão Formas de Constituição e de Deliberação e índice médio de adequação, São Paulo, 
2018. 

Sub Dimensão % 
Adequação 

Formas de Constituição 100 

Assembleia Geral  88 

Convocação 75 

Pauta e Documentação 50 

Votação 75 

Associados 100 

Admissão Exclusão e/ou saída 100 

Índice Médio de Adequação da Dimensão Formas de Constituição e 
Deliberação  84 

Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 1 - Índices Médios de Adequação das subdimensões pertencentes à Dimensão Formas de Constituição e 
de Deliberação, São Paulo, 2018. 

Fonte: Elaboração própria. 

  
 
4.2.3.1 Formas de Constituição 

 

A estruturação do estatuto social é o principal documento declaratório da maneira 

que serão estabelecidos os objetivos, a relação e estrutura dos associados, direitos e deveres e 
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da relação da instituição com as partes relacionadas com a finalidade de se manter perene ao 

longo do tempo. 

O estatuto social corresponde ao documento essencial para boa governança e para 

a transparência na atuação. Em uma organização sem fins lucrativos ou econômicos 

corresponde à sua lei interna. No Brasil, a legislação estabelece as regras a serem respeitadas 

e consideradas para a criação e o funcionamento de organizações da sociedade civil, bem 

como, na elaboração ou reforma no estatuto, tornando-o uma verdadeira ferramenta de gestão 

(SOCIAL PROFIT, 2016).  

Segundo o IBGC (2016), é documento obrigatório, no qual estão previstas as 

regras gerais de orientação para as Associações, as quais, na elaboração de seus estatutos, 

deverão obedecer a algumas características, sendo obrigatórias cláusulas sobre: 

 Denominação, Sede e Tempo de duração (determinado ou não); 

 Fins a que a Associação se destina; 

 Requisitos para a admissão, demissão, exclusão, direitos e deveres dos Associados;  

 Associados responderem ou não, subsidiariamente pelas obrigações associativas; 

 Fontes de recursos para a manutenção da Associação; 

 Modo de constituição, funcionamento dos órgãos deliberativos, forma de gestão 

administrativa e aprovação de contas; 

 Forma de representação, ativa e passiva, judicial e extrajudicial; 

 Não distribuição de superávit ou qualquer parcela patrimonial; 

 Condições de dissolução da Associação e destino patrimonial; 

 Condições para a alteração das disposições do Estatuto. 

Os resultados obtidos no estudo, referentes à subdimensão Formas de constituição 

indicaram que todos os pré-requisitos foram contemplados (Tabela 2), pois há menção no 

Estatuto social de: 

 finalidade, objetivos e localização.  

 fontes de recursos para a manutenção de sua sustentabilidade que se concentram em 

serviços de saúde a pacientes pagantes e outras obras que mantiver, serviços de 

assistência domiciliar, subvenções concedidas por entidades públicas, donativos e 

contribuições de associados e de terceiros, recursos do Instituto de pesquisa, gestão de 

entidades públicas, consultorias em entidades públicas ou privadas e outras receitas 

permitidas por Lei. 

 funcionamento dos órgãos deliberativos com os papéis da Assembleia Geral, Conselho 

Deliberativo, Diretoria de Senhoras e Conselho de Administração. 
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 destino patrimonial para entidades filantrópicas do Estado de São Paulo como exige a 

Lei, em caso de dissolução da organização. 

 condições para a admissão e exclusão de associados, sendo assegurado nesse caso, o 

direito de apresentação de recurso fundamentado ao Conselho deliberativo. 

 especificação com relação à modificação estatutária, sendo que a mesma poderá ser 

realizada somente pela Assembleia geral. 

 declaração expressa de que os associados não respondem subsidiariamente pelas 

obrigações associativas.  

 

4.2.3.2 Assembleia Geral 

 

Os requisitos da Assembleia geral devem preencher as condições da Lei nº 

10.406/2002 do Novo Código Civil, capítulo II – das Associações. No Artigo 59, consta que, 

compete privativamente à assembleia geral: 

I -  eleger os administradores; 

II - destituir os administradores; 

III - aprovar as contas; 

IV - alterar o estatuto.  

Além disso, segundo IBGC (2016), é recomendável que a Assembleia geral:  

i. eleja os membros dos órgãos deliberativos ou de controle (conselhos de 

administração e fiscal); 

ii. aprove os relatórios anuais dos administradores e demonstrativos contábeis e 

financeiros; 

iii. aprove o plano de atividades e de orçamento para o ano posterior; 

iv. delibere sobre transações patrimoniais, tais como: alienação ou constituição de 

ônus sobre bens imóveis e contratação de empréstimos; 

v. delibere sobre a extinção da associação e destinação de seus bens.  

No que diz respeito à subdimensão Assembleia geral, os resultados demonstraram 

que a instituição do estudo, preencheu parcialmente os requisitos legais mencionados (88% de 

adequação), sendo que há menção no estatuto social que, a assembleia geral, elege e destitui 

os administradores e altera o estatuto, porém não está mencionado que a mesma, aprova as 

contas.  

Na Lei 10.406/2002, consta em seu parágrafo único que:  
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Para as deliberações a que se referem os incisos I e II deste artigo é exigido 
deliberação da assembleia especialmente convocada para esse fim, cujo 
quórum será o estabelecido no estatuto, bem como os critérios de eleição 
dos administradores. (BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2002).  

 

Na instituição pesquisada, o estatuto estabelece para cada condição quórum 

diferenciado que aprimora o critério de representatividade da vontade dos associados perante 

a importância da tomada de decisão. Neste sentido, para a destituição de membros do 

Conselho serão necessários 2/3 dos votos favoráveis a esta decisão e para a dissolução da 

Sociedade seria necessário 4/5 de votos favoráveis.  

Já para a modificação do estatuto é necessário, 50% mais um, de votos favoráveis 

contradizendo o que diz a Lei em seu artigo 59 parágrafo único:  

 

“para as deliberações a que se referem os incisos II e IV é exigido o voto 
concorde de dois terços dos presentes à assembleia especialmente 
convocada para esse fim, não podendo ela deliberar primeira convocação, 
sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de um terço nas 
convocações seguintes”. 

 

Portanto, sem a intenção de abordar o rigor legal relativo aos requisitos exigidos 

para o funcionamento da Assembleia Geral, mediante o Código Civil, os resultados 

evidenciaram a não conformidade perante o quesito já analisado na subdimensão “Respeito às 

leis“.  

Desse modo, por coerência e baseado nesta evidência objetiva, foi necessário 

alterar a classificação anterior (adequado/não adequado) daquela subdimensão para 

inadequado e, portanto, pontuação nula (zero) para a mesma.  

Outro requisito legal também não atendido está relacionado ao item III-aprovação 

de contas, conforme mencionado anteriormente. No artigo 59 (Lei 10406/2002), consta que 

“Compete privativamente à assembleia geral” a aprovação de contas. No estatuto da 

instituição, consta que a aprovação é executada pelo Conselho Deliberativo. Nota-se aqui 

também o não entendimento correto do que expressa o disposto legal do Código Civil. 

Neste assunto “aprovação de contas”, apesar da Assembleia não aprovar os 

relatórios orçamentários, que segundo o Estatuto da instituição compete ao Conselho 

Deliberativo, acredita-se que funcionalmente não existam prejuízos ou assimetrias nas 

informações a ponto de ocasionar um viés na tomada de decisões devido ao número de 

alçadas que este processo passa para sua aprovação.  
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Chama a atenção, no que diz respeito, ao número de alçadas que deverá percorrer 

o processo de aprovação dos resultados anuais da instituição. Este processo inicia-se, como 

deveria, na Diretoria Executiva, sendo ratificado pela Diretoria Geral. Posteriormente, passa 

pelos Conselhos, Fiscal e de Administração. Com a aprovação desse último, as contas são 

submetidas à Diretoria de Senhoras que, posteriormente, submete o relatório para a ratificação 

do Conselho Deliberativo. Novamente o fator tempestividade, aqui pelo significado jurídico 

“momento certo”, deve ser quesito a ser considerado como uma boa prática. O número de 

alçadas não está implicitamente descrito nas práticas da boa governança pelo IBGC, contudo, 

à medida que o mesmo estabelece uma estrutura padrão como a recomendada, fica claro que o 

número excessivo de alçadas pode prejudicar o dinamismo das decisões da organização.  

Na comparação dos quesitos suplementares recomendados pelo IBGC, a 

Instituição também se adequa às diretrizes, contudo, é importante mencionar algumas 

observações evidenciadas sobre a estrutura de deliberação da organização: 

- A eleição e nomeação dos Conselhos Fiscal e de Administração são realizadas 

pelo Conselho Deliberativo e não exatamente pela Assembleia Geral. 

- A aprovação dos demonstrativos financeiros, relatórios de atividades e plano 

orçamentário são realizados pelo Conselho Deliberativo.  

-As transações patrimoniais, empréstimos, onerações de bens ou direitos estão sob 

a responsabilidade da Diretoria de Senhoras e do Conselho Administrativo dependendo do 

valor aportado. 

Posteriormente, na subdimensão Conselho administrativo serão discutidas com 

maior profundidade as evidências encontradas relacionadas ao modelo da estrutura de 

governança da instituição.  

 

4.2.3.3 Convocação   

 

A convocação da Assembleia geral deve considerar o local, a data e horário, 

facilitando a presença de maior número possível de associados, possibilitando que os mesmos 

tenham tempo suficiente para estarem preparados para a deliberação. Quanto maior a 

dispersão de seus integrantes e a complexidade dos assuntos a serem discutidos, maior deve 

ser o prazo de antecedência considerado, recomendando-se pelo menos trinta dias (IBGC, 

2016).  

Nesta subdimensão a antecedência e a transparência são características relevantes, 

já que, como definido por lei como órgão máximo da Organização, a Assembleia necessita ter 
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condições para que as discussões e decisões deliberativas possam ser as mais profícuas 

possíveis.  

Os resultados evidenciaram percentual de adequação de 75%. Há registro das atas 

convocatórias com todas as informações pertinentes para sua realização (loca/data/hora) e 

assuntos que serão tratados. Da mesma forma, como exige a lei 10.406/2002, o estatuto da 

organização estabelece que, a Assembleia Geral pode ser convocada por meio de 

manifestação de pelo menos 1/5 de seus associados.  

Entretanto, a observação de ata convocatória (assembleia geral de novembro de 

2017) e dos registros no estatuto social, permitiu evidenciar inadequação, pois o prazo 

considerado para a convocação de qualquer reunião da Assembleia é de no mínimo 15 dias, 

divergindo do prazo recomendado pelo IBGC, que corresponde ao mínimo de 30 dias.  

Esta inadequação poderia ter um peso irrelevante considerando-se os outros 

quesitos recomendados nesta subdimensão, contudo, partindo-se do fato que a Assembleia 

desta instituição possui mais de 360 votantes e que os assuntos são especificamente 

relacionados à alteração de estatuto, destituição de algum associado ou aprovação do relatório 

anual, o fator tempestividade se torna recomendável, a fim de que, a tomada de decisão seja a 

mais apropriada possível. 

Outro aspecto importante diz respeito ao quórum mínimo de convocação, feito 

pelos associados das Assembleias Gerais exigido pela lei 10406/2002, que corresponde à 1/5 

de associados com direito a voto, sendo que na instituição, consta no estatuto, quórum 

mínimo de 1/3 de Associados para a convocação dos associados para a reunião do Conselho 

Deliberativo, evidenciando, dessa forma, inadequação.   

O quórum de convocação de 1/5 corresponde ao direito da minoria, que serve para 

todos os fins referidos no artigo 59, incluindo-se a eleição de administradores e aprovação de 

contas (SLAIB FILHO, 2004).  

 Independentemente se a exigência de quórum está direcionada à Assembleia ou ao 

Conselho Deliberativo, o direito convocatório de 1/5 refere-se ao associado que faz parte 

também do Conselho Deliberativo, que deve da mesma maneira ter como quórum mínimo 1/5 

e não 1/3, como consta no estatuto da organização. 

 

4.2.3.4 Pauta e documentação 

 

A pauta da Assembleia geral e a documentação devem ser disponibilizadas na data 

da primeira convocação, a fim de que os associados tenham conhecimento sobre os assuntos a 
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serem votados e possam refletir sobre os mesmos. A ata deve conter os registros das 

deliberações de maneira clara e objetiva, com respectivo quórum de aprovação e no caso de 

haver referência a documentos ou propostas, recomenda-se anexar à ata para fins de registro 

em cartório de pessoas jurídicas (IBGC, 2016).  

No quesito Documentação de deliberações da Assembleia houve adequação às 

diretrizes do guia do IBGC constatada mediante pesquisa documental nas atas de reuniões da 

Assembleia geral, onde na sua totalidade, constavam as deliberações, o quórum volante e o 

registro no cartório correspondente. Por outro lado, não foi evidenciado qualquer mecanismo 

formalizado que possa garantir ao associado, a requisição de informações prévias ao Conselho 

e/ou executivo sobre a pauta futura da Assembleia. Nesse sentido, não há evidência da 

existência formal do Manual de entendimento aos Associados sobre as futuras pautas que 

serão discutidas em Assembleia. 

Essa inadequação, apesar da metodologia utilizada nesse estudo não estabelecer 

graus de importância para as perguntas ou para as dimensões, pode representar um “gap” 

relevante em relação às melhorias, pois, esses dois mecanismos podem reduzir 

consistentemente as assimetrias de informações aos associados.  

Associando-se a esse fato de inadequação, o prazo mínimo de convocação, pode-se 

apontar como, ponto de melhoria a ser trabalhado pela organização, o aprimoramento de 

mecanismos de comunicação das fontes administrativas para os associados. Durante a 

entrevista com a Diretoria da organização, houve reconhecimento por parte da mesma, da 

importância desse assunto, sendo relatada a existência de tentativas junto aos presidentes do 

Conselho deliberativo e da Diretoria de Senhoras para que se iniciasse a elaboração de 

regimento interno que instituísse essa prática de informação precedente às reuniões da 

Assembleia geral. 

O percentual de adequação obtido na Subdimensão Pauta e documentação foi 

50%.   

 

4.2.3.5 Votação 

 

As regras de votação das associações devem ser bem definidas. É recomendável 

que prevejam o número mínimo de presenças para a validade do início dos trabalhos e o 

número mínimo de votos favoráveis que deve ser atingido na assembleia para que uma 

proposição seja aprovada (IBGC, 2016).  

Nessa subdimensão, o percentual de adequação alcançou 75 % de adequação.  
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Pode-se verificar que em todos os órgãos diretivos da organização, existe a 

descrição clara de quórum mínimo para a aprovação de deliberações. A Assembleia 

especifica, como mencionado anteriormente, quórum diferenciado dependendo do assunto a 

ser tratado. Os Conselhos deliberativos e de Administração e a Diretoria de Senhoras possuem 

quórum específicos para cada órgão e diferenciados para alguns assuntos.  

Os resultados obtidos indicaram que, no caso da Diretoria de Senhoras não há 

qualquer menção do quórum mínimo para a deliberação para maioria das atribuições. Apenas 

para a aprovação de novas filiais, associações com terceiros e utilização da marca existe 

quórum plenamente especificado. Nas reuniões deliberativas ou diretivas dos órgãos diretivos 

mencionados, em sua totalidade, havia o quórum mínimo para a abertura da votação.  

O fato de possuir quórum diferenciado, dependendo do assunto a ser deliberado, 

comprova a existência de mecanismo democrático, porém rigoroso, haja vista que, somente 

com intuito comparativo, a mudança do estatuto, segundo Slaib Filho (2004), corresponde a 

um quórum rigoroso de deliberação em 2/3 dos associados presentes, considerando que para a 

aprovação de emenda constitucional pelo Congresso Nacional, a exigência é de 60% dos 

parlamentares componentes de cada Casa.  

Pode-se constatar a inexistência de qualquer procedimento formalizado em caso do 

associado se declarar impedido do ato de votar por conflito de interesses. Segundo o IBGC 

(2016), o associado que tiver interesse particular ou conflitante com o da associação em 

deliberação deverá prontamente comunicar a situação e optar por não participar da discussão e 

da votação, mesmo que esteja representando terceiros. É relevante que no estatuto ou em 

procedimento administrativo da associação conste estratégias para a resolução de conflitos de 

interesses. 

Apesar da organização não possuir procedimento formalizado na situação 

mencionada, no Código de conduta há definição clara sobre o entendimento da mesma com 

relação ao conflito de interesses e a respectiva abrangência. Segundo a Diretoria de 

Complaince, será elaborado regimento interno onde constará a definição explícita sobre a 

obrigação do associado ou qualquer Diretor se declarar impedido do ato de votar por conflito 

de interesses.  

O Código de governança do Coombe Women & Infants University Hospital 

(CWIUH, 2016) descreve o procedimento de autodeclaração de conflito de interesses. Na 

nomeação, cada novo membro do Conselho deve, antes da participação na sua primeira 

reunião, repassar ao Secretário do Conselho os detalhes relacionados à sua atividade 

profissional e aos negócios ou interesses profissionais: participações, diretorias, entre outros, 
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que poderiam abranger conflito de interesses ou benefícios materiais que poderiam influenciar 

o desempenho de suas funções como membro do Conselho. Durante o prazo para a nomeação 

para o Conselho, os membros devem deixar cientes, o presidente e o secretário do Conselho, 

de qualquer questão adicional relativa a esse novo membro que possa caracterizar conflito de 

interesses para os membros do Conselho.  

 

4.2.3.6 Associados 

 

Constituem a força motriz de uma associação, guiando esforços e ações para o 

cumprimento do objeto social, devendo ser discutida entre os associados à possibilidade de 

receberem o valor restituído referente às contribuições prestadas ao patrimônio da associação, 

devidamente atualizado, em caso de dissolução da associação. O estatuto pode prever de 

maneira expressa essa questão, o que é recomendável, revelando transparência sobre o destino 

das contribuições que vierem a ser realizadas e que, ocasionalmente sejam restituídas aos 

associados (IBGC, 2016).   

As questões de direito patrimonial devem estar bem esclarecidas no estatuto, haja 

vista que, corresponde a uma exigência legal. Desse modo, fica consolidado o conceito de 

transparência aos associados com relação ao destino dos recursos para investimento no 

imobilizado e seus direitos sobre o mesmo.   

Na Lei 10.406/2002 em seu artigo 61 que trata exclusivamente do destino do 

patrimônio em caso de dissolução da Associação, consta:  

 
Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois 
de deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações ideais referidas no 
parágrafo único do art. 56 (Se o associado for titular de quota ou fração 
ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela não importará, de 
per si, na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro, 
salvo disposição diversa do estatuto), será destinado à entidade de fins não 
econômicos designada no estatuto, ou, omisso este, por deliberação dos 
associados, à instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou 
semelhantes. 
§ 1º Por cláusula do estatuto ou, no seu silêncio, por deliberação dos 
associados, podem estes, antes da destinação do remanescente referida neste 
artigo, receber em restituição, atualizado o respectivo valor, as 
contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação. (BRASIL. 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2002). 

 

No presente estudo, a análise do estatuto social, considerando as premissas legais e 

diretrizes da boa governança, permitiu evidenciar que, todos os quesitos referentes à 
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subdimensão Associados estavam contemplados, portanto apresentavam-se em total 

adequação (100%).  

Vale salientar que, no estatuto constava que o associado, em caso de sua retirada 

ou exclusão ou mesmo dissolução da instituição, renuncia tacitamente por si, seus herdeiros 

ou sucessores, à devolução ou reembolso de contribuições de bens ou valores em dinheiro que 

tenha efetuado.  

 

4.2.3.7 Admissão, exclusão ou saída voluntária do associado. 

 

O estatuto social das associações deve prever os requisitos para esses itens. A 

admissão deve, obrigatoriamente, condicionar o ingresso à concordância com os termos do 

estatuto e possíveis documentos importantes da associação, de modo a garantir a consonância 

de propósitos (IBGC, 2016).  

No que se refere à exclusão do associado, de acordo com a Lei 10406/2002: 

 
Artigo 57, só é admissível havendo justa causa, obedecido o disposto no estatuto; 
sendo este omisso, poderá também ocorre se for reconhecida a existência de 
motivos graves, em deliberação fundamentada, pela maioria absoluta dos presentes 
à assembleia geral especialmente convocada para esse fim. Parágrafo único: Da 
decisão do órgão que, de conformidade com o estatuto, decretar a exclusão, caberá 
sempre recurso à assembleia geral. (BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 
2002). 

 

Os resultados permitiram constatar 100% de adequação. As questões relativas à 

existência de regras claras para admissão e saída voluntária de associados da instituição estão 

plenamente descritas no estatuto, bem como, os critérios para a exclusão do associado por 

justa causa. Os órgãos deliberativos responsáveis por esta decisão, assim como, o processo de 

recurso a ser garantido ao associado mediante a situação de exclusão estão objetivamente 

descritos no estatuto.  

Todavia, não foi constatada a seguinte questão: não há princípio da 

proporcionalidade do rigor da pena que é necessário e justificável quando se menciona a 

punição máxima, justa causa. Segundo Slaib Filho (2004), na exigência de justa causa ou 

motivos graves, a lei está considerando como necessária a adequada proporção entre a 

conduta que se almeja punir e o conteúdo da punição. A adequação dos meios é a previsão do 

critério da proporcionalidade, sendo necessária a apuração da proporcionalidade da sanção, 

relativas à exclusão do associado e às penas de censura, advertência, multa ou suspensão, 

previstas no estatuto, diante da conduta incriminada no caso.  
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4.2.4 Conselho de Administração 

 

No que diz respeito a esta Dimensão os resultados evidenciaram maior índice de 

inadequação quando comparado com as outras Dimensões (Tabela 3 e gráfico 2). 

