
CAPÍTULO 1 

METODOLOGIA 

1 INTRODUÇÃO

A presente publicação utiliza duas fontes principais de informações para estimar 
o número total de organizações da sociedade civil (OSCs): o Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas (CNPJ), da Secretaria da Receita Federal (SRF), referente ao 
ano de 2016, e a Relação Anual de Informações Sociais (Rais), de 2010 a 2015, 
do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).1 

O CNPJ compreende as informações cadastrais das entidades de interesse 
das administrações tributárias da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios.2 Sua administração é de responsabilidade da SRF.

As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos adquirem sua 
personalidade jurídica por meio de registro de seus atos constitutivos no respectivo 
Cartório de Registro Civil da sua sede. Após o seu “nascimento” é que a OSC 
inscreve-se no CNPJ, de forma autodeclaratória, a partir de sua natureza jurídica 
e das suas finalidades institucionais. 

A Rais é um registro administrativo, de âmbito nacional, instituído em 1975,  
pelo Decreto no 76.900/1975, que contabiliza anualmente os vínculos 
de trabalhos formais em todos os estabelecimentos brasileiros.3 Além disso,  
a Rais coleta informações socioeconômica e demográficas dos trabalhadores e 
informações específicas sobre os estabelecimentos, como localização geográfica, 
número de empregados e área de atuação. Nesta publicação foram utilizados dois 
estratos populacionais para caracterizar o mercado de trabalho formal das OSCs: 
os vínculos empregatícios e o pessoal ocupado. O que difere os dois estratos é a 
possibilidade de múltiplas contagens, ou seja, os vínculos configuram a força de 
trabalho envolvida no mercado formal das OSCs e o pessoal ocupado, o indivíduo, 

1. Em todas as análises considerou-se o percentual válido de resposta e descartaram-se as omissões, que foram residuais 
em todas as tabulações aqui apresentadas.
2. Disponível em: <https://goo.gl/usgptz>. Acesso em: 12 mar. 2018.
3. Governo, prefeituras, comissões estaduais e municipais de empregos, sindicatos, pesquisadores, estudiosos, universidades, 
institutos de pesquisa, órgão produtores de informações estatísticas sobre o mercado de trabalho, fundações de estudos, 
secretarias de governo, ministérios, sociedade em geral, interessados (estudantes) etc. Disponível em <https://goo.gl/qfwFVx>. 
Acesso em: 12 mar. 2018.
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sem que este seja contabilizado mais de uma vez, caso tenha mais de um vínculo 
empregatício. Os trabalhadores contabilizados na Rais são os seguintes:

• empregados contratados por empregadores, pessoa física ou jurídica, 
sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por prazo 
indeterminado ou determinado, inclusive a título de experiência;

• servidores da administração pública direta ou indireta, federal, estadual 
ou municipal, bem como das fundações supervisionadas;

• trabalhadores avulsos (aqueles que prestam serviços de natureza urbana ou 
rural, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com a intermediação 
obrigatória do órgão gestor de mão de obra, nos termos da Lei no 8.630, 
de 25 de fevereiro de 1993, ou do sindicato da categoria);

• empregados de cartórios extrajudiciais;

• trabalhadores temporários, regidos pela Lei no 6.019, de 3 de 
janeiro de 1974;

• trabalhadores com contratos de trabalho por prazo determinado, regidos 
pela Lei no 9.601, de 21 de janeiro de 1998;

• diretores sem vínculo empregatício, para os quais o estabelecimento/entidade 
tenha optado pelo recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) – Circular Caixa Econômica Federal (CEF) no 46, de 29 
de março de 1995;

• servidores públicos não efetivos (demissíveis ad nutum ou admitidos por 
meio de legislação especial, não regidos pela CLT);

• trabalhadores regidos pelo Estatuto do Trabalhador Rural (Lei no 5.889, 
de 8 de junho de 1973);

• aprendiz (maior de 14 anos e menor de 24 anos), contratado nos termos 
do Artigo 428 da CLT, regulamentado pelo Decreto no 5.598, de 1o de 
dezembro de 2005;

• trabalhadores com contratos de trabalho por tempo determinado, regidos 
pela Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, com a redação dada pela 
Lei no 9.849, de 26 de outubro de 1999;

• trabalhadores com contratos de trabalho por prazo determinado, 
regidos por lei estadual;

• trabalhadores com contratos de trabalho por prazo determinado, 
regidos por lei municipal;

• servidores e trabalhadores licenciados;



15Metodologia

• servidores públicos cedidos e requisitados;

• dirigentes sindicais.4

Após criteriosa análise, optou-se por utilizar os dados da SRF como fonte de 
informações sobre o universo das OSCs com existência formal no país, mas os dados 
disponíveis referem-se apenas ao ano de 2016. Justifica esta decisão principalmente 
o fato de esta fonte apresentar maior consistência nos dados. 

