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“Tipos de sistemas de governança em OSC”1 

Este breve texto tem por objetivo apresentar três tipos de sistemas de 

governança presentes nas organizações sociais brasileiras. 

Sistema de governança aqui é compreendido como o conjunto de valores 

e costumes, instâncias e processos, regulamentos, padrões de relação e 
procedimentos voltados a organizar a autoridade e o exercício de poder legítimo 

nas instituições.  

Os objetivos do sistema de governança institucional são afirmar a identidade 

ético-política da instituição, organizar o processo decisório, operar a mediação 
entre a sociedade e a instituição e orientar a estratégia de ação, conferindo 

validade e legitimidade à instituição, tanto internamente como no espaço 

público. 

Embora não existam pesquisas amplas sobre o tema, com base na 

experiência empírica, pode-se identificar três tipos básicos de organização do 

poder legítimo nas instituições.  

A 1ª geração de Ongs brasileiras – aquelas criadas entre os anos 70 e os 80 

- instituiu um destes tipos, provavelmente, aquele predominante na sociedade 
civil, o qual se pode denominar de “modelo brasileiro”. 

Neste tipo de sistema o centro de gravidade do poder e da autoridade 

legítima tende a se concentrar na equipe executiva, especialmente na instância 

de gestão executiva (diretoria executiva, coordenação executiva, coordenação 
colegiada, etc.). As instâncias de governança – assembléia de associados, 

conselho diretor/diretoria e conselho fiscal – são pouco mais do que 
formalidades atendidas como tal por exigência legal. 

Um ex-integrante do conselho diretor de uma Ong foi eloqüente a este 
respeito: “Se cristalizou um modelo de trabalho, funciona bem assim, com assembléia 

e diretoria sem muito envolvimento e poder....”. 

Este tipo de sistema comumente resulta em um conselho diretor que, na 

melhor das hipóteses, confia, supervisiona, acompanha de longe, apóia e 

confere credibilidade, mas não exerce maior governança de fato. É o tipo de 
conselho com papel mais de reserva ética, de assessor estratégico e supervisor, 

do que um conselho que governa. 

Muitas organizações da sociedade civil brasileira, especialmente aquelas com 
mais de 15 anos, vem experimentando processos de aperfeiçoamento deste 

tipo de sistema nos últimos anos, o que tem sido um processo complexo no 

qual muitas resistências e dúvidas tem se expressado. 

Outro tipo de sistema de governança institucional, que podemos denominar 

genericamente de “modelo anglo-saxão”, é aquele mais comum no terceiro 

setor norteamericano e, em certa medida, nas organizações não-
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governamentais européias, no qual as instâncias de governo – especialmente o 
board e seus trustees – exercem efetivamente o poder decisório e a autoridade. 

Este tipo de sistema se baseia em um conselho diretor com mais 

envolvimento e maior capacidade de exercer a governança efetiva da 

instituição. Ele exige um grau de institucionalização bastante mais exigente em 

termos de regulação formal de atribuições, regulamentos e procedimentos, 

favorecendo a maior segurança política institucional. Por outro lado, neste tipo 
de desenho, os conselheiros têm de ser pessoas com grande capacidade de 

gestão estratégica, disponibilidade e flexibilidade de tempo para dedicar 

regularmente à gestão da instituição. Ademais, este sistema pode trazer o risco 

de um processo excessivamente regrado e burocrático de governança, 
fomentando uma dinâmica de poder e uma cultura organizacional verticais e 

hierárquicas. 

No Brasil, não são poucas as instituições que vivenciam um tipo de sistema 

de governança institucional similar a este. 

Um dos elementos comuns a estes dois tipos de sistema de governança no 

Brasil é a existência de um cargo de diretor ou secretário executivo, em cujo 
ocupante se expressa a identidade que coesiona o coletivo, a liderança política 

da instituição, e sua principal voz pública, conferindo legitimidade a todo o 
processo de gestão. Nestes casos, normalmente é esta pessoa que conduz a 

instituição, mobiliza os principais parceiros e apoiadores, orienta a assembléia e 
a diretoria, e faz a mediação da relação desta com a agenda institucional. Ela é 

a depositária da confiança das instâncias de governança e da unidade 

institucional possível. 

É cada vez mais identificável um terceiro tipo de sistema de gestão, espécie 
de mediação entre os dois citados, o qual se pode denominar, na falta de um 

nome melhor, de “modelo multipolar”. 

Neste tipo de sistema de governança há relativo equilíbrio entre os diversos 

centros de poder legítimo na dinâmica institucional – a assembléia, o conselho 
diretor, o conselho fiscal, os stakeholders externos, a coordenação executiva, a 

equipe técnica, o setor administrativo – a partir da visão de que a instituição é 
um sistema aberto e multipolar de esferas ou espaços de poder legítimo que 

devem manter relativa autonomia, mas interagir de forma sistêmica.  

Neste desenho, o conselho diretor emerge como espaço e instrumento de 

gestão estratégica institucional, não esvaziando o papel de reflexão estratégica 

da assembléia, nem tampouco negligenciando o poder legítimo da equipe 
técnica e da coordenação executiva. Reconhece-se que é importante ter um 

conselho diretor atuante e envolvido com a instituição, mas este não disputa as 

atribuições da coordenação executiva. 

O conselho cresce em capacidade de contribuir com a gestão estratégica e 

com a governança institucional, mas não assume este papel de forma rígida ou 

exclusiva. Torna-se necessário avançar na construção de regulação interna e de 

procedimentos, mas sem exceder o nível razoável e funcional. 
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Esta opção coloca maiores exigências ao conselho e sua contribuição 
estratégica sem, no entanto, pretender que este assuma uma atitude de “dono” 

da instituição, e sem almejar à regulação minuciosa de todos os procedimentos 

necessários ao desempenho de suas funções. 

Esta visão guarda distância tanto do “modelo anglo-saxão” de conselhos – 

onde eles tendem a ser de fato o espaço (vertical) de governo das instituições – 

como do “modelo brasileiro” – no qual eles, se tanto, exercem um papel de 
suporte, de assessoria e de credibilidade. 

A ideia aqui é a de um sistema no qual haja uma institucionalização 

democrática, participativa e processual do conselho diretor como dimensão de 

um sistema multipolar de governança institucional. 

Neste tipo de sistema de governança, não há nem a verticalidade do 

“conselho-dono da instituição”, nem a horizontalidade da “equipe executiva-

dona da instituição”; para almejar um sistema de relações de poder no qual 

todas as instâncias institucionais – associado/as/Assembléia, conselhos, 
diretoria, equipe – sejam reconhecidas como dimensões legítimas de exercício 

de poder e governança institucional, em um equilíbrio dinâmico de diálogo 
regular, interações substanciais, procedimentos formais e informais, e exercício 

democrático de contrapesos e gestão de conflitos. 

Uma estratégia político-metodológica favorável à construção deste tipo de 

sistema de governança teria: (i) diálogo formal e informal regular e permanente 
entre todas as instâncias e lideranças institucionais; (ii) circulação ampla e 

regular de informações relevantes a todo/as; (iii) construção coletiva das 

políticas, planos e posicionamentos institucionais; (iv) geração de novas e 
múltiplas lideranças, e (v) construção de instrumentos e procedimentos de 
avaliação regular das pessoas, das instâncias e do próprio sistema, buscando 

seu aprimoramento constante. 

 

 