 

Tabela 3 -  Distribuição dos percentuais de adequação das subdimensões pertencentes à 
Dimensão Conselho de Administração e índice médio de adequação, São Paulo, 2018 

  

Sub Dimensão %Adequação 

Estrutura/Missão/Atribuições 76 

Política das Associações 75 

Gerenciamento de Riscos 100 

Composição do Conselho 27 

Papel do Conselheiro 25 

Reunião 100 

Postura e Desenvolvimento do Conselheiro 29 

Relacionamento do CA  83 

Índice Médio de Adequação da Dimensão Conselho de 
Administração  64 

Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 2 - Índices Médios de Adequação das subdimensões do Conselho de Administração, São Paulo, 2018. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O percentual de adequação da Dimensão Conselho de Administração, 

correspondente a 64%, foi decorrente, especialmente dos baixos índices de adequação 

evidenciados em três subdimensões: Composição do Conselho (0,27%), Papel do Conselheiro 

(0,25%) e Postura e desenvolvimento do Conselheiro (0,29%). A diferença entre as médias 

dessas três subdimensões e as médias das demais (0,27 e 0,86) justifica o valor geral da 

Dimensão do Conselho de Administração.  

 

4.2.4.1 Estrutura/Missão/Atribuições do Conselho 

 

Essa subdimensão apresentou percentual de adequação de 76%.  

A estrutura de Governança Corporativa da instituição estudada, conforme 

apresentada na Figura 1, apresenta número superior de níveis de deliberação quando 

comparada à recomendada pelo IBGC (Figura 2) 
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Figura 2 - Estrutura Padrão de Governança Corporativa recomendada pelo IBGC 
Fonte: Elaboração própria. 
 

O Conselho de Administração da organização assume papéis diretivos e 

fiscalizadores, concomitantemente, semelhante ao modelo de companhias abertas com fins 

lucrativos, tendo como princípio o modelo de Governança Corporativa anglo-saxão que une 

os atributos diretivos e fiscalizadores em um só organismo a fim de reduzir os problemas de 

agenciamento e de proteger os acionistas. Como este modelo provém de um ambiente de 

acionistas pulverizado existe uma nítida separação entre capital/propriedade e gestão/direção. 

Segundo Leitão et al. (2017), nesse modelo o capital pertence a vários acionistas e os conflitos 

de agência acontecem entre os acionistas e diretores.  

Desse modo, o Conselho de Administração assume o controle de fiscalizar e de 

regular as atividades executivas dos dirigentes, existindo dois níveis de deliberação: do 

Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral. Devido ao fato de existir a preocupação de 

representação de inúmeros acionistas, a independência dos seus representantes no Conselho 

de Administração é fundamental, caracterizando o que se denomina “modelo outsider”. 

Segundo Ferreira (2014) nesse modelo, comum no Reino Unido e Estados Unidos, 

os acionistas não têm participação diária no comando da organização, estando interessados 

nos valores e no retorno (shareholder oriented).  

Na organização estudada, em linhas gerais, o modelo de governança corporativa se 

assemelha ao modelo alemão. Na Alemanha, ao contrário dos países anglo-saxões, devido ao 

ambiente concentrado de capital, a governança corporativa encontra-se com foco, 

especialmente na representatividade, na direção executiva dos acionistas e na geração de valor 
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para a sociedade, mediante participação dos funcionários no Conselho, caracterizando o 

modelo de governança denominado stakeholders. Já no modelo anglo-saxão, o foco encontra-

se na teoria financeira e, por conseguinte, nos problemas de agenciamento, onde são 

considerados os mecanismos que mitiguem a problemática envolvida na separação, 

propriedade e gestão.  

Na Alemanha, a Diretoria, assume a direção da empresa e seu presidente, a 

coordenação das respectivas atividades. O Conselho de administração tem a função de 

fiscalização e aconselhamento da Diretoria, com envolvimento direto em decisões primordiais 

para a empresa, sendo que o presidente desse Conselho, também tem a responsabilidade de 

coordenar o trabalho na sua esfera de atuação. Na cogestão, é exigido que, de acordo com o 

tamanho da empresa, que até a metade dos membros do Conselho de administração seja 

representante dos trabalhadores (ALBUQUERQUE, 2008).  

Nas organizações alemãs há dois níveis de Conselho: de supervisão e de diretores. 

A função do atual conselho de supervisão abrange o cumprimento das determinações legais e 

as principais decisões da empresa competem aos diretores. Devido ao fato da metade dos 

membros deste Conselho ser eleita por sindicatos e empregados, o mesmo é muito grande 

para a discussão de solução de problemas e tomada de decisão, não favorecendo um ambiente 

de decisões abertas. As reuniões não são finalizadas com posicionamentos concretos, 

transferindo dessa forma, as decisões quase que exclusivamente para o conselho dos diretores, 

aumentando o poder dos mesmos (MARTINS, 2005).  

O modelo alemão, comum no Japão e na Europa continental, pode ser enquadrado 

como insider, onde os acionistas participam diariamente do comado da organização ou 

designam uma pessoa de confiança para assumir o seu papel na entidade. Os interesses visam 

aos compromissos além do retorno do negócio (FERREIRA, 2014).   

No local do estudo, o modelo organizacional é “dual board” ou bicameral, ou seja, 

o Conselho Deliberativo e a diretoria de Senhoras realizam a cogestão assumindo posições 

estratégicas e executivas simultaneamente. A diretoria de senhoras tem atribuições diretivas e 

o Conselho Deliberativo, fiscalizadoras, em especial, a de referendar as deliberações 

realizadas pela Diretoria de Senhoras. 

Realizando uma análise paralela ao modelo básico do IBGC para o terceiro setor o 

Conselho de administração assumiria as duas atribuições simultaneamente. Vale salientar que, 

ao contrário do modelo alemão tradicional, o da instituição do estudo, não envolve a 

comunidade, ou seja, os stakeholders. Outro aspecto relevante que confere na prática mais 

poderes a Diretoria de Senhoras é o número extenso de membros do Conselho Deliberativo, 
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que provavelmente oferece pouca resolutividade e questionamento às posições demandadas 

pela Diretoria de Senhoras, apesar do estatuto assegurar poder de veto ao Conselho 

deliberativo.  

Alexander e Lee (2006) compararam o modelo tradicional de hospitais do terceiro 

setor com o modelo corporativo padrão recomendado. No modelo filantrópico, o fato do 

Conselho abranger vários membros e a ausência da definição de papéis fortalece o grande 

número de perspectivas e a continuidade das tradições e valores institucionais. No modelo 

corporativo, onde o Conselho é reduzido e os papéis são definidos, o foco está na tomada de 

decisão estratégica. 

Os órgãos deliberativos, na organização abrangem o Conselho deliberativo, a 

Diretoria de senhoras e a Assembleia geral. O Conselho administrativo, assim denominado no 

estatuto, tem características de Conselho Consultivo, pois suas recomendações, antes da 

execução, passam pela Diretoria de senhoras e Conselho deliberativo.  

As atribuições do Conselho administrativo apresentam viés estratégico, coerente 

com as atribuições recomendadas para um Conselho de administração, restando em função do 

estatuto, para a Diretoria de senhoras papel fortemente executivo e na maioria das vezes, para 

questões de curto e médio prazo, com íntima relação com o corpo executivo (Diretor geral e 

Executivo) da instituição, fato esse observado na frequência semanal de reuniões 

estabelecidas para a Diretoria de senhoras.  

Os conflitos de agenciamento são mínimos, pois o Conselho deliberativo e a 

Diretoria de senhoras são constituídos pelos associados, com interesses comuns.  

O Conselho de Administração assume, nesta instituição, funções consultivas com 

associados em sua composição. Caso estes associados façam parte também da Diretoria de 

Senhoras, os mesmos ficam impedidos de exercer o voto nas sugestões elaboradas pelo 

Conselho de Administração. Tal mecanismo atenua os problemas de agenciamento.  

Segundo o IBGC (2016), a posse dos membros do Conselho de administração, 

eleitos pela assembleia geral, segue as regras do estatuto social, órgão colegiado de instância 

de deliberação superior, visando ao direcionamento estratégico, o zelo pelo cumprimento dos 

fins estatutários, pela sustentabilidade e longevidade da associação, sem assumir funções 

executivas. É o principal elemento da governança e deve funcionar como forte elo entre a 

missão e a gestão, direcionando e supervisionado a relação desta com as outras partes 

interessadas.  

Na organização estudada existem funções estratégicas estatutárias definidas para o 

Conselho de Administração: formulação de estratégias de atuação, planos e metas para a 
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Sociedade, aprovação do relatório anual de atividades elaborado pelos Diretores, Geral e 

Executivo, das demonstrações financeiras do ano, bem como da proposta orçamentária para o 

próximo exercício, contratação e demissão dos Diretores Geral e Executivo; orientação e 

fiscalização dos trabalhos e atividades da Sociedade, contratação de auditoria externa, para o 

acompanhamento, orientação e fiscalização dos trabalhos e atividades da Sociedade. Essas 

funções, registradas no estatuto da organização, complementam as funções executivas 

exercidas pelo Conselho de Senhoras.  

Funcionalmente o Conselho de Administração assume funções que extrapolam os 

seus limites legais. Apesar de não deliberar em “stricto sensu” sob o aspecto jurídico do ato, 

este organismo exerce a maioria dos papéis recomendados para um Conselho de 

Administração recomendado pelo Guia do IBGC. Assim, as evidências levam a concluir que o 

modelo legalmente instituído como bicameral, possui três câmaras decisórias: Conselho 

Deliberativo, com um enorme número de membros dispostos a ratificar as decisões da 

Diretoria de Senhoras, que por sua vez, apresenta-se com atribuições executivas, necessitando 

do viés estratégico do Conselho de Administração. 

Considerar funcionalmente a Diretoria de Senhoras e o Conselho de 

Administração como um único organismo, parece ter sentido, na medida em que a somatória 

de seus papéis coincide com os atributos recomendados pelo IBGC. 

O estatuto social da organização descreve claramente a existência do Conselho e 

seu papel, bem como, a elegibilidade de seus membros, seu caráter formulador das estratégias 

da organização. Da mesma forma evidenciou-se formalização da monitorização por parte do 

Conselho em relação às boas práticas de gestão, desempenho social e sustentabilidade 

mediante objetivos, indicadores e planos de ações. 

Houve inadequação com relação à existência das atribuições do CA referentes à 

contratação e definição da remuneração do principal executivo da organização e também não 

foi constatada ratificação formal no estatuto pelo Conselho da nomeação de executivos pelo 

CEO.  

Segundo o IBGC (2016), o Conselho de Administração deve: contratar, 

estabelecer a remuneração, avaliar o desempenho do principal executivo da associação e 

ratificar os membros dos órgãos de gestão indicados pelo principal executivo.  

Os contratos ideais entre o agente e o principal são amplos. Algumas situações que 

não foram detalhadas em contrato inicial são decididas pela governança no futuro, de uma 

maneira nem sempre adequada para as duas partes. Deste modo, tudo deve ser especificado 

com antecedência para que não sobre decisão residual (HART, 1995).  
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A análise do estatuto, dos relatórios e das atas de reuniões da organização estudada 

indicou que os quesitos de monitoramento dos indicadores estratégicos, elaboração e revisão 

do planejamento estratégico, controle do orçamento financeiro, elaboração e monitoramento 

dos critérios para contratação de auditoria independente por parte do Conselho Administrativo 

foram plenamente atendidos.  

Um aspecto importante evidenciado na instituição correspondeu à política de 

compliance implementada pelo Conselho de Administração mediante a instituição do Comitê 

de Integridade e Conduta que assessora os Conselhos de Administração e Deliberativos nos 

casos de eventos que não estejam em conformidade com o Código de ética e ou 

regulamentações legais que possam impactar a organização. 

O fluxo se inicia a partir da comunicação do evento ao Compliance que analisa, 

recomenda e reporta ao Comitê de Integridade e Conduta que discute e decide sobre o 

processo e comunica a Diretoria de Senhoras que ratifica. 

Nessa subdimensão, Estrutura/ Missão/Atribuições foi evidenciada a inexistência 

de política sucessória gerida pelo Conselho de Administração ou deliberativo quanto à 

sucessão do Diretor Geral e de instrumento padrão de avaliação do Conselho Administrativo 

de modo geral e de seus membros.  

Segundo a empresa de consultoria KPMG (2017), a avaliação do Conselho de 

administração é uma exigência do mercado, podendo contribuir para a orientação do processo 

de aprimoramento do conselho, estímulo para sua profissionalização e aumento da 

diversidade de conselheiros. Deve abranger o grau de diversidade existente entre os 

integrantes, as competências de cada membro e os aspectos associados à dinâmica de reuniões 

e à tomada de decisões, considerando os objetivos estratégicos da organização, os riscos 

envolvidos, as exigências regulatórias e as tendências de mercado referentes às práticas de 

governança corporativa.  

A importância da avaliação do desempenho do Conselho é consenso, inclusive 

pelo entrevistado da organização, que refere à existência de dificuldades técnicas para realizá-

la. Muitos questionamentos devem ser considerados para que essa análise seja a mais 

independente possível a fim de não agregar o viés do corporativismo e da autopreservação no 

cargo. Existem alguns critérios atualmente que são praticados pela maioria das empresas 

principalmente com a assessoria de consultorias.  

Os principais obstáculos para essa implementação são: não entendimento sobre a 

definição de avaliação de Conselho e da diferenciação da mesma com relação à avaliação dos 

executivos, resistência de alguns acionistas em aceitar a avaliação de conselheiros convidados 
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por eles, vaidade ou insegurança de alguns conselheiros, indagações sobre os critérios 

estabelecidos para a avaliação e constrangimento dos avaliadores decorrente da proximidade 

de relações pessoais (IBGC, 2011).  

Contudo, além da resistência intrínseca que possa existir, ainda persiste a questão 

de como melhorar a performance de um membro do Conselho. O absenteísmo e a 

pontualidade são fatores que podem complementar a avaliação, porém são critérios 

insuficientes para a avaliação fidedigna do desempenho do conselheiro, a qual 

verdadeiramente pode contribuir para a melhoria da qualidade do Conselho como um todo. 

Para uma análise mais completa podem ser adotados os mesmos critérios e 

métodos utilizados em análise de desempenho de colaboradores. Para reduzir os mecanismos 

corporativos e de autopreservação podem ser utilizadas as avaliações 180 graus que podem 

surtir bons resultados, sendo necessário para uma boa análise de performance, primeiramente, 

o estabelecimento das competências de um conselheiro.  

Os resultados obtidos em pesquisa realizada por Neves et al. (2017) sobre 

competências dos conselheiros, permitiram constatar que o conjunto constituído por 

competências comportamentais foi superior ao de competências técnicas e que cinco fatores 

prejudicam a performance do conselheiro: baixa capacidade em confrontar e questionar, 

apego ao poder, ego, arrogância, ausência de educação continuada e dependência emocional 

do status do cargo.  

No presente estudo, não foi evidenciado de maneira formal o planejamento 

sucessório do principal executivo da organização. Vale ressaltar que, não se trata de 

momentos extraordinários e não programados de contratação e demissão dos executivos, que 

estão incluídos no estatuto como atributos do Conselho de administração. A análise abrangeu 

a busca dos procedimentos que são realizados na substituição natural de um executivo em 

situações de aposentadoria ou de saída voluntária do mesmo. Durante a entrevista, a Diretora 

de Compliance referiu que esta questão vem sendo implementada de maneira informal com a 

apresentação pelo CEO para o Conselho de administração, dos atributos necessários para a 

seleção dos candidatos à sua sucessão, contudo, sem a frequência regular e padrão 

estabelecido pelo IBGC. 

A avaliação e posterior escolha de um candidato deveria ser algo estratégico para 

organização, pois envolve um processo que exige tempo, abrangendo o aprimoramento do 

pretendente nas diversas dimensões de governança e liderança.  

Segundo o Guia de Sucessão do IBGC (2011) a adoção do planejamento é 

condição necessária, mas não suficiente. Não basta ter um plano de sucessão do CEO bem 
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elaborado se, após a escolha do sucessor, houver negligência com sua adaptação à nova 

posição ou falta de atenção e suporte aos candidatos não escolhidos, que deixam a empresa 

levando experiências e informações relevantes às empresas concorrentes.  

Na subdimensão Estrutura/Missão/Atribuições do Conselho também é considerada 

como atribuição do Conselho de administração, a prestação de contas à Assembleia geral, 

órgão máximo deliberativo. Na instituição selecionada no estudo, a prestação de contas ao 

Conselho deliberativo é realizada via Diretoria de senhoras.  

Vale salientar que, apesar da constatação de adequação às diretrizes de boa 

governança referentes à prestação de contas, o número de alçadas pode gerar informações 

assimétricas e incompatibilidade relacionadas às necessidades gerenciais da organização.  

Ainda no quesito prestação de contas, constatou-se não conformidade referente à 

aprovação de operações, contratação de obrigações em geral, constituição de garantias, venda, 

compra, permuta, doação, empréstimo ou oneração de bens ou direitos patrimoniais atribuídos 

no estatuto à Diretoria de Senhoras. O Conselho de Administração apenas recomenda tais 

operações, porém, a decisão é de estrita responsabilidade e autoridade da Diretoria de 

Senhoras, o que diverge da recomendação do IBGC, que preconiza que as movimentações 

patrimoniais e operações financeiras de grande vulto não sejam discutidas com o Conselho 

Deliberativo e muito menos com a Assembleia.  

O fato da Diretoria de senhoras ter função executiva, na maioria das vezes, no que 

tange à autorização de operações e movimentos patrimoniais, causa um típico e potencial 

problema de agenciamento, onde o executivo toma as “rédeas” da organização sem a consulta 

aos associados.  

Outra diretriz atribuída ao Conselho de administração que não foi contemplada 

correspondeu à existência de política de retenção de talentos alinhados à organização, fato 

esse já esperado, por não existir processo de desenvolvimento de executivos.  

No que se refere à política de mitigação de riscos constatou-se que a mesma se 

encontra plenamente formalizada e estabelecida pelo Conselho de administração mediante 

implementação do Comitê de Auditoria interna e Compliance, assim como a política de 

alavancagem de projetos aplicados e tecnologias inovadoras que visam sustentar a instituição 

a nível competitivo mediante ações dos comitês de produtividade e de pessoas, Estratégia e 

Finanças e da Comissão médica. 
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4.2.4.2 Política de Associações 

 

O IBGC (2016) define e subdivide as políticas que permeiam a governança e a 

organização, incluindo os stakeholders em políticas de: 

• fins, que prescrevem missão e prioridades (quais benefícios devem haver e 

para quais pessoas); 

• conformidade, que estabelecem os limites éticos aceitáveis e cuidados 

pertinentes à ação da equipe executiva e técnica, práticas e circunstâncias 

niveladas com o código de conduta; 

• sistema de governança, que elucidam o próprio trabalho do CA e suas regras; 

• relação, que expõem a interface entre o conselho de administração e o principal 

executivo; 

• comunicação, que nomeiam o responsável prioritariamente pela comunicação 

institucional.  

Mediante os resultados obtidos referentes às políticas de governança constatou-se 

que todas as categorias mencionadas se encontram implantadas e formalizadas. Há divulgação 

do código de ética para toda a organização, bem como as políticas de fins e de relação estão 

descritas tanto no estatuto quanto no comitê de auditoria interna.  

Não há política formalizada de Governança Corporativa e segundo a Diretora de 

Compliance da instituição, esta não conformidade será regularizada mediante a elaboração do 

Regimento Interno, que será iniciado com a descrição da estrutura de Governança e suas 

funções e interrelações. Diante disso, o percentual de adequação alcançou 75%. 

 

4.2.4.3 Gerenciamento de riscos  

 

Nesta subdimensão a adequação foi total (100%). Há participação formal do 

Conselho de administração e do principal executivo da organização no gerenciamento de risco 

com abordagem estratégica perante novos acontecimentos ou incidentes que já tenham 

ocorrido.  

Constatou-se mediante a documentação avaliada que o Comitê de Auditoria 

Interna, nomeado pelo Conselho, exerce plenamente a função de estabelecer o relacionamento 

entre o CEO e o Conselho de Administração, bem como, dá subsídios para a análise e 
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resolução dos incidentes e propõe estratégias visando à mitigação de novas incidências no 

futuro. 

 

4.2.4.4 Composição do Conselho. 

 

Nesta subdimensão o percentual de adequação constatado alcançou 27%, pois 

foram evidenciadas inadequações relacionadas ao número de membros do conselho, prazo de 

mandatos e características de conselheiros que compõem o Conselho. 

A primeira inadequação correspondeu ao número de membros do Conselho 

Deliberativo, Administrativo ou resultante da fusão do Administrativo com a Diretoria de 

Senhoras. Como mencionado anteriormente, a fusão entre a Diretoria de senhoras e o 

Conselho de Administração é a concepção que mais se assemelha à recomendação do IBGC 

(CA com 5 a 11 membros), pois a mesma apresenta a composição de, 16 e 12 membros, 

respectivamente.  

De acordo com Jensen (1993), os conselhos muito grandes podem ser menos 

eficazes, pois ocorrem problemas internos de agência, como conselheiro free-riding. O 

Conselho se torna um símbolo, com menor integração ao processo de gestão empresarial.  

O tamanho do Conselho pode influenciar em diversos aspectos relacionados ao seu 

desempenho: satisfação, coesão e participação de seus membros, que por sua vez, podem 

acometer a eficácia e as tomadas de decisão. O aumento do tamanho do conselho pode 

acarretar redução da motivação dos membros e elevação de problemas de coordenação e de 

monitoramento (TAKAMATSU; LAMOUNIER, 2007).  

Antecede à verificação da relação causa e efeito entre o tamanho do Conselho e 

sua performance, um aspecto muito importante correspondente à mobilidade no fluxo das 

decisões. O número excessivo de membros faz com que o conteúdo das discussões fique 

fragmentado, deixando o Conselho de ser um órgão dinâmico e vivo (JENSEN,1993; HOLTZ 

et al., 2013; LIPTON; LORSCH, 1992).  