As análises relacionadas ao perfil do mercado formal de trabalho das OSCs 
utilizaram a Rais,5 que é o único registro anual disponível, de âmbito nacional, 
sobre características da população de empregados formais do país, embora existam 
omissões cujas implicações são discutidas adiante.

Todas as bases de dados utilizadas neste estudo contêm o código completo do 
CNPJ (quatorze dígitos), que é o registro identificador comum para o cruzamento 
das informações extraídas das diferentes fontes.

2 DEFINIÇÃO CONCEITUAL

Adotam-se critérios de identificação e classificação de OSCs, em grande medida 
inspirados em estudos nacionais (em particular, As Fundações Privadas e Associações sem 
Fins Lucrativos no Brasil – Fasfil) e internacionais (em particular, a Classification on 
the Purpose of Non-Profit Institutions Serving Households – Copni, da Organização 
das Nações Unidas – ONU). Embora a adoção desses critérios permita, em alguma 
medida, comparar os resultados apresentados com estatísticas de outras publicações, 
o uso do CNPJ como fonte do universo de OSCs implicou contagens e distribuições 
divergentes daquelas até então disponíveis, sendo a última delas relativa ao ano de 
2010 (IBGE, 2012).

Adotando como referência definições conceituais bem estabelecidas na litera-
tura – novamente, Fasfil/IBGE (2012) e Copni/ONU (United Nations, 2018) –, 
considerou-se OSCs apenas as entidades que se enquadravam simultaneamente nos 
cinco critérios seguintes:

a) são privadas e não estão vinculadas jurídica ou legalmente ao Estado;

b) não possuem finalidades lucrativas, ou seja, não distribuem o excedente 
entre proprietários ou diretores, e, se houver geração de superávit, este é 
aplicado em atividades-fim da organização;

c) são legalmente constituídas, ou seja, possuem personalidade jurídica e 
inscrição no CNPJ;

4. Disponível em <https://goo.gl/YxN9fj>. Acesso em: 12 mar. 2018.
5. As análises de OSCs no período de 2010 a 2015 são possíveis na medida em que o Ipea tem acesso aos microdados 
da Rais, com a identificação do CNPJ e do CPF, o que depende de autorização especial do MTE.
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d) são autoadministradas6 e gerenciam suas próprias atividades de  
modo autônomo;

e) são constituídas de forma voluntária por indivíduos, e as atividades que 
desempenham são de livre escolha por seus responsáveis.

No país, esses critérios correspondem a três tipos jurídicos do Código Civil 
brasileiro: as associações privadas, as fundações privadas e as organizações religiosas. 

A Lei no 13.019/2014, ao conceituar OSCs, incluiu, além das clássicas pessoas 
jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, as denominadas cooperativas sociais e 
as sociedades cooperativas integradas por trabalhadores em situação social vulnerável, 
fomento e capacitação de trabalhadores rurais ou ações de cunho social. Para a 
classificação do CNPJ, as cooperativas em geral, sociais ou não, constituem uma 
natureza jurídica do tipo entidade empresarial. 

Não há um registro oficial que reúna as cooperativas sociais e as demais 
que atuem em prol do interesse público. Devido a esta limitação, as cooperativas 
estão excluídas do universo de OSCs aqui utilizado, e, portanto, de toda a análise.  
Pela definição legal, não seria bastante identificar uma cooperativa; seria preciso 
analisar caso a caso a finalidade específica de atuação delas, o que excede as possi-
bilidades deste estudo.

3 IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS OSCs

Ainda a fim de construir estatísticas comparáveis com a literatura pertinente e 
em acordo com o conhecimento consolidado sobre o tema, adaptou-se a clas-
sificação de finalidades de atuação das OSCs utilizada na Fasfil (IBGE, 2012),  
por sua vez inspirada na Copni, elaborada pela Divisão de Estatísticas da ONU 
(United Nations, 2018). Para identificar OSCs no CNPJ, da SRF, foram realizados 
os dois procedimentos a seguir descritos.

1) Seleção de CNPJs em situação ativa e que pertencem às quatro naturezas 
jurídicas que atendem à definição conceitual deste estudo, procedentes 
do grande grupo das entidades sem fins lucrativos da Tabela de Natureza 
Jurídica 2014:7 fundação privada (306-9), organização religiosa (322-0), 
organização social8 (330-1) e associação privada (399-9).