Holtz et al. (2013) e Silveira (2002) afirmam que um número intermediário de 

conselheiros é o mais acertado. Quando o tamanho do conselho excede um determinado nível 

esse, passa a funcionar, com menor eficácia interferindo em seu desempenho e no valor 

conferido às empresas pelo mercado.  

No presente estudo, pelo fato da Diretoria de senhoras, bem como o Conselho de 

administração possuir um número de membros superior ao recomendado, provavelmente as 
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discussões sobre mobilidade do fluxo de comunicação dos Conselhos, proporcionará 

obstáculos reais para a tomada de decisões assertivas em tempo adequado.  

Outro aspecto importante na subdimensão Composição do Conselho está 

associado à análise de independência dos seus membros que leva consequentemente à 

discussão do número de membros que são provenientes da organização, ou seja, internos. 

Neste quesito não foi evidenciada presença majoritária de membros externos ou 

independentes no conselho e principalmente qualquer médico não participante da 

organização. O IBGC dentre as competências ideais a serem incorporadas por membros de 

um Conselho, ou pelo menos par parte deles, é sua expertise no negócio.  

Desse modo, seria recomendável, em instituições de saúde, a presença de médicos 

independentes fazendo parte como membro do Conselho Administrativo. A discussão de 

independência é um fator muito centralizado no modelo anglo-saxão onde a existência da 

separação entre capital e executivo é pronunciada, havendo necessidade de proteção do 

acionista mediante um conselho forte e independente. Outro aspecto é que neste modelo a 

independência se relaciona à proteção dos acionistas minoritários ou de um corpo totalmente 

disperso de acionistas, como ocorre nos EUA. Este modelo foi seguido pelo IBGC, para as 

empresas listadas em bolsa e replicada também às de terceiro setor, sendo que nessas, o 

objetivo é de estabelecer mediante a independência do conselho, a transparência e a lisura nas 

prestações de contas que assegurem ao doador confiança nos propósitos da entidade. 

Segundo o IBGC (2016), corresponde à boa prática de governança, a 

heterogeneidade e a diversidade da composição do Conselho, com seus membros dotados de 

conhecimentos, experiências, habilidades, perfis e estilos distintos, de maneira que o CA se 

configure em espaço de competências, onde os conselheiros possam desempenhar suas 

funções com liberdade de expressão. 

 Correia, Amaral (2009) afirmam que a alta qualidade do CA está associada à alta 

participação de diretores externos à empresa, pela separação das funções de Diretoria geral e 

de Presidência do Conselho e pela pequena quantidade de conselheiros. O CA de baixa 

qualidade é constituído predominantemente de membros internos ou conselheiros externos 

associados aos administradores, é presidido pelo executivo responsável pela direção geral da 

instituição e é caracterizado por elevado número de administradores.  

Du, Jian e Lai (2017) corroboram que a separação dos cargos de presidente do 

Conselho de administração e de Diretor-presidente, assegura que esse não detenha poder em 

excesso sobre o CA e diminui a possibilidade de que o mesmo desconsidere os interesses dos 

acionistas.  
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Um número maior de conselheiros independentes proporciona mais eficácia à 

gestão, reduzindo o gerenciamento de resultados, porém não configura uma única conclusão, 

pois pesquisas demonstram o efeito nulo da contratação desses, em especial, quando existe 

dualidade de cargos ou influência do controlador (MOURA et al.,2017). 

Os diretores internos têm incentivos para optar por caminhos de ação que 

potencializem as suas próprias funções de utilidade na empresa e os diretores efetivamente 

independentes têm incentivos para adotar decisões que sinalizem ao mercado a sua 

competência nesse quesito, engajando-se no monitoramento dos executivos principais 

(MOURA et al., 2017). 

Portanto, o fator de independência dos membros do Conselho, primeiramente 

ainda sob o ponto de vista de melhor performance, possui a necessidade de pesquisas para 

melhor delimitar em que condições de contorno isto pode ser verificado.  

Nesse sentido, na organização estudada, os órgãos deliberativos, tais como, a 

Diretoria de Senhoras e o Conselho de Administração, como apoio, apresentam pequeno 

índice de participação de conselheiros externos. Na Diretoria de Senhoras existem apenas 

associadas e como principal órgão deliberativo da organização não é de supor que conflitos de 

agenciamento possam existir. Contudo, apesar da concentração de poder na Diretoria de 

Senhoras, em virtude da complexidade da operação hospitalar, há necessidade de requerer a 

participação dos médicos, podendo ser fundamental para a tomada de decisões técnicas e 

estratégicas.  

A presença na composição do Conselho de Administração de 34 % de médicos, 

que possuem relacionamento com o hospital como pessoa jurídica podem em muitas ocasiões 

influenciar o Conselho de Administração e, por conseguinte, a Diretoria de Senhoras. Neste 

sentido, existe a probabilidade da geração de conflitos de interesses entre a organização e o 

corpo de médicos podendo ocasionar o problema de agenciamento, mesmo que, em última 

análise a Diretoria de Senhoras tenha, considerando o estatuto social, todo o poder na tomada 

de decisão.  

Como realizar um julgamento de valor com a ausência de médicos independentes 

com o mesmo conhecimento técnico dos médicos do corpo clínico pertencentes ao Conselho? 

A participação de membros independentes, com notória experiência no mercado, mas que não 

atuem na área da saúde pode ser insuficiente para a mitigação de riscos, pois é provável que 

esses, sigam as decisões dos membros médicos do corpo clínico nas discussões de aspectos 

relacionados à saúde.  
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Na instituição estudada, não há avaliação e autoavaliação do Conselho e dos 

Conselheiros, de maneira formal, instituída como instrumento de pré-seleção de pessoas que 

pretendam se candidatar nas próximas eleições do Conselho. O processo de avaliação de 

membros de Conselho deve ser introduzido e incorporado à organização de forma natural, 

apesar da dificuldade de operacionalização, a fim de aprimorar o nível do Conselho.  

Apesar do tema Diversidade nos Conselhos não estar contemplado no guia de 

diretrizes de boas práticas de governança do IBGC, vale salientar que seria importante a 

discussão sobre essa questão. A evolução da sociedade imprime que certas exigências de 

igualdade sejam implementadas como políticas para equiparação dos direitos humanos. Nesse 

sentido, a valorização da mulher sob o aspecto de dar a ela os mesmos direitos de exercer 

cargos e funções diretivas em organizações em condições de igualdade com seus pares 

masculinos deveria ser requisito mandatório das boas práticas de governança. 

No nosso país, essa discussão está em curso no Senado (projeto de Lei nº 

112/2010) com a proposição de 40% dos cargos de Diretorias das instituições estatais serem 

ocupados por mulheres para efetivar a presença feminina na composição dos Conselhos de 

Administração (SANTOS et al.,2017).  

Em estudo, Lazzaretti e Godoi (2012) constataram baixa participação das mulheres 

nos Conselhos de Administração brasileiros, alcançando percentual de 7,3%, justificado 

provavelmente por aspectos culturais da nossa sociedade que ainda restringem a mulher na 

ocupação de cargos de gestão.  

Não há evidências de que a presença da mulher no Conselho de Administração 

afeta as variáveis de desempenho de rentabilidade e lucratividade, porém há relação positiva 

com a relação entre o valor de mercado de uma empresa e o valor de reposição de seus ativos 

fixos (SANTOS, 2017).  

Segundo Segura et al. (2016), a participação feminina no CA pode tornar maior a 

probabilidade de gerenciamento de resultados pelas empresas e em estudo realizado por Lay, 

Gonçalves e Cunha (2017), a presença feminina em Comitê de Auditoria contribui para a 

diminuição do tempo de divulgação do relatório do auditor.  

A questão “presença da mulher nos Conselhos” por si só requer um estudo mais 

detalhado que não faz parte do objetivo desse estudo, contudo não pode ser negligenciado o 

fato de que a composição da Diretoria de Senhoras é constituída por mulheres e o próprio 

Conselho Administrativo tem em sua composição, o mínimo de 4 representantes do sexo 

feminino, o que significa 34 %, superior às médias de presença de mulheres nos Conselhos 

Administrativos do mercado, que corresponde a 8%.  
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Nessa prevalência feminina, atípica aos padrões do mercado, adiciona-se o fato de 

que a totalidade de mulheres é oriunda da colônia de imigrantes, constituindo forte 

componente sociocultural de preservação dos valores étnicos que estabelecem grande barreira 

aos valores que possam surgir em oposição aos princípios originais da fundação da 

organização.  

Poder-se-ia supor que todos os problemas de agenciamento são provavelmente 

atenuados em virtude da presença feminina de origem árabe na forma da Diretoria de 

Senhoras e do Conselho Deliberativo. À medida que as gerações se apresentam para a 

participação na organização, os novos membros constituem um novo e mais elevado nível de 

capital humano, que segundo Lazzaretti e Godoi (2012), corresponde à convicção de que a 

obtenção de mais conhecimentos e habilidades aumenta o valor do capital humano dos 

indivíduos, aumentando sua empregabilidade, produtividade e rendimento potencial.  

Desse modo, tendo maior capacidade de julgamento na tomada de decisão os 

membros poderão ter mais condições para mitigar potenciais conflitos de agência e de 

interesses no curso da governança da organização. 

 

4.2.4.5 Papel do Conselheiro 

 

Essa subdimensão obteve 25% de adequação e pode ser entendida como uma 

extensão da subdimensão anterior, composição do conselho, contudo as inadequações 

presentes neste item estão mais voltadas à ausência de formalização documental e 

padronização da descrição das atribuições de cada conselheiro e do presidente do conselho. 

Tal como, no item anterior, a inexistência de critérios para avaliar o desempenho 

dos membros do conselho indicam consequentemente que avaliações quanto à frequência de 

comparecimento nas reuniões do conselho pelos seus membros são inexistentes, bem como a 

penalização com exclusão do membro, no caso de atingir número máximo de faltas.  

Em se tratando de conselhos pequenos ou médios, a frequência de 

comparecimento dos membros nas reuniões, em especial, dos conselheiros independentes, 

agrega valor à tomada de decisões.   

A qualidade do CA é diretamente influenciada pela disponibilidade de tempo de 

seus membros, sendo aconselhável que ocorra a fixação de número máximo de conselhos a 

serem ocupados pelos conselheiros, levando-se em conta, a atividade principal de cada um 

(IBGC, 2016).  
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A organização pesquisada está ciente da inadequação quanto ao não controle da 

frequência dos membros em reuniões e tem por objetivo colocar esse aspecto na forma de 

regimento interno. Há necessidade da inclusão desse quesito, pelo fato de configurar fator 

crítico na eficácia da tomada de decisão no Conselho de Administração quando se trata da 

frequência de conselheiros independentes. O número máximo de sua participação neste 

Conselho é de 34% e levando-se em conta os fatores de risco provenientes da influência das 

partes interessadas, médicos do corpo clínico presentes no Conselho, a falta de algum membro 

independente poderia aumentar a probabilidade do risco proveniente da influência das partes 

interessadas na tomada de decisões. 

Na organização, não há qualquer menção no estatuto ou em outro documento 

formal sobre a função que deve ser exercida exclusivamente pelo presidente do Conselho.  

Nos aspectos já mencionados com relação aos problemas de agenciamento e 

conflitos de interesses, a falta de definição do papel específico da presidente da Diretoria de 

Senhoras e do Conselho de Administração, que no caso, se configura em uma só pessoa, pode 

gerar assimetrias de informações para os demais associados tanto para a Assembleia geral 

quanto ao Conselho Deliberativo.  

Essa situação é contrária à recomendação do IBGC (2016) que preconiza que, para 

que não ocorra acúmulo de poder, em detrimento de supervisão adequada da gestão, deve ser 

evitado que as funções de presidente do CA e executivo principal sejam exercidas pela mesma 

pessoa.  

A presidente da Diretoria de senhoras assume atribuições executivas, 

fiscalizadoras e estratégicas, sendo necessário identificar os limites de tal função. As 

diretrizes recomendam que a fim de reduzir os impactos do agenciamento as funções, 

executiva e estratégica, deveriam estar separadas e muito bem identificadas. A interferência 

dos associados no atual Conselho Administrativo da organização, mesmo sendo este mais 

consultivo, impacta também a independência e liberdade deste conselho na tomada de 

decisões. 

O Comitê de Cadbury havia recomendado, entre outros itens, que o Presidente do 

Conselho deveria ser independente e os Comitês de auditoria e remuneração deveriam ser 

constituídos especialmente ou integralmente por membros não executivos (HART, 1995).  

Para Wang, Jan e Thomas (2016) não é infrequente que o presidente do Conselho 

seja também o CEO da organização, sendo que aproximadamente 54% das empresas listadas 

na bolsa de Nova York apresentavam essa dualidade. Muitos executivos preferem essa 

situação por existir uma liderança forte e unida na organização, porém é preocupante para os 
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acionistas pelo fato de conceder a um indivíduo exagerado poder prejudicando a 

independência do conselho.  

 

4.2.4.6 Reunião 

 

Todos os itens que abrangem a subdimensão Reunião: local, data, horário e pauta 

pré-estabelecida, estão em consonância (100% de adequação) com a preconização do IBGC, 

fato confirmado mediante respostas às questões contempladas na mesma, análise do conteúdo 

do estatuto social e das atas convocatórias de reuniões de Conselho.  

Da mesma maneira, há formalização de condução das reuniões pelo presidente do 

conselho. Os critérios de quórum mínimo para votação em conselho, bem como, o número 

mínimo de votos acordantes com a proposição em questão, foram estabelecidos. As atas de 

reuniões dos conselhos foram registradas em cartório, assim como, os balanços financeiros e 

de atividades forma aprovados no primeiro quadrimestre do ano subsequente. 

 

4.2.4.7 Postura e Desenvolvimento do Conselheiro 

 

A subdimensão Postura e Desenvolvimento do conselheiro obteve adequação de 

29%. As inadequações constatadas relacionaram-se ao desenvolvimento dos membros do 

conselho de Administração e da diretoria de Senhoras. Não existe qualquer sistema de 

educação continuada referente ao desenvolvimento do capital de conhecimento dos 

conselheiros, configurando ponto de alta vulnerabilidade especificamente considerando a 

composição dos conselhos de administração e principalmente, da diretoria de Senhoras. Como 

já mencionado, a composição atual do Conselho de Administração revela a presença de partes 

interessadas que pode conduzir a conflitos de interesses e a potenciais prejuízos à 

sustentabilidade e missão da instituição. 

Seria fundamental que houvesse planejamento para avaliação dos membros do 

Conselho de administração e da diretoria de senhoras referente às suas competências e 

habilidades, considerando as atribuições necessárias para o desempenho eficaz como 

membros do Conselho de Administração. A partir disso, seria necessária a implementação de 

plano de educação continuada com avaliação da performance e da eficácia dos treinamentos a 

fim de que esse processo possa contribuir efetivamente para evolução contínua de 

conhecimentos dos associados e de outros membros do conselho.  
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Também foram evidenciadas inadequações relativas ao processo de sucessão e 

avalição do Diretor Geral e do Executivo pelo Conselho de Administração. No estatuto consta 

apenas a atribuição pertencente ao Conselho em contratar e destituir os diretores gerais e 

executivos, contudo, não há no mesmo ou em qualquer outro documento a menção de como 

seria o processo de sucessão ou de escolha de potenciais “backups” dos principais executivos 

da organização.  

A escolha pelo conselho de Administração da instituição dos principais executivos 

estabelece um viés de inadequação às práticas de independência na seleção destes executivos.  

A presença no Conselho, de Membros do Corpo Clínico que serão funcionalmente 

subordinados a esses executivos pode gerar futuramente conflitos de agenciamento entre 

associados e executivos pelo favorecimento de interesses do corpo clínico em detrimento dos 

interesses da Associação. Outro fator a ser considerado seria a própria avaliação pelo 

Conselho de Administração, configurado como está atualmente, dos executivos da 

Organização. Seria uma não aderência às práticas de boa Governança os diretores geral e 

executivo serem avaliados pelos membros do corpo clínico que pertencem ao Conselho de 

Administração.  

Oliva e Albuquerque (2007) afirmam que a maneira adequada de avaliar os CEO e 

os Conselhos é escutar os stakeholders, verificar o histórico das votações e as atas das 

reuniões analisando as decisões favoráveis e contrárias, bem como identificando as ações 

previstas visando à melhoria da performance e à ampliação da transparência da organização.  

O último aspecto a ser abordado nessa subdimensão correspondeu à remuneração 

dos membros dos Conselhos de Administração. Para empresa com fins lucrativos, o IBGC 

(2015) recomenda que, os membros sejam adequadamente remunerados, de acordo com as 

condições do mercado, qualificações, valor gerado à instituição e risco da atividade a fim de 

beneficiar o alinhamento de objetivos e de evitar conflitos de interesses.  

Por outro lado, quando se refere à instituição filantrópica, a recomendação do 

IBGC (2016) é que o conselheiro exerça sua função de maneira voluntária, sem o recebimento 

de nenhum benefício, mesmo que indireto.  

Estudo de Oliva e Albuquerque (2007) indicou que em muitas empresas, a 

remuneração do conselheiro é pequena. Naquelas onde a remuneração é melhor, o mesmo 

ocorre com a Diretoria. Segundo as regras da boa governança, o conselheiro independente ao 

prestar serviços a uma organização não pode depender da remuneração recebida para a 

participação nas reuniões de Conselho para sua sobrevivência.  
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Na instituição pesquisada, os conselheiros são voluntários, estando em 

consonância com a diretriz do IBGC para o terceiro setor. Vale salientar que os conselheiros 

não realizam deliberações e não respondem juridicamente como diretores da instituição. 

Nesse sentido somente os membros da Diretoria de Senhoras e os associados pertencentes ao 

Conselho Deliberativo é que são responsáveis estatutariamente pelas representações legais 

perante o Estado.  

De acordo com Chang Junior e Albuquerque (2002), a obtenção do 

comprometimento dos indivíduos está associada ao fato da empresa possuir uma cultura forte, 

retratada no orgulho de pertencer e de se dedicar a uma organização. Os programas 

compensatórios introduzidos nas estratégias de recursos humanos podem contribuir para o 

fortalecimento da organização.  

Considerando que nas diretrizes para empresas com fins lucrativos consta a 

remuneração de seus conselheiros visando a maior aderência aos interesses dos acionistas de 

forma a resguardar os seus interesses perante as ações dos executivos, a remuneração pode 

promover melhor seleção dos profissionais para esta finalidade. 

Ao se comparar as funções de um conselheiro de empresa privada com o de 

terceiro setor, poucos aspectos funcionais seriam diferentes. A adoção da prática recomendada 

em empresas de terceiro setor, portanto, tem por base as questões legais dispostas na 

Constituição de 1988, na Lei nº 9.532/1997 e na Lei 12101/2009, no artigo 29, que se refere à 

obtenção e manutenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social 

(CEBAS). 

Cabe aos Ministérios da Saúde, Educação e Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome, as ações de supervisão das entidades certificadas e de zelo pela manutenção do 

cumprimento dos requisitos exigidos para a certificação, podendo, em qualquer tempo, impor 

a apresentação de documentos, realizar auditorias ou cumprimento de diligências (FRANÇA, 

2015).  

Na Lei nº 9532/1997, que altera a legislação tributária federal e dá outras 

providências, consta:  

§ 2º Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, 
estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos: 
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços 
prestados, exceto no caso de associações, fundações ou organizações da 
sociedade civil, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser 
remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva e desde 
que cumpridos os requisitos previstos nos arts. 3º e 16 da Lei nº 9.790, de 
23 de março de 1999, respeitados como limites máximos os valores 
praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, 



 
 

88 

devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da 
entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no 
caso das fundações; (...) 
§ 4º A exigência a que se refere a alínea a do § 2º não impede: 
I – a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo 
empregatício; 
II – a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam 
remuneração inferior, em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do 
limite estabelecido para a remuneração de servidores do Poder Executivo 
federal. (...) 
§ 5º A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do § 4º 
deverá obedecer às seguintes condições: 
I – nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 3º 
(terceiro) grau, inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores, 
conselheiros, benfeitores ou equivalentes da instituição de que trata o caput 
deste artigo; e 
II – o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das 
atribuições estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor 
correspondente ao limite individual estabelecido neste parágrafo. 
§ 6º O disposto nos §§ 4º e 5º não impede a remuneração da pessoa do 
dirigente estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo 
estatutário e empregatício, exceto se houver incompatibilidade de jornadas 
de trabalho. (BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1997). 
 

Na Lei nº 12101/2009, que dispõe, entre outras, sobre a certificação das entidades 

beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para 

a seguridade social, consta no artigo 29:  

 

- não percebam seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, 
instituidores ou benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou 
indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, 
funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos 
constitutivos. No entanto, não impede a remuneração aos diretores não 
estatutários que tenham vínculo empregatício e, ainda, a remuneração aos 
dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração inferior, em seu 
valor bruto, a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido para a 
remuneração de servidores do Poder Executivo Federal, neste último caso, a 
saber:  
I.A - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até o 3º 
(terceiro) grau, inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores, 
conselheiros, benfeitores ou equivalentes da instituição de que trata o caput 
deste artigo; e 
I.B - o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das 
atribuições estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor 
correspondente ao limite individual estabelecido pelo item I. 
I.C - o disposto no inciso I não impede a remuneração da pessoa do 
dirigente estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo 
estatutário e empregatício, exceto se houver incompatibilidade de jornadas 
de trabalho. (BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2009). 
 

A não remuneração dos conselheiros, principalmente para organizações 

filantrópicas de grande porte, como é o caso da instituição do estudo, transforma-se em fator 
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de grande vulnerabilidade. É de se supor que os melhores conselheiros, com mais experiência, 

compõem os conselhos administrativos das grandes corporações listadas em bolsa, devido ao 

fato, de possuírem vantagens que perpassam por remunerações fixas e/ou variáveis 

proporcionais aos diretores executivos.  

Isso também se adequa às grandes corporações hospitalares com fins lucrativos 

concorrentes da organização pesquisada. Neste cenário a adoção de conselheiros voluntários 

pode causar a perda de competitividade na captação dos melhores profissionais do mercado 

condizentes com o porte da organização. Analisando, detalhadamente, os artigos 2 e 4 da Lei 

9532/97 e o artigo 29 da Lei 12101/09, existem recursos quanto a remuneração de dirigentes 

que o disposto legal permite. À medida que os membros do Conselho Administrativo, exceto 

as diretoras associadas, não são diretores estatutários, nada impediria que estes membros 

fossem remunerados. 

 

4.2.4.8 Relacionamento do CA 

 

Os resultados obtidos referentes ao Relacionamento do CA permitiram constatar 

percentual de adequação de 83%. Existe comunicação entre o Conselho de Administração e 

os associados da Assembleia Geral mediante o Conselho Deliberativo. Da mesma forma, no 

estatuto observou-se o relacionamento do Conselho de Administração com os outros 

membros do executivo além do diretor Geral mediante a ação de relacionamento dos Comitês, 

bem como formalização das reuniões entre os Comitês e o Conselho de Administração. Há 

evidencias no estatuto de relacionamento formal, mediante reuniões pré-estabelecidas e 

registradas em atas, entre os Conselhos Fiscal e Administrativo.  

Os comitês são coordenados por membros do Conselho de Administração, tendo 

seus objetivos estratégicos devidamente formalizados em atas e apresentações padronizadas e 

controladas. Há também orçamento financeiro específico para o Conselho de Administração, 

mediante documentos operacionais compatíveis. 

Apenas uma inadequação foi observada e se refere a não formalização mediante 

qualquer documento dos critérios de escolha dos comitês. Este ponto é de extrema 

importância e deveria estar, por exemplo, no regimento interno, pois a escolha sem critérios 

bem definidos e sem análise a priori de conflitos de interesses, que poderiam ser gerados por 

algum membro desses comitês, potencializam problemas futuros de conflitos de agenciamento 

com os associados.  
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4.2.5 Dimensão Gestão Organizacional 

 

Na Tabela 4 e Gráfico 3, constam os índices gerais de adequação das 

subdimensões que contemplam a Dimensão Gestão organizacional e o índice geral de 

adequação da mesma que correspondeu ao percentual de 79%, contudo, pode-se observar que 

a variação negativa de adequação de algumas sub dimensões foram expressivas. As médias de 

adequação das subdimensões Estrutura Organizacional, Relatórios periódicos e Avaliação do 

Executivo Principal e equipe (28%) foram críticas, quando comparadas às médias de 

adequação das demais subdimensões (94%).  

A Dimensão Gestão Organizacional tem como destaque a consolidação de 

fundamentos e práticas na gestão da organização. Os aspectos abordados são centrados no 

objetivo do desenvolvimento, aprimoramento e estabelecimento de mecanismos práticos 

seguindo uma conduta ética e profissional para que a instituição possa ter condições de obter 

sua sustentabilidade e perenidade ao longo do tempo. 

 

Tabela 4 - Distribuição dos percentuais de adequação das subdimensões pertencentes à 
Dimensão Gestão Organizacional e índice médio de adequação, São Paulo, 2018. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Sub dimensão % ADEQUAÇÃO 

Estrutura Organizacional 40 
Competência Administrativa  100 

Relacionamento com os Satkeholders 75 
Relatórios Periódicos 25 

Gestão de Riscos e Controles Internos 100 
Conduta dos Executivos  100 

Avaliação do Executivo Principal e equipes 20 
Contabilidade 100 

Receitas 100 
Gestão de Pessoas 80 
Normativos Legais 100 

Planejamento e Orçamento 83 
Acesso a Documentações e Informações  100 

Índice Médio de Adequação da Dimensão Gestão 
Organizacional 79 
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Gráfico 3 - Índices Médios de Adequação das subdimensões pertencentes à Dimensão Gestão Organizacional, 
São Paulo, 2018.  
Fonte: Elaboração própria. 
 

4.2.5.1 Estrutura Organizacional 

 

Segundo o IBGC (2016), o executivo principal, tem a responsabilidade de 

representar a organização e de executar as diretrizes estabelecidas. Funciona como elo, entre 

as equipes, executiva e técnica e os conselhos e demais órgãos estatutários, devendo 

apresentar as contas aos órgãos superiores administrativos.  

Nessa subdimensão deve-se considerar para o diretor geral e seus principais 

subordinados, o mesmo entendimento discutido da dimensão anterior referente ao papel, 

avaliação e desenvolvimento dos conselheiros.  

O percentual de adequação atingiu 40%. Apesar de ter sido evidenciada a 

descrição de cargo do diretor geral e de seus direitos não há conexão desses aspectos no 

contrato de trabalho desse profissional. Também foi constatada inexistência de procedimentos 

formais que submetam à ratificação pelo Conselho de Administração da contratação de 

diretores realizada pelo Diretor Geral e que analisem o desempenho realizado pelo Diretor 

Geral em relação aos seus diretores.  
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Os três aspectos mencionados são relevantes, pois o Conselho de Administração 

não consegue de forma padronizada e sistemática avaliar a performance do corpo diretor da 

instituição, muito menos, ter a possibilidade de imputar os interesses da organização nos 

critérios de seleção dos executivos admitidos sem a interferência ou influência do corpo 

executivo.  

Esta desconexão entre o Conselho e os diretores subordinados ao Diretor Geral 

pode representar um potencial problema de agenciamento devido à falta de relacionamento 

direto entre os membros do executivo e o Conselho. Os problemas de agenciamento decorrem 

também das assimetrias de informação existentes nos contratos entre o agente (executivo) e o 

principal (Conselho e Associados).  

Como não existe menção clara e definida no contrato com relação às atribuições e 

aos papéis que os diretores devem executar durante o exercício de seu trabalho, fica claro, que 

conflitos de interesses podem surgir devido à intangibilidade de aspectos que versam sobre as 

atribuições dos executivos, que quando não estão bem definidos no início, podendo acarretar 

prejuízos à instituição.  

Por outro lado, foi constatada adequação às práticas de Governança no que diz 

respeito ao plano de remuneração dos demais colaboradores, coordenado pelo Diretor Geral. 

Como o diretor Geral é o principal executivo da instituição e elo propulsor entre a estratégia 

organizacional proveniente do Conselho e os demais membros da organização, deve assegurar 

que todos os colaboradores tenham recursos materiais e motivacionais para cumprir os 

objetivos institucionais estabelecidos. 

 

4.2.5.2 Competência Administrativa  

 

Constitui o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes referentes ao 

desempenho de um gerenciamento eficiente e eficaz (IBGC, 2016). 

O ponto fundamental nesta subdimensão é o alinhamento entre os rumos da 

estratégia institucional e a gestão dos processos envolvidos na instituição. Desse alinhamento 

surge a competência administrativa. Segundo Muller (2003) a clara visão mediante a 

elaboração do planejamento estratégico pode evitar que os processos que não estejam 

direcionados ao objetivo maior possam ser aprimorados.  

Todos os aspectos referentes à Competência administrativa encontram-se 

consonantes com as diretrizes do guia do IBGC (100% de adequação). A mesma assegura 

implementação de estratégias mediante práticas padronizadas, sistêmicas, eficientes e com 
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qualidade. Pode-se destacar a existência completa do sistema de qualidade evidenciado pelos 

manuais de qualidade que seguem aos requisitos da JCI (Joint Comission International) e 

pelos planejamentos estratégicos na forma do BSC, Balanced Score Card, que são aferidos 

com frequência pela alta direção. Verificou-se que todos os relatórios de controle e balanço 

financeiro seguem as normativas do IFRS (International Financial Reporting Standard) e são 

publicados para a organização.  

Esta subdimensão também abrange a competência quanto à gestão assistencial. 

Neste sentido, dois aspectos foram observados com total consonância às boas práticas. Há 

formalização de planejamento e controle da Segurança do Paciente e da Gestão da Clínica 

com documentação de procedimentos que são regidos pelas normas da JCI e mecanismos 

sistematizados de tratamento de não conformidades e de eventos adversos com evidências 

positivas.  

Outro aspecto relevante corresponde ao fato da organização possuir implementado 

o fluxo de compliance, bem como, um organismo formalizado que trate dessa questão, que na 

organização estudada, corresponde à Diretoria de Compliance.  

Os resultados obtidos permitiram constatar que há formalização da política de 

gestão de desenvolvimento humano que está inserida no manual da JCI, com inclusão da 

educação permanente e gestão de competências, bem como do sistema de gestão ambiental, 

mediante os procedimentos da NBR ISO 14001, aspectos que correspondem às boas práticas 

de governança corporativa.  

Nesse contexto, objetivar e aprimorar o gerenciamento de operações em todos os 

seus aspectos poderá conduzir ao fortalecimento da Governança perante os objetivos 

estratégicos. Segundo Roth et al. (2012), gestão corresponde à flexibilidade e à adequação das 

práticas para satisfazer as necessidades das estratégias coletivamente e a governança tem 

natureza menos transitória. A governança determina os limites da gestão cujo nível de 

eficiência alcançado pode conduzir a revisões no sistema de governança.  

 

4.2.5.3 Relacionamento com os Stakeholders 

 

Segundo o IBGC (2016), o executivo principal, os outros executivos e os técnicos 

devem assegurar relação transparente e de longo prazo com as partes interessadas e 

estabelecer a estratégia de comunicação, bem como a maneira como os stakeholders se 

comunicam e participam na associação.  
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A subdimensão Relacionamento com os stakeholders obteve proporção de 

adequação de 75%. Existe relacionamento formalizado entre o Diretor Geral e o Conselho de 

administração e o Corpo clínico mediante a institucionalização da Comissão médica que é 

constituída de 32 profissionais médicos e está subordinada ao Conselho de administração. 

 O relacionamento entre esta Comissão e o corpo clínico ocorre por meio de 

informativos periódicos de Governança Clínica “Entre médicos”, com publicação quinzenal 

para o todo o corpo clínico da instituição. Além disso, são realizados fóruns 

institucionalizados de discussão para avaliação e análise de eventos adversos que ocorreram 

durante o processo assistencial. 

 No estatuto consta que a ratificação da nomeação do Diretor clínico eleito pelo 

corpo clínico é uma atribuição da Diretoria de senhoras. Além da comissão Médica, o hospital 

possui, por exigência legal ou pelos requisitos dos órgãos acreditadores, JCI e ACI, inúmeras 

comissões que se relacionam de maneira formal com o corpo clínico. Há também o “Serviço 

de Atendimento ao Médico” que estabelece um canal direto estruturado de apoio ao médico 

para o atendimento de suas necessidades funcionais ou esclarecimento de dúvidas quanto ao 

posicionamento da instituição com relação à algum quesito normativo. 

Outro aspecto associado à relação da instituição com o corpo clínico foi a 

existência de mecanismo formal, padronizado e sistemático que fornece ao corpo clínico 

informações institucionais. Nesse sentido, o site institucional seria o difusor de informações 

da organização ao longo do ano e não somente de informações estáticas e declaratórias das 

atividades e resultados anuais. Por exemplo, no site, as informações disponibilizadas se 

referem, de modo geral, à prestação de contas anuais.  

Constatou-se a existência de outros meios de comunicação com informações 

atuais, dinâmicas, que expressam coletânea de atividades e resultados nas várias dimensões, 

além de avaliação crítica e análise da adequação dos resultados perante as estratégias da 

instituição que correspondem ao informativo “Entre Médicos” e as reuniões dos principais 

executivos da instituição (Diretor Geral e Executivo) de forma sistemática comprovando o 

vínculo relacional do corpo clínico com a instituição.  

O Guia de Práticas do IBGC recomenda que o tempo de alternância de mandato 

dos membros do Conselho não ultrapasse dois anos, porém na instituição o tempo fixado 

formalmente é de três anos. 

O relacionamento e comunicação da instituição com os pacientes ocorrem por 

meio do Manual do paciente onde constam canais de comunicação, tais como: ouvidoria, 

governança clínica e Net Promoter Score que mede o grau de satisfação do paciente que 
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recebeu alta hospitalar; por meio do site onde estão disponibilizados informativos de 

promoção à saúde para os pacientes e para sociedade em geral, bem como do “Conselho 

consultivo de pacientes” com a realização de reuniões que discutem a experiência do paciente 

desde a entrada ao hospital até a alta hospitalar.  

Os colaboradores têm acesso ao canal eletrônico da intranet e ao Disk Denúncia, 

“Fale Conosco”, mecanismo de sugestão e críticas, aos informativos setoriais localizados em 

diversos pontos da instituição e ao sistema de informativo de pagamentos e recrutamento. 

 O relacionamento da instituição com os fornecedores ocorre mediante o “Manual 

de Relacionamento com Fornecedores” que estabelece as diretrizes para a seleção e a 

homologação de organizações e corporações especificando critérios e comportamento ético 

perante às aquisições de produtos e serviços. Nos contratos da instituição com os fornecedores 

incluiu-se a documentação referente à política de compliance da instituição. 

No que diz respeito ao relacionamento e comunicação entre o Diretor geral, o 

Conselho de Administração e a Diretoria de senhoras e os pacientes, constatou-se não existir 

qualquer procedimento formal estabelecendo de maneira padronizada e periódica os 

mecanismos envolvidos.  

Da mesma forma, não existe na instituição mecanismo padronizado e periódico 

para o relacionamento da Diretoria Geral e do Conselho de Administração com órgãos 

regulatórios do Estado. O fato da existência de forma institucional de um relacionamento 

sólido entre a organização e seus stakeholders não elimina a necessidade do estabelecimento 

da interface entre a alta direção e Conselho para com estas partes relacionadas. Sob a visão 

dos stakeholders é fundamental que os mesmos se sintam valorizados e de certa forma, 

percebam sua importância com a presença e participação da interlocução máxima da 

organização.  

Por sua vez, tanto o Diretor Geral quanto os membros do Conselho poderão 

vivenciar “in loco” os problemas que ocorrem na base da pirâmide que, por muitas vezes, não 

chegam a eles de forma simétrica e fidedigna. O processo de interação com pacientes e 

colaboradores pode representar uma oportunidade de análise quanto à eficiência das políticas 

estratégicas da instituição e quanto à percepção pelos stakeholders, bem como de 

aprimoramento das mesmas. 

No que tange aos conflitos de interesses entre os membros da comissão médica e o 

corpo clínico pode-se citar como documento formal definidor o “Código de Conduta” da 

organização, porém apesar de constar nesse documento os parâmetros indicadores de desvio 

ético de conduta, não existe documentação clara sobre a atividade médica com relação às 
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condutas e impactos das mesmas considerando os interesses da instituição. A especificação de 

pontos conflitantes e das respectivas condutas deliberativas configura mais transparência ao 

processo. 

 Rios e Moraes (2013) afirmam que a manifestação e a declaração de conflito de 

interesses não excluem esse viés, mas proporcionam um melhor julgamento sobre pesquisas, 

tratamentos ou demais situações em saúde, de modo que se supõe que a problematização com 

a busca de transparência na manifestação dos interesses configura-se como melhor e mais 

ético caminho para todos.  

Outro aspecto, que seria necessário acrescentar ao código de conduta ética, que 

corresponde a uma exigência legal, seria uma diretriz sobre declaração dos princípios e 

atitudes referentes a bioética, bem como, referentes às garantias dos direitos dos pacientes e 

da própria instituição.  

Uma das possibilidades de atenuar os conflitos de interesses na pesquisa clínica da 

instituição seria seguir a recomendação de Alves e Tubino (2007) que sugerem a separação do 

papel do médico e do pesquisador ou incluir uma terceira pessoa para o acompanhamento da 

obtenção do consentimento livre e esclarecido. Também deve ser mencionado o conflito de 

interesses institucional que pode ocorrer em situação de resultado não planejado ou 

prejudicial em pesquisa com seres humanos, repercutindo eventualmente na credibilidade da 

organização em que foi realizada.  

 

4.2.5.4 Relatórios Periódicos  

 

Segundo o IBGC (2016) a organização deve revelar de maneira completa, direta, 

oportuna e sem privilégios de quem quer que seja além das informações econômico-

financeiras e das exigidas legalmente, relatórios periódicos sobre todos os aspectos de suas 

atividades, operações com mantenedores e outras partes relacionadas, remuneração dos 

gestores, com exceção ao que requer confidencialidade.  

Anualmente, a organização divulga publicamente para toda a sociedade 

informações econômico-financeiras, assistenciais, de marketing, de pesquisa e 

desenvolvimento, de responsabilidade social e de governança mediante o Relatório de 

atividades denominado “Relatório de Sustentabilidade”, porém o IBGC recomenda que sejam 

divulgados relatórios ao longo do ano, a fim de que as diretrizes e orientações possam ser de 

conhecimento de toda a sociedade. Sendo assim, o percentual de adequação da subdimensão 

Relatório Periódicos alcançou 25%.  
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Torquato (1986) refere que o relatório anual é a mais ampla e habitual forma de 

prestar contas à sociedade, mas não deve ser utilizado como limitador dos mecanismos de 

tempestividade e periodicidade da comunicação da organização. Além da escolha dos 

mecanismos da mensagem, também é essencial considerar a frequência com que se opera a 

mensagem.  

Além da inadequação evidenciada pela inexistência de divulgação ao longo do ano 

de relatórios de atividades à sociedade, também foi constatado que as atividades dos 

Conselhos de administração e Diretoria de senhoras não são divulgadas de maneira 

institucionalizada e não são utilizados mecanismos para avaliar se a maneira como estão 

sendo divulgados os relatórios está eficaz.  

É fundamental que além da divulgação dos relatórios de atividades, como 

princípios de boa governança corporativa, transparência e prestação de contas seja 

considerada a importância de transmitir às partes relacionadas, os objetivos, a estratégia e a 

maneira pela qual a organização está gerenciando os seus propósitos. Contudo, a transmissão 

aos stakeholders é condição necessária, mas não suficiente, pois é necessário ter a certeza de 

que todos conseguem compreender e essa compreensão sinaliza que os mecanismos 

estratégicos de governança estão alinhados aos objetivos institucionais. 

 Moriarty (1996) refere como ponto principal para o aumento da eficácia da 

comunicação, o conhecimento da mensagem pelo receptor, levando em conta suas 

competências, suas habilidades, seus anseios, nível sociocultural entre outros, mediante sinais 

e códigos passíveis de reconhecimento e interpretação.  

A empresa de consultoria Towers Watson (2010) em pesquisa realizada em uma 

série de instituições constatou que nas organizações que não mensuram os resultados de 

comunicação, os principais obstáculos são insuficiência de recursos e incapacidade de 

vincular iniciativas de comunicação aos resultados do negócio. Aquelas que possuem uma 

comunicação mais eficaz estão mais propensas a ter processos estabelecidos para mensurar a 

eficácia das mídias sociais. O uso desses mecanismos com os funcionários apresentou boa 

relação custo/benefício, porém as métricas para mídias sociais e os próprios mecanismos 

ainda estão em fase de desenvolvimento.  

 

4.2.5.5 Gestão de Riscos e Controles Internos  

 

Segundo o IBGC (2016), o executivo principal com o auxílio dos órgãos de 

controle associados ao Conselho de administração é responsável por elaborar e propor para 
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aprovação formal, sistemas de controles internos que fiscalizem o cumprimento dos processos 

de operação e financeiros, bem como os riscos de não conformidade com as normas 

institucionais e com a legislação corrente.  

Na organização, todos os aspectos referentes à Gestão de Riscos e Controles 

internos estão em consonância com as boas práticas de governança (100% de adequação).  

Os processos são formalmente controlados em todas as dimensões do Balanced 

Score Card (BSC) mediante sistema de informação denominado Estratec que possibilita à alta 

direção, o controle on-line, via dispositivos eletrônicos (dash boards), de todos os resultados 

obtidos dos indicadores, assim como a análise dos mesmos considerando as metas 

estabelecidas específicas. 

A análise crítica das não conformidades dos processos é realizada de maneira 

formal pela alta direção e pelos gestores da área mediante reuniões com registro escrito sobre 

os assuntos debatidos e estabelecimento de plano de ações para as correções das mesmas.  

Há matriz de risco administrativo e assistencial formalizada na instituição. Apesar 

do presente estudo não ter como objetivo avaliar a adequação dos métodos e normas 

utilizados para o mapeamento de riscos e analisar a efetividade na mitigação, os resultados 

obtidos permitiram constatar o estabelecimento de rede de controles internos, administrativos 

e assistenciais, a fim de adequar os riscos a níveis aceitáveis.  

Visando à redução de riscos corporativos foi instituída há oito meses, a estrutura 

de Compliance, a qual se subordina diretamente à Diretoria de Senhoras, bem como, o Comitê 

de Integridade e Conduta. Os últimos seis meses foram dedicados à estruturação do setor e à 

confecção de seu regimento interno com o estabelecimento dos critérios de elegibilidades e 

renovação de seus membros, bem como, do Comitê de Integridade e Conduta.  

Recentemente foi elaborado o código de Conduta e instituído o fluxo de 

participação da organização mediante o canal de denúncias. O fluxo de denúncias é tratado 

pelo Conselho de administração e pelo Diretor Geral juntamente com o Comitê de Integridade 

e Conduta e posteriormente, é apresentado à Diretoria de Senhoras e Assembleia Deliberativa. 

O tratamento de gestão de eventos extraordinários mediante matriz de riscos 

origina controles internos de processo e operacionais a fim de lidar com a potencialidade de 

risco.  

Há mecanismo institucionalizado para realizar a gestão do erro médico que 

perpassa as categorias estratégica, operacional, financeira e compliance. Nesse sentido, 

controles internos são gerados a partir de toda a documentação de gestão assistencial ao 

paciente, mediante prontuário eletrônico, protocolos corporativos assistenciais, gestão da 
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clínica, processos do cuidado ao paciente, acreditados internacionalmente, adequação de 

procedimentos às normas legais mediante auditorias de compliance e canais de denúncias 

geridos pelo Conselho. 

No presente estudo, buscou-se verificar somente a existência dos aspectos 

relacionados à gestão de riscos, porém vale ressaltar, a importância da realização de estudos 

avaliativos enfocando a efetividade dos métodos utilizados, bem como a avaliação do grau de 

participação dos comitês no gerenciamento de risco. 

Zanker (2008) cita que nas boas práticas de governança os gestores não podem se 

eximir diante de sua responsabilidade. A criação de comitês deve ser baseada em estudos 

técnicos e ter a participação de especialistas. A indicação desses simbolizará no futuro a 

garantia de que os comitês e conselhos poderão atuar dentro de um código de ética e de 

responsabilidade definidas  

A gestão de riscos e controles internos pode impactar fortemente a estrutura de 

Governança na medida em que a falta de maior controle sobre a operação e/ou não 

disponibilização de recursos suficientes para aprimorar a previsibilidade de fatores que 

possam perturbar o curso assistencial e a obtenção dos objetivos estratégicos, operacionais, 

financeiros e de compliance podem conduzir a instabilidade organizacional e reduzir a 

possibilidade de que as estruturas de governança possam funcionar de forma eficaz.  

Outro aspecto relevante que poderia ser discutido em estudos se refere à seguinte 

questão: Como realizar o gerenciamento de risco com maior eficácia, de maneira mais 

abrangente e corporativa? Talvez, a resposta a essa questão, traria à luz, a discussão da 

possibilidade de gerenciamento de risco único, administrativo e assistencial, a fim de que 

ações mitigatórias pudessem ser estabelecidas com vistas à otimização e à eficiência.  

 

4.2.5.6 Conduta dos Executivos 

 

O executivo principal junto com os outros executivos e técnicos, deve assegurar 

que o código de conduta aprovado pelo Conselho de administração seja cumprido (IBGC, 

2016).  

Com relação à Conduta dos executivos verificou-se a existência do código de 

conduta, sua aprovação pelos conselhos e principais executivos da organização e sua 

divulgação e compreensão, mediante mecanismo institucionalizado.  
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Os resultados constataram que todos os aspectos foram evidenciados (100% de 

adequação).  

O código de conduta perpassa por vários aspectos relacionados aos membros da 

organização, interagindo com a mesma à medida que estabelece posições e padrões éticos que 

devem ser seguidos individualmente, em especial, pelas pessoas que exerçam funções de 

responsabilidade, cujas ações podem impactar a instituição de maneira significativa.  

O documento aborda inicialmente o propósito e crença da organização. 

Posteriormente estabelece padrões de comportamento ético para as relações com os clientes, 

pessoas, instituição, terceiros, agentes públicos, livre concorrência, meio ambiente, saúde, 

segurança, ensino e pesquisa.  

Especifica claramente os canais de denúncia e o processo de educação permanente 

para a manutenção do entendimento do código. Constam no documento, os parâmetros gerais 

de monitoramento do programa de Compliance e suas responsabilidades, bem como, a 

possibilidade de aplicação de medidas disciplinares em virtude do descumprimento do código.  

O código de conduta da organização pesquisada deveria de uma forma mais 

explícita, abordar o relacionamento da instituição com o corpo clínico, especificando os 

potenciais conflitos de interesses que poderiam emergir decorrentes dessa relação. Esta 

questão engloba inclusive as subdimensões Respeito às leis e Imagem discutidas 

anteriormente.  

A ocorrência de conflito de interesses entre o profissional médico e a instituição 

pode gerar a possibilidade de impacto deletério para a imagem da instituição. Portanto, é 

fundamental a melhoria no que se refere ao esclarecimento das relações entre fornecedores, 

médicos e instituição e a identificação dos riscos de Compliance. Vale salientar que, esse 

assunto, algumas vezes, se confunde com o dilema bioético que muitos profissionais médicos 

enfrentam diante da adoção de condutas de tratamento aos seus pacientes.  

Santos et al. (2014) afirmam que no que diz respeito à conflitos financeiros, 

somente um dos interesses possui presunção de prioridade. Essa assimetria faz a diferenciação 

entre conflitos de interesses e dilemas éticos, sendo que em ambos, os interesses têm 

presunção de prioridade. Os dilemas éticos estariam envolvidos em aspectos referentes à 

terminalidade da vida, confiabilidade ou utilização de seres humanos em pesquisas.  

Seria também importante, a inclusão de parâmetros relacionados ao 

posicionamento ético para os principais executivos da organização e de melhor detalhamento 

da relação ética no âmbito de ensino e pesquisa. Neste quesito, não fica claro os aspectos 

éticos relativos ao paciente na relação tripartite: médico, paciente e instituição.  



 
 

101 

Segundo Santos, Silva e Rocha (2014), a liberdade necessária para que um 

paciente opte pela participação em pesquisa deveria ser construída com informações, as mais 

amplas e detalhadas possíveis, em especial no que diz respeito aos riscos e benefícios 

envolvidos, de modo claro e completo. O paciente deve ser informado de que está 

renunciando ao tratamento-padrão, com seu percentual de cura estabelecido e estar ciente dos 

riscos associados à terapêutica em teste. Ultrapassando a questão da informação, mesmo com 

a qualidade e quantidade necessárias, a vulnerabilidade dos participantes de pesquisa clínica é 

considerada como limite à liberdade ideal para a tomada de decisão.  

 

4.2.5.7 Avaliação do Executivo Principal e Equipes 

 

Essa subdimensão obteve apenas 20% de adequação, pois não foram encontradas 

evidências objetivas de formalização de sistema de avaliação dos diretores, geral e executivo 

e dos conselheiros pela organização. 

Essa avaliação deve ser institucionalizada nas organizações, bem como, dos 

demais colaboradores coordenados pelo Diretor geral, situação não evidenciada na instituição 

pesquisada. 

Nesse sentido, encontrou-se apenas o sistema de análise de competências e 

habilidades para os cargos dos executivos que se reportam aos diretores geral e executivo, 

contudo, não se detectou qualquer procedimento formalizado de análise de desempenho dos 

diretores que seria o desdobramento posterior natural ao processo de competências. Assim, 

devido ao fato de não haver objetivos e metas individuais, a relação contratual dos executivos 

com a instituição não fica objetivamente estabelecida quanto às suas metas e, por conseguinte 

não ocorrerão avaliações de desenvolvimento e resultados. Assim, haverá grande margem de 

possibilidade de conflitos de interesses entre os executivos e a alta direção quanto aos rumos 

que serão tomados pelos executivos, considerando os objetivos estabelecidos pela instituição.  

Foi constatada a existência de plano de cargos e salários para todos os 

colaboradores. Contudo não existe qualquer evidência de avaliação formal do Conselho de 

administração relacionada aos salários dos Diretores, geral e executivo. 

A relação entre os executivos e o Conselho de administração deve ser a mais linear 

e transparente possível. Assim, o estabelecimento detalhado dos contratos dos executivos 

deve ser o objetivo do conselho. As assimetrias contratuais podem gerar problemas de agência 

que podem prejudicar imensamente a relação entre as partes. A transparência de lidar com o 

assunto, remuneração dos executivos no conselho, de maneira sistêmica e padronizada, pode 
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propiciar maior segurança na informação e aprimoramento do modo como o assunto está 

sendo conduzido pela instituição aos associados.  

Mesmo não tendo o escopo e atribuições estatutárias, a remuneração e possíveis 

dividendos relativos à performance de seus executivos deveria ser objeto de análise mais 

detalhada perante os riscos de Compliance haja vista que a instituição pode ser questionada 

por essas concessões pelos órgãos controladores do Estado no tocante às obrigações legais da 

filantropia.  

 

4.2.5.8 Contabilidade 

 

A contabilidade deve estar continuadamente atualizada para que ocorra uma gestão 

proativa e o adequado controle sobre o planejamento orçamentário. Os demonstrativos 

contábeis devem ser na medida do possível, auditados e disponibilizados, após serem 

aprovados, assegurando a essencial transparência à organização (IBGC, 2016). 

Os resultados obtidos permitiram evidenciar que, na organização estudada, a 

Contabilidade se encontra em plena adequação às boas práticas de governança (100 %), pois 

todos os relatórios financeiros e contábeis seguem os padrões de contabilidade, brasileiro e 

internacional, neste caso, mediante padrão do IFRS (International Financial Reporting 

Standards).  

A elaboração dos balanços financeiros, segundo o padrão do IFRS permite maior 

segurança a todos os stakeholders quanto à lisura e fidedignidade das informações reportadas 

e quanto à comprovação de informações relacionadas à prestação de contas da filantropia. 

Como adicional permite aos gestores, devido ao caráter global, a comparação com outros 

relatórios financeiros de empresas de excelência, de outros segmentos e razões jurídicas a fim 

de benchmarking.  

 

4.2.5.9 Receitas  

 

Corresponde à declaração seletiva das fontes de receita da instituição, bem como, à 

maneira como elas compõem o modelo de sustentabilidade organizacional. Assim, a 

existência de relatório de atividades detalhando as fontes de receitas e a finalidade de 

aplicação social das mesmas é fundamental para que a instituição se adeque às diretrizes do 

guia de boas práticas de governança do IBGC.  
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Na organização, evidenciou-se a existência do “Relatório de Sustentabilidade” que 

detalha todas as atividades, fontes de recursos e aplicação social correspondente. Sua 

elaboração foi realizada por meio da metodologia G4 da Global Initiative Reporting (GRI) 

que apresenta os principais impactos econômicos, ambientais e sociais gerados pela 

organização no ano calendário (100% de adequação). 

As informações referentes à origem das Receitas são distribuídas conforme as 

bases de atuação: assistência à saúde, ensino, pesquisa e responsabilidade social com ênfase 

ao esforço da instituição em atingir os seus objetivos. Um ponto relevante corresponde ao fato 

de terem sido elencados treze temas que foram discutidos com as partes relacionadas, nos 

quais estabeleceram os indicadores pertinentes e metas de resultados a serem alcançadas.  

Por uma questão metodológica foram separados em dois blocos: aspectos materiais 

internos que correspondem aos temas com colaboradores, médicos e associados e aspectos 

materiais externos que correspondem aos pacientes, doadores/mantenedores e fornecedores. 

 

4.2.5.10 Gestão de Pessoas 

 

A gestão de pessoas deve inicialmente acatar rigidamente as leis trabalhistas 

vigentes. A flexibilização de seu cumprimento resulta em passivos para a associação, 

contribuindo para o desperdício de recursos, dilapidação do patrimônio e comprometimento 

da missão institucional (IBGC, 2016).  

Todos os aspectos relacionados à Gestão de pessoas foram evidenciados na 

instituição do estudo, exceto a inexistência da gestão de risco trabalhista, estando em 

consonância com as boas práticas de governança corporativa. A ausência da matriz de risco 

trabalhista reduziu o índice de adequação para 80 %. 

Abordou-se principalmente a relação legal trabalhista dos colaboradores e 

voluntários com a instituição. A sistemática operacional de avaliação de ações trabalhistas da 

organização com reuniões periódicas para a avaliação dos passivos trabalhistas foi 

evidenciada. As ações trabalhistas são classificadas de acordo com a probabilidade de 

ocorrência e seu impacto financeiro resultando em provisão contábil financeira para a ação 

trabalhista selecionada. Contudo, não existe de modo formalizado, padronizado, sistêmico e 

sistemático, a matriz de risco de futuras possibilidades de impactos legais trabalhistas e 

consequentemente, de ações mitigatórias. A ausência formal de procedimentos que 

demandam ações preventivas decorrentes da elaboração da matriz de risco pode causar 



 
 

104 

impacto significativo nos custos tanto de passivos trabalhistas quanto do próprio seguro 

imposto por esta despesa.  

A observação mais abrangente do assunto referente à problemática trabalhista 

exige a incorporação de modelo integrado de risco que possa incorporar todas as partes 

interessadas que se relacionam com a instituição.   

Há atualização, sistemática e periódica do escopo para riscos trabalhistas e 

critérios formalmente estabelecidos para a seleção de voluntários. A regularização legal da 

relação entre o voluntário e a instituição se encontra plenamente estabelecida a fim de mitigar 

futuros passivos trabalhistas.  

 

4.2.5.11 Normativas Legais 

 

As Normativas legais enfocam basicamente o estabelecimento de mecanismos que 

possam de forma sistematizada, proporcionar à organização, conhecimento, no tempo 

oportuno, das atualizações dos dispositivos legais, normativos nos âmbitos: trabalhista, 

tributário, administrativo, empresarial, civil e ambiental.  

Foi observada na organização, completa adequação às diretrizes do guia de boas 

práticas do IBGC (100 % de adequação). 

 

4.2.5.12 Planejamento e Orçamento 

 

A subdimensão Planejamento e Orçamento alcançou percentual de adequação de 

83%.  

Dispõe de recomendações relacionadas ao planejamento orçamentário, 

monitoramento, avaliação e análise crítica de acordo com os resultados desenvolvidos ao 

longo do ano, do calendário vigente. 

Nesse sentido, foram evidenciados todos os aspectos necessários para a 

formulação de planejamento e acompanhamento orçamentário de acordo com as boas práticas 

de governança. 

Existe orçamento anual, aprovado em Conselho Administrativo, Diretoria de 

Senhoras e Conselho Deliberativo. Os acompanhamentos e consequentemente, a avaliação e a 

análise crítica são realizadas formalmente com periodicidade trimestral entre o executivo e o 

Conselho de Administração. O acompanhamento mensal se realiza no âmbito do executivo 
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mediante mecanismo sistemático de avaliação e análise crítica dos resultados entre o Diretor 

Executivo e seus Diretores diretos. 

O presente estudo objetivou verificar a existência de Planejamento e Orçamento na 

organização, contudo seria fundamental, a realização de estudos que verificassem o modo 

como os mesmos são realizados, aspecto primordial para o sucesso da performance da 

organização. Assim, a elaboração orçamentária de receitas e despesas pode ser realizada de 

várias maneiras e checada ao longo do período com frequência periódica estipulada. Todavia, 

não necessariamente garantirá resultados de bom desempenho.  

Esse fato pode justificar que empresas com governança corporativa constituída 

possam apresentar resultados aquém das expectativas, porém era de se esperar que empresas 

com governança obrigatoriamente tenham resultados superiores. A adoção de boas práticas de 

governança pode contribuir para a obtenção de métodos e modelos mais precisos de 

orçamentação e avaliação de investimentos, por exemplo.  

Na observação dos orçamentos de investimentos em tecnologias em saúde não foi 

evidenciada política clara que pleiteie além da dimensão financeira, a análise do desfecho na 

qualidade do resultado em saúde.  

Segundo Silva et al. (2014), as avaliações econômicas na área da saúde têm como 

objetivos, a sistematização e comparação das evidências disponíveis de tecnologias 

alternativas referentes aos desfechos em saúde e aos custos para auxiliar a tomada de decisão 

relacionada à utilização eficiente dos recursos disponíveis.  

 

4.2.5.13 Acesso à Documentação e Informação 

 

Segundo IBGC (2016) acatando os requisitos e prazos legais, os documentos 

devem ser guardados de modo correto, para garantir seu bom estado de conservação e a sua 

disponibilidade em casos de prestações de contas, diligências e fiscalizações.  

Na organização, o Acesso à Documentação e Informação se encontra de acordo 

com as boas práticas de governança corporativa (100% de adequação).  

Evidenciou-se mecanismo padronizado e sistematizado de conservação, guarda e 

disponibilização, quando necessária, dos documentos legais para o pleno funcionamento da 

instituição, destacando-se, pela relevância e volume, os prontuários físicos, que são 

disponibilizados quando há solicitação judicial ou do próprio paciente. Com relação ao tempo 

que os mesmos devem ser guardados, a organização segue a Resolução do CFM 1821/07, que 

determina o período de 20 anos. 
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Atualmente, com a implementação do prontuário eletrônico que estabelece guarda 

permanente sem limite de prazo para o descarte dos documentos, surge preocupação com a 

segurança de informações em meio eletrônico.  

Segundo a Resolução CFM 1821/07, deve existir grau específico de certificação 

(GS2), de acordo com o Manual de certificação para o sistema de registro eletrônico em 

saúde. Na organização estão sendo realizadas as adequações necessárias, de acordo com a 

Resolução mencionada, para que posteriormente ocorra a eliminação na sua totalidade da 

guarda e conservação de prontuários físicos.  

No que se refere à guarda e conservação de imagens radiográficas dos pacientes, a 

organização, segue o preconizado na Resolução GS2: imagens pertencentes aos prontuários 

físicos devem seguir o mesmo critério de guarda e conservação estabelecido no caso de 

prontuário físico, ou seja, 20 anos e imagens pertencentes ao prontuário eletrônico deve seguir 

o mesmo critério estabelecido em prontuário eletrônico, ou seja, guarda e conservação 

permanentes.  

 A questão referente à guarda e conservação eletrônica provavelmente será 

amplamente discutida num futuro próximo, devido ao aumento exponencial do volume de 

conteúdo armazenado principalmente nas “nuvens eletrônicas”. Vale ressaltar a importância 

da reflexão sobre o seguinte questionamento: Até que ponto a governança corporativa pode 

assegurar a rastreabilidade e a não corrupção de informações nesses sistemas? 

Outros documentos e relatórios com exigência legal que atualmente são 

transacionados e armazenados por meio eletrônico exigem da organização estudada, 

formalização por meio de procedimentos e controles gerenciados pela governança da 

tecnologia de informação mediante certificações internacionais de segurança da informação.  

O aspecto relacionado à fidedignidade das informações eletrônicas é fundamental 

para o desenvolvimento, respeitabilidade e sustentabilidade da organização.  

Assim, para o pleno desenvolvimento da estrutura funcional da governança 

corporativa da instituição seria recomendável que as práticas de governança de tecnologia de 

informação fossem incorporadas aos quesitos de boas práticas de governança corporativa.  
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4.2.6 Auditoria Independente 

 

Tabela 5 - Índice Médio de Adequação das Dimensões Auditoria Independente, Conselho 
Fiscal e Conduta, Conflitos de Interesses e Divulgação de Informações, São Paulo, 2018. 

 

Dimensão 
Índice Médio de 
Adequação da 

Dimensão 
Conselho Fiscal 73% 

Auditoria Independente  40% 

Conduta, Conflito de Interesses e Divulgação de Informações  100% 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O percentual de adequação obtido referente à Auditoria independente alcançou 

40% (Tabela 5). Na organização pesquisada, não há critérios e regras pré-estabelecidas para a 

escolha e renovação da contratação de auditoria independente.  

Anualmente ocorre a contratação de auditoria independente, sendo que, a última 

contratada foi a KPMG. Segundo o estatuto, o Conselho de Administração tem a 

responsabilidade de selecionar a auditoria independente, que elabora o relatório final com 

parecer referente ao balanço financeiro e movimentação patrimonial da instituição, que será 

apresentado aos Conselhos, de Administração e Deliberativo. Contudo, aspectos importantes 

quanto às regras de escolha a da empresa que fará a auditoria não estão formalmente 

estabelecidos no estatuto da organização pesquisada. 

Essa subdimensão é muito relevante, pois incorpora os principais princípios da 

governança: transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Na governança 

existem relações contratuais e interesses difusos e, às vezes, opostos que podem acarretar 

problemas de agenciamento, gerando informações assimétricas que podem ser decorrentes da 

má qualidade ou de manipulação das mesmas.  

A adoção de auditorias independentes tenta conduzir os balanços financeiros e 

patrimoniais a um patamar de confiabilidade e transparência necessárias para que os 

associados e os stakeholders tenham absoluta segurança sobre o modo como está sendo gerida 

a organização pelos agentes da governança.  

Este mecanismo dá o verdadeiro respaldo à governança a fim de que ela possa 

conduzir com solidez os objetivos da instituição. Segundo Branco (2006), a principal função 

da divulgação de informação referente à contabilidade é a redução do problema da assimetria 
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de informação, aumentando o acesso de acionistas, financiadores e de outros à informação 

sobre a organização e diminuindo a posição privilegiada dos gestores.  

A adoção formal de critérios de escolha dos atributos necessários para a realização 

e seleção da empresa que realizará auditoria, quesito não evidenciado na organização do 

estudo, deve ocorrer de forma sistematizada, clara, transparente, devendo ser discutida 

rotineiramente e revisada periodicamente. Da mesma forma, a renovação da empresa 

responsável pela auditoria independente (IBGC, 2016), deve ocorrer a cada cinco anos. 

Segundo Dantas e Medeiros (2015), a qualidade das auditorias diminui a partir do sexto ano 

de contrato.  

Os aspectos mencionados referentes à auditoria independente configuram a 

necessidade de produzir pronunciamentos independentes com alta fidedignidade e imunes a 

erros de interpretação ou omissão que possam levar a organização a embaraços com perdas 

financeiras e de imagem.  

Os vínculos por períodos extensos podem, de maneira gradativa, conduzir a 

interpretações viciosas e reduzir a independência do prestador de serviços de auditoria. A 

ausência de transparência nos critérios de escolha pode gerar risco potencial de manipulação 

de informações, pois, a escolha, mesmo sendo atribuição do Conselho, não assegura 

totalmente a seleção por critérios eminentemente técnicos.  

Ferreira (2009) refere que a manipulação da informação contábil pelos 

administradores, através de práticas arbitrárias, diminui significativamente a qualidade da 

informação contábil, haja vista que, não apresenta de maneira fiel, a realidade da empresa. 

Portanto, seria uma função, da auditoria independente.  

Na organização estudada, não foi constatado que o comitê de auditoria e o 

conselho fiscal não analisam a qualidade do relatório e parecer elaborados pela auditoria 

independente. Talvez, o resultado dessa análise configuraria um dos critérios para a seleção de 

empresa para futuras auditorias.  

A auditoria independente também deve seguir os órgãos reguladores 

internacionais, por trazerem critérios definidores de maior precisão para cada transação, 

reduzindo a complexidade do entendimento para os usuários. Isto torna a organização mais 

apta a perceber problemas de qualquer ordem em relação aos números, facilitando a 

manipulação dos mesmos.  
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4.2.7 Conselho Fiscal 

 

A Dimensão Conselho fiscal não abrange subdimensões. Desse modo, nas 

questões, a abordagem relacionou-se à existência, forma, atuação e renovação do conselho 

fiscal da organização.  

A governança corporativa estabelece mecanismos de proteção aos acionistas ou 

associados, dependendo da finalidade financeira da organização a fim de assegurar que seus 

interesses sejam salvaguardados.  

Essa proteção aos acionistas ou associados, segundo Tinoco et al. (2011), foi 

decorrente da melhor transparência nas informações e acesso dos mesmos aos atos da gestão 

por meio da eleição, pelas assembleias de acionistas, de conselheiros ficais com a função de 

fiscalizar as ações do conselho de administração e da diretoria executiva, de maneira 

semelhante ao modelo do comitê de auditoria. 

A obrigatoriedade legal do Conselho fiscal foi estabelecida pela Lei nº 6404/76 

para as Sociedades por Ações, bem como para as Organizações da Sociedade Civil de 

interesse público (OSCIP) pela Lei nº 9.790/99.  

Na maioria das organizações brasileiras, o conselho fiscal encontra-se estabelecido 

mesmo que inexista um comitê de auditoria vigente. A definição clara especificando os papéis 

de cada órgão deve ser priorizada, embora não conste de maneira explícita essa especificação 

nas boas práticas de governança do IBGC.   

O Conselho fiscal não deve ser entendido simplesmente como um órgão de 

“fechamento de contas” como observado em muitas empresas brasileiras. Tinoco et al. (2011) 

citam que o papel do conselho fiscal vai além das atribuições previstas na lei, mas sobretudo, 

abrange o controle e acompanhamento dos controles internos e os planejamentos, estratégico 

e orçamentário.  

Na organização estudada, foi constatada mediante análise do estatuto social, a 

formalização do conselho fiscal e suas responsabilidades quanto à análise e à aprovação dos 

balancetes financeiros, demonstrativos de resultados e de caixa, bem como, das operações 

patrimoniais relevantes. Existe menção clara dos critérios de elegibilidade e renovação do 

conselho fiscal, bem como, da periodicidade adequada para as reuniões. Possui relação 

institucionalizada com o Conselho de Administração.  

O índice de adequação alcançou 73 % devido à ocorrência de três não 

conformidades (Tabela 5). A primeira se refere ao fato de não haver qualquer menção formal 

do direito de convocação do Conselho Deliberativo pelo Conselho Fiscal. Este deve ter um 
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papel de fiscalização, mediante monitoramento e análise dos controles internos e de 

participação nos eventos de planejamento estratégico e de aconselhamento nas grandes 

transações organizacionais.  

A segunda está relacionada ao fato de não haver qualquer menção dos critérios 

para a exclusão de um membro do Conselho fiscal. Apesar de constar claramente a definição 

do papel do conselho fiscal, bem como a possibilidade do Conselho deliberativo destituir um 

membro, não se menciona as circunstâncias pelas quais poderá ocorrer essa situação.  

Por uma questão de transparência há necessidade do conhecimento das razões que 

justifiquem a destituição de um membro com funções fiscalizadoras em uma organização.  

A última não conformidade correspondeu ao fato de não haver menção clara no 

estatuto da necessidade de eleger um conselheiro fiscal independente. Na leitura mais 

detalhada do estatuto pode se subentender que o mesmo seria independente, mas, não há 

afirmação sobre essa questão. Sendo, primeiramente o Conselho Fiscal órgão fiscalizador e 

incumbido de assegurar os reais interesses da instituição sem qualquer viés de agenciamento é 

imprescindível seu comportamento independente e imparcial.  

O Conselho fiscal independente pode atuar com mais liberdade para avaliar os 

riscos e controles internos. A permanência em determinado nível de governança de uma 

organização poderia estar relacionada à qualidade e efetividade do Conselho fiscal (TINOCO 

et al., 2011).  

 

4.2.8 Conduta, Conflito de Interesses e divulgação de informações. 

 

Esta dimensão obteve percentual de adequação de 100%. Versa pela aplicação dos 

preceitos fundamentais da governança nos objetivos da instituição. Como a organização 

pesquisada prima pela valorização do ser humano, mediante ações intensivas na assistência à 

saúde, desenvolvimento de pesquisa para o aprimoramento de soluções na cura e terapia de 

enfermidades e ensino com o objetivo da melhoria da assistência ao paciente, é imperativo 

que suas atitudes sejam pautadas por preceitos éticos e de justiça praticadas por toda 

organização.  

O IBGC (2016) em seu código de práticas de governança recomenda que o 

desenvolvimento organizacional e a aprimoramento administrativo devem ser objetivos 

definitivos para responder aos progressivos níveis de controle e para aplicar de maneira 

honesta os recursos recebidos para o cumprimento da missão. Assim, é importante a 

apresentação do posicionamento organizacional relacionado à dimensão ética.  
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Neste aspecto temático, a adoção do código de conduta se faz necessária, a fim de 

que, o mesmo seja um norteador das diretrizes éticas que modulem os comportamentos 

estratégicos, gerenciais, operacionais e de relacionamento entre os stakeholders visando que 

valores fundamentais da ética assistencial e empresarial, tais como, clareza, transparência, 

equidade, igualdade, respeito, calor humano, responsabilidade social e ambiental sejam 

praticados em sua plenitude por todos que se relacionarem no âmbito e em nome da 

organização.  

A concepção e o cumprimento do código de conduta aumentam o nível de 

confiança interno e externo na organização, resultando na valorização de sua reputação e 

imagem (IBGC, 2016). O código de conduta deve abranger os aspectos éticos e morais que a 

organização entende como necessários nas atividades desenvolvidas pelas pessoas que se 

relacionam com a entidade.  

Segundo Pai (2008) a ética corresponde ao comportamento moral dos indivíduos 

na sociedade, abrangendo os fundamentos e a natureza das nossas ações de maneira 

normativa, determinando, de modo explícito, direitos e deveres que determinam a conduta do 

indivíduo.  

Quando se aborda o conceito de moralidade, que está associado ao conceito de 

ética, pode-se dizer que a moralidade é um referencial de comportamento da reflexão ética 

dos valores humanos dispostos na sociedade. Portanto, ética é reflexão e moralidade é ação. 

Assim, o código de conduta deve ser pautado pelos valores éticos, manifestados no 

comportamento moral de todos que se relacionam com a instituição. 

Construir redes de confiança é objetivo da ética e da moral. A ética e a governança 

corporativa são conceitos que se acrescentam reciprocamente, com o monitoramento e a 

garantia da equidade, transparência, responsabilidade e cumprimento das leis da governança 

corporativa (GÓMEZ FULAO, 2005).  

Na organização pesquisada, há um código de conduta aprovado e ratificado pelos 

órgãos deliberativos. Este documento abrange todos os tópicos, mencionados de maneira 

explícita, relacionados às relações dos stakeholders e os devidos comportamentos éticos 

exigidos pela organização. Assuntos referentes às fraudes, assédio moral e sexual, uso de 

drogas ilícitas e álcool, transparência na origem de doações, recebimento de benefícios, 

negligência na assistência, conflito de interesses e respeito às normas e leis estão descritos no 

documento com abordagem clara e de fácil entendimento. 

Os gestores devem ter o entendimento de que a Ética é um dos pilares da 

Governança, por meio da qual se poderá alcançar o resultado fidedigno.   
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É essencial que a Ética esteja presente e seja implementada por todos os 

funcionários de todos os setores e cargos da organização. Os colaboradores devem entender 

que a ética e comprometimento são facilitadores no alcance dos objetivos pretendidos, que 

dentro e fora da organização, pertencem a todos (MOURA, 2015).  

Como, já mencionado, os conflitos de interesses relacionados ao corpo clínico 

deveriam ser incluídos no Código de conduta devido à sua importância estratégica no 

funcionamento da organização, bem como, ao seu impacto referente à segurança do paciente e 

consequentemente na imagem da instituição.  

Outro item importante a ser mencionado diz respeito à necessidade de considerar 

as conexões de conteúdos entre o estatuto, código de conduta e regimentos internos. Nesse 

contexto, no código de conduta deve constar as políticas e diretrizes e nos regimentos 

internos, as clausulas e dispositivos específicos sobre o regulamento necessário para a 

implementação dessas políticas.  

Na organização são utilizados mecanismos de divulgação do código de conduta 

por meio de entrega do documento aos colaboradores, prestadores de serviços e fornecedores, 

bem como por meio eletrônico no site institucional.  

Seria recomendável a inclusão no Código de conduta, de detalhamento dos direitos 

do paciente perante as pesquisas clínicas desenvolvidas na instituição, bem como dos 

preceitos éticos e morais que devem nortear as ações dos pesquisadores, independentemente 

dos códigos de ética médica e da ação do conselho de ética médica instaurados na 

organização.  

A existência de documento formal elencando os valores éticos e comportamentos 

morais é condição necessária, contudo, não suficiente para assegurar que movimentos não 

éticos possam ser restringidos ou atenuados no exercício das atividades organizacionais, 

sendo fundamental que conste no código de conduta, uma discussão detalhada e aprofundada 

sobre o conteúdo de todos os aspectos elencados.  

Esse caminho propõe mudança de foco para além da avaliação de existência de 

práticas, com incorporação de análise crítica do conteúdo das mesmas, conduzindo à 

particularização, ou seja, nesse caso, para um direcionamento específico para o segmento da 

saúde. Seguramente esse aprofundamento resultaria em soluções mais adequadas e precisas 

para a implementação e manutenção da boa governança e sua eficiência na instituição. 
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4.2.9 Governança Clínica 
 

Optou-se pela incorporação da Governança Clínica como quesito a ser analisado, 

pois segundo o HeGTA (2014), apesar das semelhanças existentes entre empresas e hospitais, 

certas diferenças permanecem, para a própria natureza da organização, sua estrutura, tipo de 

serviço prestado, entre outros. Assim, a incorporação de princípios de governança corporativa 

sem adaptação para a natureza dos hospitais criaria discrepância.  

Com o intuito de estabelecer maior fidedignidade na avaliação das boas práticas 

em organização hospitalar, considerou-se a governança clínica uma subdimensão adicional às 

que já estavam mencionadas no manual de Práticas de Governança Corporativa para o 

Terceiro Setor IBGC (2016).  

A incorporação dessa dimensão pode ser justificada pela importância que as 

Governanças, corporativa e clínica, representam entre si. Sendo o hospital uma corporação 

com vários stakeholders (médicos, enfermeiros, pacientes, fornecedores, entre outros), com 

acionistas ou associados e corpo executivo não faz sentido deixar de associá-lo ao mecanismo 

de governança corporativa, pois o mesmo possui como finalidade a assistência aos pacientes e 

sua melhoria mediante ações da governança clínica que regem os processos, pessoas e 

estruturas do hospital contribuindo assim, para a sustentabilidade da Organização e para o 

fortalecimento da Governança Corporativa.  

De acordo com o HeGTA (2014), para aumentar a qualidade geral do processo de 

prestação de serviços, os colaboradores em sua totalidade necessitam realizar um trabalho 

conjunto. A governança clínica precisa ser implantada para garantir uma ligação adequada 

entre pacientes, médicos, enfermeiros e partes interessadas. Por sua vez, a governança 

corporativa assegura a sustentabilidade da organização hospitalar capacitando-a para a 

resolução dos problemas de saúde com mais eficiência. Ocasionalmente, as práticas de 

governança corporativa serviriam também para a criação de valor ao paciente abrangendo 

custos e ao mesmo tempo, melhorando a qualidade.  

A Governança clínica contempla as atividades políticas e procedimentos que 

auxiliam na melhoria e na manutenção de altos padrões de cuidados proporcionando aos 

pacientes, o melhor tratamento possível. Atualmente, é imperativo para a sobrevivência dos 

hospitais, o oferecimento de serviços de alta qualidade para a comunidade. A Governança 

clínica nivela no que se refere ao grau de importância, os desempenhos, assistencial e 

financeiro, auxiliando o hospital a sobreviver e competir em ambiente complexo e 

competitivo (HeGTA, 2014).  
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Na instituição pesquisada a estrutura de Governança Clínica, segundo a Diretoria 

responsável por essa área, foi implantada institucionalmente, no ano de 2016, porém desde 

2014, por meio da Diretoria Técnica, os conceitos e preocupações referentes à Governança 

clínica já se faziam presentes.  

O escopo de governança clínica na organização pesquisada, segundo o Diretor da 

área, adota o conceito originado na Inglaterra, pelo National Health Service (NHS). Segundo 

ele, setenta por cento do tempo total deve ser dispendido à discussão da qualidade do 

principal produto, que corresponde ao paciente, com o objetivo de salvar vidas, de melhorar a 

qualidade de vida dos pacientes e agregar valor. O restante do tempo deve ser direcionado às 

questões referentes à sustentabilidade organizacional.  

Acrescenta ainda que, a Governança Clínica vai além da gestão técnica do lugar ou 

de médicos. Corresponde à gestão de processos que visem à melhoria da assistência aos 

pacientes. O termo gestão da clínica, também utilizado, está relacionado ao ato médico de 

“realizar a clínica” na assistência ao paciente. 

 Assim, abrange o conceito de governar as ações executadas pelo profissional 

médico. Segundo o Diretor de Governança Clínica, “governar a clínica é averiguar o que o 

médico está realizando para o paciente com a relação ao desfecho clínico”. Essa visão 

holística quanto à dimensão do papel do médico, considerando os aspectos referentes à 

agregação de valor ao paciente, conduz à mudança de paradigma na assistência hospitalar.  

É de suma importância contemplar no processo os demais profissionais envolvidos 

na assistência ao paciente, pois segundo o Diretor de Governança clinica da organização,  

“o interesse está voltado não apenas ao estado e qualidade de vida do paciente logo 

após a alta hospitalar, mas também na situação do mesmo após alguns anos. Os conceitos da 

antiga Diretoria técnica baseavam-se em produção de atendimentos e não na busca, na 

proposição e no fomento de soluções para o desenvolvimento da prática clínica”.  

Na medida em que os conceitos de agregação de valor ao paciente estão 

implementados pode-se supor que muitos aspectos relacionados aos conflitos de interesses 

relativos ao corpo clínico possam ser atenuados devido ao maior enfoque nos resultados 

custo-efetividade empregados na governança clínica. 

Os resultados obtidos referentes à dimensão Governança clínica permitiram 

constatar, percentual de adequação de oitenta e oito (88)%, como mostra a Tabela 6 e Gráfico 

4, sendo que, exceto a subdimensão Educação Permanente, as demais se apresentaram 

totalmente adequadas.  
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Tabela 6 - Distribuição dos percentuais de adequação das subdimensões pertencentes à 
Dimensão Governança Clínica e índice médio de adequação, São Paulo, 2018. 

  

Sub dimensão  %Adequação 

Auditoria Clínica e Eficiência Clínica 100 
Gestão de Riscos Clínicos 100 

Comunicação e Transparência 100 
Educação Permanente 50 

Índice Médio de Adequação da Dimensão Governança Clínica 88 

Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 4 - Índice Médio de Adequação da Dimensão Governança Clínica, São Paulo, 2018.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.2.9.1 Auditoria e efetividade clínica  

 

A auditoria clínica abrange diversas estratégias de melhoria de qualidade. 

Corresponde ao método contínuo de avaliação e melhoria das práticas clínicas com revisão 

sistemática do cuidado oferecido segundo os critérios definidos (HeGTA, 2014).  
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No local do estudo, foi evidenciada total adequação (100%), pois ocorre a 

realização de auditorias clínicas sistemáticas e padronizadas, abrangendo, além da área 

médica, outras áreas profissionais envolvidas na assistência ao paciente. Entre as auditorias, 

se destacam as de processos, como por exemplo, a que se refere ao tratamento de feridas, 

onde ocorre verificação da consonância entre os procedimentos assistenciais clínicos 

realizados e os protocolos e/ou procedimentos operacionais instituídos na organização.  

Também são realizadas auditorias de resultados que verificam se a aplicação dos 

protocolos resultou em alcance do objetivo estabelecido.  

Até o momento, a organização possui sete protocolos clínicos: Trombo 

Embolismo Venoso (TEV), Acidente Vascular Cerebral (AVC), Infarto Agudo do Miocárdio 

(IAM), Diagnóstico e Tratamento Precoce de Sepse (DTPS), Antibioticoprofilaxia, 

Atendimento à Parada Cardiorrespiratória (APC) e Controle Glicêmico (CG) que são 

auditados sistematicamente pela adesão aos protocolos clínicos e efetividade dos resultados.  

 A adesão aos protocolos clínicos serve como critério para a avalição da atuação 

do corpo clínico no que se refere à aderência. Foram constatadas evidências de análise critica 

formal das auditorias realizadas, como recomendado pelas práticas de governança clínica. As 

evidências decorrentes das auditorias de processos e de resultados são conduzidas ao Comitê 

Clínico, constituído por trinta e cinco médicos, gestores clínicos da instituição. O Comitê se 

reúne sistematicamente para análise dos resultados mediante indicadores e evidencias das 

auditorias.  

As reuniões ocorrem setorialmente, com a presença do corpo assistencial do local, 

com a finalidade de discutir as evidências de não conformidades detectadas. Com o resultado 

da gestão da análise crítica elabora-se um plano de ação para a resolução da causa raiz do 

problema encontrado. A gestão de melhoria contínua, em sua totalidade, é realizada mediante 

o suporte do sistema de informação denominado Estratec. 

 A gestão do corpo clínico é realizada pela Gerência de Relacionamento Médico, 

tendo como escopo o gerenciamento de vários aspectos referentes à relação dos médicos com 

a instituição, por exemplo, a relação contratual e observância clínica.  

A observância clínica está associada à aderência aos protocolos e procedimentos- 

padrão da instituição. Da mesma forma, mediante sistema de informação, o médico a partir do 

seu registro no corpo clínico pode verificar sua avaliação de desempenho aferida pela 

Gerência de Relacionamento Médico, mediante pontuação de indicadores, tais como: média 

de permanência, eventos adversos e participação em reuniões clínicas.  



 
 

117 

Além das avaliações periódicas, os profissionais médicos são classificados de 

acordo com cinco indicadores (eficácia, eficiência, estrutura referente à qualificação 

profissional, educação permanente e participação social), considerando a performance, o 

autodesenvolvimento e o envolvimento social dos mesmos. Dependendo da classificação 

obtida, ocorrem benefícios para os profissionais, tais como: preferência em agendamentos de 

consultas e salas cirúrgicas, participação em eventos científicos e concessão de descontos aos 

familiares quando na utilização dos serviços hospitalares da instituição.  

Na instituição, ocorre avaliação sistemática do desfecho clínico. Atualmente, há 

realização de estudo de desfecho clínico relacionado a dezesseis diagnósticos médicos com 

avaliação de efetividade não somente considerando os indicadores anteriormente 

estabelecidos, como por exemplo, taxa de mortalidade, mas indicadores que abrangem a 

qualidade de vida do paciente.  

Com o advento da governança clínica e seus conceitos de agregação de valor, 

indicadores relacionados ao modo de vida do paciente foram introduzidos e servem como 

balizadores do critério de desfecho. Neste caso, pode se citar os indicadores de incontinência 

urinária e disfunção erétil após cinco anos de cirurgia. A indicação e técnica cirúrgica, bem 

como a habilidade do cirurgião nas diversas intervenções clínico-cirúrgicas são atributos que 

serão comparados após a avaliação dos resultados dos desfechos clínicos.  

Além disso, poderá haver comparação das competências e habilidades dos 

profissionais, tanto no nível interno quanto no externo à instituição.  

A gestão do desfecho clínico pode configurar em importante instrumento para a 

redução de problemas de compliance e conflitos de interesses referentes ao corpo clínico 

Na medida em que a tomada de decisão clínica esteja baseada em evidências 

técnicas, tais como, os resultados dos desfechos clínicos, os fatores que influenciam o conflito 

de interesses e de compliance, em relação aos atos médicos para com os objetivos da 

organização poderão ser reduzidos.  

Cabe ressaltar que os princípios que norteiam a gestão do acompanhamento dos 

desfechos clínicos deveriam ser capítulo adicional no código de conduta. Da mesma forma, os 

benefícios que o corpo clínico recebe em contrapartida à sua adesão aos objetivos da 

governança clínica merecem atenção especial com relação aos critérios éticos e morais que 

norteiam o código de conduta.  

É de fundamental importância, o registro explícito no código de conduta, que os 

critérios norteadores da performance dos profissionais devem estar associados exclusivamente 

à melhoria do estado de saúde e qualidade de vida do paciente. Caso contrário, existe a 
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probabilidade de ocorrência de um viés no objetivo principal da instituição por interesses 

econômicos que nem sempre estão alinhados aos preceitos de conduta e ética apregoados pela 

instituição.  

 

4.2.9.2 Gestão de Risco Clínico  

 

A gestão de risco clínico obteve percentual de adequação de 100%. Contempla 

mecanismos de avalição da possibilidade de eventos adversos, de seu impacto e de 

procedimentos para preveni-los. Nesse sentido, o hospital deve estabelecer diretrizes 

operacionais a fim de impedir danos decorrentes de erros e quando acontecerem é necessário 

notificar os mesmos adequadamente (HeGTA, 2014).  

Na organização foi comprovada a existência formal de sistema de notificação e 

gestão de eventos adversos. Os mapeamentos de riscos assistenciais são realizados, bem 

como, os procedimentos preventivos e análise crítica sistematizada dos problemas ocorridos a 

fim de obtenção de sua etiologia.  

O planejamento e sistema de segurança do paciente encontram-se plenamente 

instituídos, com gestão dos indicadores de desempenho para as metas internacionais de 

segurança do paciente. Sendo a organização acreditada pela Joint Comission International 

(JCI), todos estes pontos por exigência normativa estão implementados e periodicamente são 

auditados para verificação de sua adequação.  

A organização pertence à Rede do Núcleo de Segurança do Paciente instituído pela 

RDC 36 que exige a implementação do sistema de segurança do paciente. As reuniões 

periódicas com o corpo assistencial do hospital e o médico envolvido em alguma situação de 

evento adverso visam à discussão e resolução do problema mediante a busca da causa raiz.  

Houve constatação de mecanismo de comunicação e conscientização do paciente 

quanto ao seu tratamento, por meio de documento institucional, entregue a todos os pacientes 

que realizarão procedimentos eletivos, denominado “termo de consentimento” com 

abordagem clara e didática dos passos envolvidos nos mesmos, bem como dos riscos 

inerentes.  

De acordo com a Diretoria de Governança clínica da organização, recentemente 

foi implantado o processo de comunicação de eventos adversos ao Conselho de administração 

e à Diretoria de senhoras, anteriormente não realizado, por questões culturais e de crenças. A 

suposição se encontrava no fato de que os membros da Diretoria de Senhoras não 

conceberiam a existência de eventos adversos em ambiente tão seguro como o hospitalar. Tal 
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crença foi desmitificada e a transparência, um dos conceitos de governança, correspondeu ao 

melhor “antídoto” para as assimetrias de informação entre a gestão assistencial e os membros 

dos órgãos deliberativos.  

A divulgação da ocorrência de eventos adversos é realizada semanalmente por 

meio do “Boletim de Governança Clínica”. Neste informativo, além da notificação dos 

eventos adversos são incluídas as informações relativas à governança clínica. Assim, a 

totalidade dos eventos adversos é divulgada para a comunidade de colaboradores do hospital.  

Este boletim é divulgado para mais de cem colaboradores de alta e média gerência. 

Outra adequação às praticas é a existência de mecanismos de divulgação e discussão dos 

eventos adversos ao corpo clínico. São reuniões mensais nas quais, além da divulgação do 

perfil estatístico da ocorrência dos eventos adversos, também se escolhe um evento adverso 

para discussão com o corpo clínico.  

Nesse sentido é importante citar que corpo clínico é constituído por mais de quatro 

mil médicos. Apesar da implantação formal de mecanismo de comunicação entre a instituição 

e o corpo clínico, com a divulgação semanal de informações de governança clínica, a 

presença de 80 a 100 médicos na reunião para discussão de eventos adversos é considerada 

um sucesso.  

Apesar da concessão de incentivos mediante pontuação no programa de bônus, a 

participação médica nas questões relativas à segurança do paciente, ou a outro assunto 

técnico, ainda envolve resistência e pouco envolvimento, o que justificaria a pouca 

participação nas reuniões, diante do elevado número de profissionais médicos do corpo 

clínico.  

Há de se considerar também que, o corpo clínico possui em sua composição uma 

dispersão na taxa de frequência de comparecimento na utilização do hospital para suas 

atividades profissionais. Portanto, é de se esperar que a adesão aos objetivos da governança 

clínica não ocorra “em massa” devido ao fato de que para alguns deles, o hospital não se 

configura como primeira opção.  

Outro aspecto referente à baixa adesão pode estar associado ao fato do médico 

preferir manter relacionamento profissional com vários hospitais simultaneamente. Talvez, 

essa opção não seja a mais vantajosa economicamente, em se tratando especialmente de uma 

cidade como São Paulo, onde o deslocamento é difícil e demorado, porém no entendimento de 

muitos profissionais minimiza os riscos de estar concentrando todos os seus pacientes em um 

único local, mesmo sendo este um hospital de ponta.  
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A opção por vários hospitais acarreta maior dispêndio de tempo dos profissionais, 

não havendo, muitas vezes, disponibilidade para a participação em reuniões técnicas neste 

hospital. Portanto, apesar da adequação quanto ao quesito de comunicação da instituição com 

o corpo clínico, seria recomendável que ações futuras fossem implementadas a fim de 

estabelecer um relacionamento compartilhado, em que ambas as partes fossem contempladas, 

resultando em maior adesão e envolvimento com as políticas da governança.  

Na organização existe institucionalizado o evento sentinela, sendo que na sua 

ocorrência, o processo de análise crítica pontuando as causas raízes do evento é encaminhado 

à JCI em até quarenta e cinco dias do ocorrido. Outros eventos sentinelas que também são 

reportados à JCI, incluem os relacionados a fármaco vigilância, hemovigilância, 

tecnovigilância que constam na RDC36. 

A RDC 36 agrega os conceitos de gerenciamento de risco e traz a obrigatoriedade 

da criação do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) na área da saúde, além da notificação, 

vigilância e acompanhamento dos incidentes referentes à assistência à saúde (BRASIL, 2017).  

 

4.2.9.3 Comunicação e Transparência  

 

Essa subdimensão alcançou percentual de adequação de 100%.  

A realização de reuniões mensais para a discussão e divulgação de eventos 

adversos com o corpo assistencial e a existência do Boletim de Governança Clínica 

evidenciam o elo de comunicação entre as duas partes relacionadas.  

Outro aspecto relevante se refere ao quesito transparência com o corpo clínico. 

Mediante a gerência de relacionamento médico e a institucionalização de indicadores, a 

relação entre a instituição e os médicos tornou-se mais efetiva e produtiva. As discussões 

individualizadas têm por base os parâmetros técnicos significativos para a instituição e para o 

paciente.  

Assim, o médico pode obter da instituição maior clareza e objetividade quanto às 

expectativas referentes ao exercício profissional. A democratização da informação da 

ocorrência dos eventos adversos, mesmo em se tratando dos eventos sentinelas, posiciona a 

organização a um nível de transparência elogiável. Esse fato pode conduzir à conscientização 

e engajamento de todos a fim de mitigar as possíveis causas relacionadas.  

Segundo o HeGTA (2014), a governança clínica é considerada como um negócio 

de todos ou seja, todos os profissionais em todos os níveis do hospital estão envolvidos.  
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4.2.9.4 Educação Permanente 

 

No ano de 2004, ocorreu a implantação da Política Nacional de Educação 

Permanente (PNEPS) pela portaria 198, pela qual o Ministério da Saúde, fica responsável 

constitucionalmente pela ordenação da formação de recursos humanos (LEMOS, 2016).  

A proposição de Educação Permanente em Saúde visa o respeito do conhecimento 

dos profissionais e o aumento dos espaços de aprendizagem no próprio local de trabalho 

(CAROTTA; KAWAMURA; SALAZAR, 2009).  

O modelo de educação permanente em saúde baseia-se no modelo industrial 

implementado pela Toyota, o qual valorizava as experiências de todos os colaboradores de 

maneira viva no próprio ambiente de trabalho. A valorização das capacidades e julgamentos 

intrínsecos produziam resultados expressivos alterando totalmente o pensamento Fordiano, 

que de certa forma não considerava a capacidade interativa e julgadora no aprendizado de boa 

parte dos colaboradores. 

A Educação Permanente em Saúde utiliza instrumentos que buscam a reflexão 

crítica sobre as práticas de atenção, gestão e formação, configurando por si própria, um 

processo educativo destinado ao trabalho, proporcionando mudanças nas relações, nos 

processos, nas ações de saúde e nos indivíduos e uma melhor conexão dentro e fora das 

instituições (CAROTTA; KAWAMURA; SALAZAR, 2009).  

Na organização, o percentual de adequação da subdimensão Educação Permanente 

alcançou 50%. As não conformidades relacionaram-se às dificuldades de análise de 

competências e habilidades dos médicos do corpo clínico aberto e à falta de avaliação da 

efetividade dos treinamentos realizados para o corpo assistencial.  

A análise de desempenho do corpo assistencial e planejamento estruturado da 

gestão de conhecimento, coordenados pelo Diretor geral e Conselho Administrativo estão 

instituídos na organização. Nesse sentido, as análises de desempenho do corpo clínico são 

executadas anualmente com o fechamento do ciclo de avaliações mediante os indicadores que 

estabelecem o ranqueamento dos profissionais para o programa de bonificações, contudo, 

pode ser acessado pelo médico, por meio eletrônico, as informações referentes à sua situação 

atual com relação aos indicadores de avaliação.  

Da mesma forma, ocorre a avaliação formal dos outros profissionais envolvidos na 

assistência por meio de sistema de avaliação de desempenho de todos os colaboradores da 

organização.  
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No que diz respeito à gestão do conhecimento evidenciou-se que o planejamento 

da mesma, é de responsabilidade do Instituto de ensino e pesquisa da Instituição. A geração 

de conhecimento da instituição é armazenada, classificada e disponibilizada visando ao 

desenvolvimento do capital humano dos colaboradores e corpo clínico externo.  

Relacionado ainda à gestão de conhecimento, o Diretor executivo referiu que o 

objetivo da organização será aprimorar a ordenação das fontes geradoras e das que necessitam 

receber conhecimentos a fim de que, a instituição possa otimizar o fluxo e proporcionar 

sinergia nos processos de capacitação assistencial.  

A colocação do diretor executivo, de certa forma, contextualiza a primeira 

inadequação observada nesta subdimensão que consiste na inexistência de sistemática 

padronizada de análise da efetividade das capacitações efetuadas pela organização. Este 

aspecto revela que apesar do processo de educação permanente encontrar-se implementado, 

não há aferição de efetividade e muito menos de análise crítica para o seu 

autodesenvolvimento de maneira sustentável.  

Há grande geração e potencialidade de conhecimento na instituição, contudo, é 

fundamental que ocorra o redirecionamento das práticas de modo mais racional evitando 

perdas de conhecimento e direcionando o foco na capacitação dos colaboradores. 

A outra inadequação constatada se refere à inexistência de análise de competências 

e habilidades exigidas para as funções do corpo assistencial, em sua totalidade. Neste aspecto, 

vale salientar primeiramente que existe processo estruturado e sistemático de avaliação de 

competências e habilidades para todos os profissionais assistenciais (médicos, enfermeiras, 

farmacêuticas entre outros) contratados pela instituição, porém, não se pode afirmar o mesmo 

em relação ao corpo clínico externo, que também faz parte do corpo assistencial do hospital.  

O corpo clínico aberto é constituído por aproximadamente 3.600 profissionais e o 

número de médicos internos contratados pelo regime celetista perfazem não mais que 400 

profissionais. O primeiro grupo, não possui vínculo empregatício com a organização, 

portanto, as ações no tocante à definição de competências e habilidades, bem como, ao seu 

autodesenvolvimento não são possíveis de serem realizadas de modo similar aos profissionais 

contratados pelo regime celetista.   

As ações da governança relacionadas ao corpo clínico aberto se limitam à oferta de 

incentivos executados pelo hospital mediante o programa de bônus a fim de motivar ou 

convencer o profissional médico a realizar o seu aprimoramento capacitivo de forma 

espontânea.  
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O enfoque em métodos para a obtenção de ganhos efetivos de conhecimento ao 

profissional e para melhor desempenho na assistência ao paciente, resultando na melhor 

relação custo-efetividade do desfecho clínico pode contribuir significativamente para o 

sucesso da governança clínica e dos seus objetivos institucionais.  

Na medida em que há sérias restrições de adequação dos médicos externos às 

politicas de capacitação profissional, surge um risco potencial em relação ao desenvolvimento 

da educação permanente decorrente dessa situação.  

Segundo o Diretor de Governança Clínica da organização, o assunto referente ao 

corpo clínico externo é um problema que vários hospitais enfrentam. Refere que a tendência 

dos mesmos, é a médio- prazo, atuar com corpo clínico fechado. Apontou que o corpo clínico 

aberto configura um fator crítico na gestão da organização.  

Considerando o número de médicos externos, apenas 120, aproximadamente, 

participam de comissões internas da organização.  

Diante desse contexto e considerando os aspectos descritos no presente estudo 

sobre a relação de médicos externos com a instituição e seu potencial risco de conflitos de 

interesses, de compliance, de problemas de transparência e de dificuldade de adesão às 

políticas de governança clínica, mas que por outro lado, representa fonte principal de receita 

para o hospital, seria recomendável que novos modelos de negócios entre as duas partes 

fossem elaborados, visando à mudança do parâmetro de vinculação do paciente, tornando o 

hospital, referência principal de escolha em caso de necessidade de assistência.  

 

4.2.10 Índice Geral de Adequação da Qualidade da Governança Corporativa  

 

Na tabela 7 e no Gráfico 5 estão apresentados os níveis de adequação de cada 

dimensão avaliada referente à estrutura de Governança Corporativa do hospital estudado, bem 

como, o índice geral de adequação da qualidade de governança. 

O índice geral de adequação foi de 75% sendo que, as dimensões, Denominação 

/Marca /Imagem e Auditoria Independente se destacaram negativamente com baixos níveis de 

adequação. A Dimensão Conselho de Administração que obteve 64 % de adequação está no 

limite inferior de aceitabilidade (abaixo do índice geral de adequação da GC). As dimensões 

Associações e Conduta, Conflito de Interesses e Divulgação de Informações obtiveram total 

adequação às práticas de Governança. 
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Tabela 7 - Índices médios das Dimensões e Índice Geral de Adequação da Qualidade da 
Governança Corporativa, São Paulo, 2018. 

  

Dimensão  % Índice Médio 
da Dimensão 

Associações 100 

Denominações /Marca/Imagem 50 

Formas de Constituição e Deliberação 84 

Conselho de Administração 64 

Gestão Organizacional 79 

Conselho Fiscal 73 

Auditoria Independente 40 

Conduta, Conflito de Interesses e Divulgação de Informações 100 

Governança Clínica  88 

Índice Geral de Qualidade da Governança Corporativa  75 

Fonte: Elaboração própria 



 
 

125 

 
Gráfico 5 - Índice Geral de Qualidade de Governança Corporativa, São Paulo, 2018. 
Fonte: Elaboração própria.  
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5 CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos no estudo, referentes aos percentuais de adequação das 

subdimensões/dimensões e à avaliação da qualidade da Governança Corporativa 

permitiram concluir que:  

• As Dimensões Denominação/Marca/Imagem e Auditoria independente 

apresentaram percentuais de adequação inferiores a 50%.  

• A Dimensão Conselho de Administração apresentou índice de adequação 15,4% 

abaixo do índice geral de adequação. O valor do índice médio de adequação do 

Conselho de Administração (64%) foi impactado pelos valores reduzidos de 

adequação das subdimensões: Composição do Conselho, Papel do Conselheiro e 

Postura e desenvolvimento do Conselheiro com valores de 27%, 25% e 29% de 

adequação, respectivamente. 

• Apesar do índice de adequação da dimensão Gestão Organizacional (79%) ter 

apresentado valor 5,3% acima do índice geral existiram subdimensões com baixo 

índice de adesão às práticas de governança recomendadas: Relatórios Periódicos, 

Avaliação do Executivo principal e equipes e estrutura organizacional com valores 

de 25%, 20% e 40% de adequação, respectivamente.  

• Apenas duas dimensões, Associações e Conduta, Conflito de Interesses e 

Divulgação de informações apresentaram-se consonantes às diretrizes da boa 

Governança.  

• A Governança Clínica teve seu resultado de adequação (88%) influenciado 

negativamente pela subdimensão Educação Permanente que obteve 50% de 

adequação. Nesse sentido, o valor inferior à média da dimensão reside 

principalmente na dificuldade de gestão do desenvolvimento capacitivo do corpo 

clínico aberto. 

• O índice geral de qualidade da governança corporativa alcançou adequação de 

75%. 

Os principais resultados obtidos no estudo, referentes à análise das práticas de 

governança corporativa implementadas, mediante diretrizes do IBGC e da HeGTA 

permitiram concluir que:  

• A organização não possui avaliação sistematizada e padronizada e controle de 

desempenho dos principais tomadores de decisões, tais como: conselheiros, 
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presidente do conselho, diretores, geral e executivo e de seus executivos de alta e 

média gerência. 

• A organização apresenta seis níveis de tomada de decisão, número superior ao 

recomendado pelo IBGC, que corresponde a quatro níveis.  

• O Conselho de Administração tem papel consultivo. 

• A Diretoria de Senhoras tem duplo papel, deliberativo e executivo na organização.   

• Existe carência de formalização dos processos internos de governança mediante 

regimentos internos.  

• O Conselho Fiscal tem papel reativo, não consonante com a recomendação do 

IBGC. 

• Não há emissão de relatórios completos adicionais de desempenho similares ao 

relatório de atividades com período inferior ao anual como recomenda o IBGC. 

• A escolha da empresa para a execução da auditoria independente não segue os 

preceitos recomendados pelo IBGC. 

• Os critérios de seleção pela instituição, de parcerias e doadores, ainda são 

informais. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 

Este estudo teve o propósito de responder sobre o nível de adequação da 

Governança Corporativa na organização selecionada considerando as práticas 

recomendadas pelo IBGC e HeTGA.  

Nesse sentido, optou-se como diretriz principal, seguir estritamente as 

recomendações, sem a realização de qualquer juízo de valor sobre a pertinência ou 

validade das práticas recomendadas.  

Devido ao fato de que as diretrizes do IBGC estão direcionadas de forma 

generalista para o terceiro setor e não especificamente para uma organização de terceiro 

setor, de grande porte, voltada ao setor de saúde, novas alternativas poderiam ser utilizadas 

com a inclusão de novas dimensões e outros aspectos direcionados ao setor de saúde ou a 

outro que se pretenda estudar.  

No presente estudo já ocorreu uma iniciação nesse sentido, com a inclusão da 

Dimensão Governança Clínica na estrutura de Governança Corporativa.  

Vale ressaltar, a importância de realização de estudos enfocando a avaliação e 

análise do conteúdo das práticas recomendadas pelos referenciais teóricos adotados no 

estudo.  

Considerando-se que a busca da qualidade nas práticas de Governança 

Corporativa tem por objetivo maior eficiência em seus processos e, por conseguinte, em 

seus produtos e serviços, é de se esperar que quanto maior o grau de adequação às práticas 

melhor será o seu desempenho. 

Contudo, diversos autores contestam em seus estudos, essa afirmação. Assim, a 

adoção de uma prática recomendada é condição necessária, mas não suficiente para 

garantir o sucesso corporativo de uma organização, sendo importante, não somente 

verificar a realização ou não de determinada prática, mas a maneira como a mesma está 

sendo executada.  

Nesta pesquisa, o objetivo consistiu especificamente na observação da 

existência da prática sem entrar no mérito referente à maneira como a mesma está sendo 

realizada. 

Nesse contexto, uma questão que poderia ser estudada se refere à avaliação e 

análise crítica pelas organizações no que diz respeito aos resultados decorrentes da 

implementação das práticas de governança corporativa. Isso resultaria no conhecimento do 

nível de maturidade do sistema de governança corporativa nas mesmas. 
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Outro aspecto que poderia ser estudado se refere ao peso atribuído a cada 

dimensão. A adoção de linearidade de equivalência aos pesos das dimensões pode ser 

adequada considerando que todas as dimensões tem a mesma importância mesmo não 

sendo constituídas com o mesmo número de atributos. Por outro lado, como indicado por 

alguns autores, algumas dimensões apresentam maior significância do que outras. Seria 

relevante, o desenvolvimento de estudos com aprofundamento nessa questão.  

Como limitação do estudo, pode-se citar, a não categorização das respostas das 

questões referentes à GC, de maneira não binária devido à dificuldade em estabelecer a 

definição de parcialidade da implementação das práticas, fato que poderia talvez significar 

melhor fidedignidade aos resultados dos percentuais de adequação.  
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APÊNDICE I  - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS SOBRE A QUALIDADE 

DA GOVERNANÇA CORPORATIVA 

Dimensão Associações 

1. Os objetivos da organização estão incluídos no estatuto social?  
2. A missão e os serviços realizados estão incluídos no estatuto social? 

Dimensão Denominação/Nomenclatura /Marca 

Subdimensão Marca/Imagem  

1. Existe mecanismo formal de avaliação dos doadores quanto sua 
reputação/imagem? 

Subdimensão Respeito às Leis  

2. Existe mecanismo sistematizado formal que avalia todos os documentos 
necessários por lei para a manutenção da filantropia e funcionamento da 
organização? 

Dimensão Formas de constituição e formas de deliberação 

Subdimensão Formas de constituição  

1. O Estatuto Social descreve claramente os critérios de admissão, de demissão e de 
exclusão de associados? 

2. Os Associados respondem subsidiariamente pelas obrigações associativas? 

3. Existe menção no Estatuto Social das fontes de recursos para sua sustentabilidade? 

4. Há registro no Estatuto Social sobre o funcionamento dos órgãos deliberativos, forma 
de gestão administrativa e aprovação de contas? 

5. Existe a descrição no estatuto sobre as condições de dissolução da organização e 
destino do patrimônio social? 

6. Existe a descrição no Estatuto Social sobre os parâmetros e condições para a 
modificação do estatuto? 

7. Existe mecanismo formal de comunicação para toda a entidade sobre a concessão de 
benefícios ou vantagens para algum associado ou mantenedor? 

Subdimensão Assembleia Geral  

8. Existe no estatuto a descrição das competências da Assembleia Geral?  

9. Existe no estatuto a descrição do poder de destituição de conselheiros e executivos 
pela assembleia? 

10. Existe no estatuto a descrição das condições de modificação do estatuto pela 

assembleia? 

11. Existe descrição formal de autoridade de eleger o CA e o CF pela assembleia? 

12. Existe descrição formal de autoridade para aprovação dos relatórios anuais de 
demonstrativos financeiros e de ação social pela assembleia? 

13. Existe descrição no estatuto para aprovação dos planos de atividades e orçamentários 
pela assembleia?  
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14. Existe descrição no estatuto social para autorização de transações patrimoniais de 
grande valor tais como: alienação ou dívidas de bens imóveis e contratação de 
empréstimos pela assembleia? 

15. Existe descrito no estatuto a autoridade para dissolução e destino de bens patrimoniais 
pela assembleia? 

Subdimensão Convocação 

16. O estatuto social esclarece de forma objetiva a convocação da assembleia, de acordo 
com a Lei 10.406/2002? 

17. Existe registro no estatuto de convocações das assembleias identificando claramente 
data/hora/local e tempo antecipado para reunião? 

18. Existe descrição no estatuto de mecanismos auxiliares de votação (voto por 
procuração, voto eletrônico, transmissão online) que facilitem a participação do 
associado? 

19. Os assuntos e documentos a serem discutidos na assembleia são enviados com o 
mínimo de trinta dias de antecedência? 

Subdimensão Pauta e Documentação  

20. A ata de registro da assembleia quando das deliberações menciona quórum de 
presença e aprovação? 

21. Os documentos das deliberações são anexados à ata para registro em cartório? 

22. Existem mecanismos formais onde os associados possam requisitar previamente 
informações aos CA e ao executivo sobre futuros assuntos a serem deliberados? 

23. Existe formalmente instituído manual de esclarecimento visando facilitar o 
entendimento de futuras pautas e a posição da administração com informações 
detalhadas? 

Subdimensão Votação  

24. O estatuto menciona claramente o quórum necessário para a chamada da assembleia, 
quórum de início de trabalhos, quórum mínimo para deliberação e número mínimo 
para aprovação de proposições? 

25. O estatuto menciona regras diferenciadas para diversos assuntos quanto ao quórum 
mínimo de votantes e número de votos para aprovação das proposições? 

26. Existe no estatuto e/ou em algum procedimento formal que descreva mecanismo de 
resolução quando nas votações os associados se declarem impedidos de votar por 
conflito de interesses? 

27. Existem no estatuto ou em algum procedimento formal mecanismos ou regras para 
administrar deliberações que no futuro revelaram-se possuir conflito de interesses de 
algum associado? 

Subdimensão Associados  

28. O estatuto social especifica claramente o destino do patrimônio da associação em caso 
de dissolução? 

29. O estatuto especifica claramente a possibilidade da restituição de contribuições dos 
associados para o patrimônio em caso de dissolução ou retirada do associado? 

Subdimensão Admissão, exclusão ou saída voluntária do Associado  
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30. O estatuto prevê com regras claras a admissão, exclusão e saída voluntária do 

associado? 

31. O estatuto prevê as condições para exclusão de associado por justa causa? 

32. O estatuto prevê regulamentação que assegure o direito de defesa e recurso para o 
processo de exclusão do associado? 

Dimensão Conselho de administração (CA) 

Subdimensão Estrutura/Missão/Atribuições  

1. O estatuto social cria a existência do conselho de administração?  

2. O estatuto social descreve claramente as funções do conselho de administração?  

3. Existem regras formais claras para a elegibilidade dos membros do conselho? 
4. Existem procedimentos/mecanismos formais que indicam que o CA define os 

objetivos estratégicos e que estes devem estar alinhados à missão institucional?  
5. Existe mecanismo formal onde o CA define os objetivos estratégicos? 

6. Existe mecanismo formal que estabelece os objetivos, indicadores e metas para as 
dimensões das melhores práticas de gestão, desempenho social e sustentabilidade? 

7. Existe procedimento formal que descreve que o CA contrata, define a remuneração e 
avalia o desempenho do CEO?  

8. Existe sistemática formal que descreve que o CA ratifica/analisa os membros 
executivos nomeados pelo CEO? 

9. Existe sistemática formal onde o CA monitora os principais indicativos estratégicos 
juntamente com o CEO? 

10. Existe sistemática formal onde o CA elabora, monitora e corrige o planejamento 
estratégico da organização?  

11. Existe sistemática formal onde o CA analisa, propõe os recursos necessários para os 
propósitos institucionais ? 

12. Existe sistemática formal onde o CA analisa criticamente os resultados orçamentários 
planejados, estabelecendo avaliação da eficiência operacional e assistencial mediante 
perfil de risco e recursos utilizados?  

13. Existe sistemática formal onde o CA estabelece critérios para contratação de auditoria 
independente possuindo autoridade para contratá-la e para estabelecer plano de ação 
corretiva a partir dos resultados apresentados pela auditoria independente?  

14. Existe sistemática formal onde o CA elabora mecanismos que assegurem que a 
politica de compliance seja implementada e que exista uma relação formal de 
comunicação e análise entre o CA e este setor?  

15. Existe sistemática formal onde o CA pratica a politica sucessória de executivos? 

16. Existe mecanismo formal de avaliação periódica de desempenho do CA e de seus 

membros? 

17. Existe mecanismo formal que define o direito para sugestão de alterações estatutárias 
formuladas pelo CA? 

18. Existe mecanismo formal por parte do CA com relação à prestação de contas aos 
órgãos competentes, em especial a assembleia geral com relação à suas ações 
principais, resultados, análise critica e projeções da organização? 

19. Existe mecanismo formal onde o CA alinha a estratégia da organização com corpo 
clínico/assistencial/colaboradores/pacientes/fornecedores e órgãos reguladores? 
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20. Existe mecanismo formal para que o CA encaminhe à assembleia geral deliberações 
de grandes movimentações patrimoniais, contratação de empréstimos, fusões e 
aquisições?  

21. Existe sistemática formal onde o CA estabelece a política e diretrizes de atração, 
retenção de talentos alinhados à estratégia da organização? 

22. Existe mecanismo formal onde o CA estabelece política, diretrizes e mecanismos na 
identificação, mitigação e monitoramento dos riscos da organização?  

23. Existe mecanismo formal onde o CA preserva a integridade e fidelidade dos controles 

internos?  

24. Existe mecanismo formal onde o CA estabelece sistemáticas de alavancagem de 
projetos de pesquisas aplicadas e implementação de tecnologia de processos 
inovadores que sustentem a organização em nível competitivo? 

25. Existe mecanismo formal onde o CA assegura a confiabilidade dos balanços 

financeiros? 

Subdimensão Política dos Associados  

26. Existe politica formalizada que define as atribuições e os limites éticos aceitáveis das 
atribuições da equipe executiva e parâmetros de cuidados que devem ser 
implementados para que a mesma siga o código de ética? 

27. Existe politica de governança formalizada pelo CA? 

28. Existe politica formalizada que estabelece a relação profissional (inter-relacionamento, 
deveres e direitos, prestação de contas) entre o CA e o CEO? 

29. Existe política formalizada de comunicação mencionando quais mecanismos serão 
utilizados, qual o público alvo e quem será o responsável pela intermediação deste 
atributo de maneira institucional? 

Subdimensão Gerenciamento de riscos  

30. Existem mecanismos formalizados entre o CA e o CEO que se discuta o 
gerenciamento de risco de forma estratégica perante novos acontecimentos ou 
incidentes já realizados? 

Subdimensão Composição do Conselho  

31. Existe descrição formal dos atributos necessários para a função de conselheiro?  
32. Existe análise formal de aderência do perfil requerido de conselheiro versus indicado? 
33. Os prazos de mandatos dos conselheiros são de dois anos? 
34. Existe a descrição formal dos mecanismos de elegibilidade incluindo a reeleição. 

Existe menção de prazo máximo como conselheiro? 
35. Existe critério formal de avalição dos conselheiros anterior a sua reeleição sendo 

existente a correlação deste critério com sua elegibilidade? 
36. Existe critério formal para que conselheiros ocupem número máximo de conselhos 

externos? 
37. O número de Conselheiros que compõem o CA está entre 5 a 11 membros?  
38. Não existe conselheiro interno compondo o CA? 
39. O número de conselheiros independentes é superior aos internos?  
40. Existe descrição formal e divulgação das principais competências e experiência 

profissional de cada conselheiro? 
41. Existe algum conselheiro médico e independente no CA? 
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Subdimensão Papel do Conselheiro  

42. Existe descrição formal, clara e objetiva das atribuições individuais dos conselheiros?  
43. Existe descrição formal das atribuições exclusivas do presidente do conselho?  
44. Existe declaração formal de que o CEO não pertence ao CA, mas participa das 

reuniões sem direito a voto? 
45. Existe no estatuto social /regimento interno menção do número máximo de faltas do 

conselheiro para sua exclusão? 

Subdimensão Reunião  

46. Existe calendário prefixado de reuniões do CA com pauta preestabelecida com local, 
data e hora?  

47. Existe formalização de todas as reuniões do CA? Há formalização da condução das 
reuniões pelo presidente do CA?  

48. Existe formalização de quórum mínimo para realização de reuniões e quórum para 
deliberações?  

49. Existe critério formal estruturado para aprovação de proposta quanto ao número de 

votantes?  

50. As atas são registradas em cartório e o processo de deliberações menciona claramente 
a opinião dos divergentes, bem como, sua identificação? 

51. Existe a aprovação no primeiro quadrimestre do relatório de atividades dos 
demonstrativos financeiros e contábeis? 

Subdimensão Postura e desenvolvimento do Conselheiro  

52. Existe mecanismo formal de educação continuada para conselheiros? 

53. Existe avalição da efetividade deste processo? 
54. Existe sistemática formal de avaliação de performance do CA e dos seus conselheiros 

individualmente? 
55. Existe sistemática formal de avalição de performance do CEO pelo CA?  
56. Existe politica formal de sucessão (back up) do CEO monitorado pelo CA? 
57. Existe plano formal de integração para os novos conselheiros?  
58. Os conselheiros são voluntários? 

Subdimensão Relacionamento do CA  

59. Existe sistemática formal de comunicação entre o CA e os associados e Assembleia 
Geral? 

60. Existe sistemática formal de relacionamento entre o CA e os membros do executivo 
além do CEO? 

61. Existe sistemática de seleção, monitoramento e avaliação de trabalho de auditoria 
independente pelo CA? 

62. Existe mecanismo formal de reuniões com frequência preestabelecida entre o CA e o 
Conselho Fiscal? 

63. Existe divulgação das atas entre o CA e CF? 
64. Existe sistemática formal de reuniões entre os demais comitês e o CA? 
65. Existe divulgação das atas de reuniões entre o CA e os Comitês? 
66. Existe orçamento financeiro formalizado para o CA? 
67. Existe critério formalizado para escolha de membros dos comitês 
68. A Coordenação dos comitês é exercida por algum membro do CA? 
69. Os objetivos estratégicos dos Comitês são definidos pelo CA? 
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70. Existe prestação de contas dos comitês de maneira formalizada? 

Dimensão Gestão Organizacional 

Subdimensão Estrutura organizacional  

1. Existe descrição formal das principais atribuições do CEO e seus diretores? 
2. Existe contratualmente a descrição das principais atribuições do CEO e diretores? 
3. O processo de seleção e aprovação para contratação dos diretores pelo CEO e CA está 

formalmente estabelecido? 
4. Existe análise formal de desempenho dos diretores pelo CEO?  
5. Existe processo formal de aprovação de politica de remuneração da organização pelo 

CEO? 

Subdimensão Competência administrativa  

6. Existe politica formalizada da qualidade? 
7. Existe sistema formalizado da qualidade?  
8. Existe implementação formalizada de planejamento estratégico? 
9. Existe análise crítica formalizada da alta administração? 
10. Existe implementação formalizada do planejamento e controle orçamentário 

financeiro e contábil segundo IFRS? 
11. A Gestão da Clínica está formalmente implementada?  
12. O planejamento e o controle da Segurança do Paciente encontram-se formalizados? 
13. A Gestão e tratamento de não conformidades estão formalmente implementados? 
14. A política para Gestão de Compliance está formalmente implementada ? 
15. A política para Gestão do Conhecimento está formalmente implementada? 
16. A política para Gestão de Desenvolvimento do capital humano está formalmente 

implementada? 
17. A política para Gestão de Sustentabilidade Ambiental e Social está formalmente 

implementada? 

Subdimensão Relacionamento com os stakeholders 

18. Existe sistemática de relacionamento com o corpo clínico com o CEO e CA? 
19. O comitê clínico está formalmente implementado? 
20. As atribuições do comitê clínico e como ele se relaciona com a instituição estão 

formalmente implementadas? 
21. Existe sistemática de divulgação das informações institucionais para o corpo clínico? 
22. Existe sistemática para elegibilidade de membros do comitê clínico? 
23. Existe sistemática de renovação a cada dois anos os membros do comitê? 
24. Existe sistemática para a definição dos pontos de conflitos de interesses entre os 

membros do comitê clinico e corpo clínico? 
25. Existe critério formalizado de analise de desempenho do corpo clínico? 
26. Existe mecanismo formal de relacionamento com os colaboradores com o CEO e CA? 
27. Existe mecanismo formal de informação institucional para os colaboradores? 
28. Existe mecanismo institucional de relacionamento com os órgãos reguladores 

governamentais e agências que incluam o CEO e membros do CA? 
29. Existe mecanismo formal de relacionamento da instituição com os pacientes? 
30. Existe sistemática de comunicação da instituição com os pacientes? 
31.  Existe representatividade como comitê, colegiado de pacientes na instituição? 
32. Existe mecanismo formal de relacionamento do CEO com pacientes? 
33. Existe mecanismo formal de relacionamento entre instituição e fornecedores? 
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Subdimensão Relatórios periódicos  

34. Existe relatório Anual de Atividades divulgado para todas as partes relacionadas? 
35. Existe divulgação do relatório de atividades via eletrônica para todas as partes 

relacionadas?  
36. Existe relatório periódico das principais atividades, transações, relacionamento com as 

partes relacionadas do CA?  
37. Existe controle da eficácia da divulgação dos relatórios emitidos pela instituição? 

Subdimensão Gestão de riscos e controles internos  

38. O controle de processos e atividades mediante indicadores e metas está formalmente 
implementado? 

39.  A matriz de risco assistencial e administrativa para os principais processos e 
atividades está formalmente implementada? 

40. A área funcional de gestão de risco e compliance está subordinada ao presidente do 
conselho? 

41. Existe sistemática formal de relacionamento entre presidente do conselho e o setor de 
compliance? 

42.  Existe comitê de compliance e gestão de risco e é coordenado pelo presidente do 
conselho? 

43. Existe sistemática de elegibilidade de membros para o comitê de compliance? 
44.  Existe mecanismo de denuncias de atos antiéticos a disposição dos colaboradores? 
45.  Existe mecanismo de gestão das denuncias pelo CEO e CA? 
46. Existe sistemática de comunicação de eventos de compliance para o CA e para 

Assembleia de Associados? 
47. Existe sistemática formal implementada para enfrentar acidentes estruturais (incêndio, 

roubo, explosão etc)? 
48. Existe mecanismos de renovação dos membros do comitê de compliance? 
49. Existe mecanismo formal para tratar erro médico e reponsabilidade civil? 

Subdimensão Conduta dos Executivos  

50. O código de conduta para executivos aprovado pelo CA e AG encontra-se 
implementado? 

51. Existe mecanismo formal implementado que assegure que todo colaborador tem 
ciência do código de conduta? 

Subdimensão Avaliação do Executivo principal e equipes 

52. Existe a implementação formal para todos os funcionários de análise de desempenho? 
53. Existe comunicação formal sobre o processo de avaliação de desempenho para todos 

os colaboradores? 
54. O plano de cargos e salários aprovado pelo CA está formalizado? 
55. O processo decisório de definição do plano salarial do CEO pelo CA encontra-se 

formalizado? 
56. A matriz de risco de perda da filantropia devido aos possíveis repasses de benefícios 

ao CEO e outros executivos está instituída? 

Subdimensão Contabilidade  

57. O demonstrativo contábil de resultados segundo a norma IRFS e ou GAAP está 
formalmente instituído? 
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Subdimensão Receitas  

58. Existe separação formal entre receitas operacionais, financeiras e doações?  
59. O balanço Social que adequa atividades meio e fins está formalmente instituído? 

Subdimensão Gestão de pessoas  

60. Existe procedimento para avaliação de seleção de voluntários? 
61. Existe procedimento legal de formalização da atividade não remunerada para 

voluntários? 
62. Existe matriz de risco trabalhista para a organização? 
63. Existe acompanhamento formal de passivo trabalhista em função do tempo? 
64. Existe seguro para risco trabalhista? 

Subdimensão Atualização de normativos legais  

65. Existe sistemática implementada que atualize a organização devido às principais 
alterações normativas, legais trabalhistas, tributárias, civil, ambiental administrativa e 
empresarial? 

Subdimensão Planejamento e Orçamento  

66. Existe sistemática formalizada de planejamento e controle anual de orçamentos 
financeiros e contábeis? 

67. Existe sistemática formal de análise crítica de resultados comparando com o 
orçamento anual? 

68. Existe sistemática formal de elaboração de ações corretivas mediante resultados 
inferiores ao orçado? 

69. Existe sistemática formalizada de atualização orçamentaria trimestralmente? 
70. Existe sistemática formalizada para análise de tecnologia em saúde para os 

investimentos em atividades fins? 
71. Existe sistemática de acompanhamento de fluxo de caixa com visão acima de 75 dias? 

Subdimensão Acesso à documentação e informações 

72. Existe sistemática de controle e guarda de documentos legais? 
73. Existe sistemática de controle e guarda de prontuários do paciente? 
74. Existe sistemática de controle e guarda de documentos internos de atividades e 

processos? 
75. Existe sistemática de controle e guarda de imagens diagnósticas? 
76. Existe sistemática de descarte de documentos arquivados? 
77. A politica de segurança de informações está formalmente instituída? 

Dimensão Auditoria Independente  

1. O sistema de contratação de auditoria independente pelo CA está implementado? 
2. A exigência da declaração de independência da auditoria pelo CA está formalizada? 
3. Existe divulgação formal ao CA e AA do relatório da auditoria? 
4. Existe sistemática de critério de renovação de no máximo em 5 anos da empresa de 

auditoria? 
5. Existe sistemática que define os demonstrativos a serem auditados pela IRFS ou 

GAAP? 

Dimensão Conselho fiscal  
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1. A criação do conselho fiscal consta no estatuto Social? 
2. Existe analise formal e parecer dos balancetes e demonstrativos de resultados pelo 

CF? 
3. Existe análise formal e parecer sobre o Balanço Anual Financeiro pelo CF? 
4. Existe implementação formal do parecer do CF obrigatório quando há ocorrência de 

operações patrimoniais relevantes? 
5. Consta no Estatuto Social a prerrogativa de convocação da Assembleia de Associados 

pelo CF? 
6. Há registro no Estatuto Social dos critérios de elegibilidade dos membros, período, 

reeleição escolhidos na Assembleia Geral? 
7. Consta no estatuto condições e critérios de exclusão de membros do CF? 
8. Consta no estatuto o CF com três membros independentes? 
9. Existe agenda formal de reuniões associadas às entregas dos relatórios financeiros pelo 

executivo? 
10. Existe estabelecida relação formal entre CF e Auditoria Independente? 
11. Existe algum tipo de remuneração ao CF além do custeio por despesas essenciais ao 

exercício da função? 

Dimensão Conduta, Conflito de Interesses e Divulgação de informações 

Subdimensão Conduta  

1. Existe um código de conduta para colaboradores, voluntários e corpo clínico aprovado 
pelo CA e AG e consta no Estatuto Social? 

2. O código está disponível ao acesso público? 
3. O código de conduta aborda formalmente: reação e prevenção de fraudes, assédio 

moral e sexual, nepotismo, atividades político partidárias, uso de droga e álcool, 
transparência da origem das doações, beneficiários da sua atividade, negligência na 
assistência, respeito às leis e normas? 

4. Existe sistemática de frequência de atualização do código de conduta? 

Subdimensão Conflito de interesse e operações com partes relacionadas  

5. No código de conduta está formalmente mencionado a disposição sobre conflito de 
interesses e medidas que devam ser tomadas pelo associado, conselheiro, executivo e 
pela organização em alguma deliberação?  

Dimensão Governança Clínica 

Subdimensão Auditoria e efetevidade clínica  

1. Existe sistemática de auditoria clínica? 
2. Existe instituída formalmente a análise crítica dos resultados da auditoria? 
3. Existe sistemática de gestão do corpo clínico? 
4. Existe sistemática de avaliação de efetividade e eficiência dos desfechos clínicos? 

Subdimensão Gestão de risco clínico  

5. O sistema de notificação e gestão de eventos adversos está formalmente instituído? 
6. O plano /sistema de segurança do paciente incluindo indicadores de performance para 

as seis metas internacionais está formalmente instituído? 
7. Os mecanismos de comunicação dos riscos do tratamento aos pacientes estão 

formalmente instituídos? 
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8. Existe mecanismo formal para comunicação ao CA e AG dos principais eventos 
adversos? 

9. Existe mecanismo formal para participação do corpo clínico e assistencial na 
discussão e resolução dos eventos adversos? 

10. O evento sentinela está formalmente instituído? 

Subdimensão Comunicação e transparência  

11. Existe mecanismo formal de comunicação e análise dos principais eventos adversos 
para a comunidade assistencial? 

12. Existe mecanismo formal de comunicação e esclarecimento dos objetivos clínicos 
institucionais para a comunidade assistencial? 

Subdimensão Educação permanente  

13. Existe análise formal de competência e habilidades para as necessidades assistenciais? 
14. Existe análise formal de desempenho do corpo assistencial? 
15. Existe análise formal de efetividade dos treinamentos? 
16. O planejamento da gestão do conhecimento com CEO e CA está instituído? 
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