6. Significa que a organização é quem define como será sua governança, sem estar submetida a regramentos externos, 
tal como ocorre com os condomínios ou cartórios, os quais são, por isso, excluídos do universo das OSCs. Pede-se 
consultar o apêndice B deste livro para detalhes.
7. Disponível em: <https://goo.gl/ygikxq>. Acesso em: 28 abr. 2018.
8. A natureza “organização social”, a rigor, trata-se de um erro classificatório. As razões são explicadas no capítulo 
correspondente às naturezas jurídicas. Em todo caso, representa um número reduzido de OSCs.
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2) Exclusão de organizações inconsistentes com a definição conceitual de 
OSC adotada: partidos políticos, sindicatos, cartórios, caixas escolares, 
condomínios, Sistema S, entidades de mediação e arbitragem, comissão de 
conciliação prévia, conselhos, fundos e consórcios municipais e cemitérios 
e funerárias. Esta etapa implicou criação de filtros extensos a partir de 
razão social e código da CNAE –subclasses versão 2.2.9 

3) Cruzamento das informações das razões sociais e dos códigos da CNAE –  
subclasses 2.2 – com as bases de dados federais setoriais de OSCs, para 
validar a consistência dos códigos da CNAE reportados na base da SRF.10 

O apêndice B da publicação justifica as exclusões das demais naturezas 
jurídicas e especifica as razões sociais eventualmente excluídas, por inconsistências 
nas informações autodeclaradas, especialmente da Rais/MTE. 

Para identificar OSCs na Rais 2015, foram adotados os procedimentos 
citados anteriormente, mas com uma diferença relevante. Na ausência do campo 
que classifica a situação do CNPJ em ativo ou inativo, disponível na SRF, mas não 
na Rais, considerou-se o seguinte para definir a condição de atividade das OSCs: 

• organizações que possuíam pelo menos uma pessoa ocupada assalariada 
em 31/12 do ano de referência da Rais (2015), independentemente do 
indicador de atividade no ano de referência;

• organizações sem pessoas ocupadas assalariadas, mas que se declararam 
como “em atividade” na Rais no ano de referência11 (2015).

Além das etapas de tratamento dos dados listadas anteriormente, dois proce-
dimentos adicionais foram executados na Rais. O primeiro passo foi recuperar as 
organizações que não apareceram ou deixaram de aparecer nas edições da relação 
anual,12 adicionando-se organizações seguindo duas etapas. 

1) As organizações que já existiam em anos anteriores, de acordo com o 
ano de criação da organização, mas que não apareceram em até duas 
edições passadas da Rais: por exemplo, uma organização criada em 2012 
presente na Rais 2015, mas ausente das Rais 2013 e 2014, foi incluída 
nas bases desses anos.

9. Pede-se consultar o apêndice B deste livro para detalhes.
10. As bases setoriais utilizadas, extraídas do Mapa das Organizações Sociais da Sociedade Civil foram as seguintes: 
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – Educação (Cebas – Educação), Cebas –Saúde, Cebas – 
Assistência Social, Censo do Sistema Único de Assistência Social (SUS), Cadastro Nacional das Entidades de Assistência 
Social, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas, Sistema de 
Apoio às Leis de Incentivo à Cultura, Sistema da Lei de Incentivo ao Esporte. Informações detalhadas de cada base 
estão disponíveis em: <https://goo.gl/MsAvdx>. Acesso em: 28 abr. 2018.
11. Ver-se-á que a maioria das OSCs não possui vínculos de trabalho. 
12. Apesar de ser obrigatório, pode haver organizações que não tenham entregue a Rais ao MTE. Os procedimentos 
de “baixa” também podem demorar, e isso pode ocasionar esse tipo de situação. 
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2) As organizações que apareceram em até dois anos anteriores à Rais do 
ano de referência (2015), mas que não encerraram atividades ou realizam 
“baixa” no CNPJ: por exemplo, uma organização presente na Rais 2013, 
mas que não encerrou ou não deu baixa nem nesse ano nem no ano 
seguinte, foi incluída na Rais 2015.

Dessa forma, optou-se por chamar de Rais Ampliada a base de dados gerada 
ao final das etapas de tratamento dos dados.13 A tabela 1 apresenta o resultado das 
três etapas de tratamento dos dados nas contagens do universo de OSCs em cada 
ano da série utilizada neste estudo.

TABELA 1
Etapas de tratamento dos dados e universo de OSCs: Brasil (2010-2016)

Ano

Etapas de tratamento dos dados

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Seleção de naturezas jurídicas de OSCs Limpeza, por razão social e CNAE
Recuperação de CNPJs e correção de 

inconsistências2

Total Total Total

2010 461.854 412.580 530.986

2011 479.202 426.042 554.625

2012 483.492 438.263 574.055

2013 484.442 436.088 568.961

2014 484.375 439.097 552.575

2015 491.452 446.176 525.591

20161 877.895 820.186 -

Fonte: Rais (2010 a 2015) e SRF (Brasil, 2016). 
Elaboração do Ipea.
Notas: 1  Os dados referentes ao ano de 2016 são provenientes do banco de dados da SRF. A Rais/MTE referente ao ano de 

2016 não estava disponível quando os dados foram tabulados. 
2  As organizações que deixaram de aparecer na série da Rais, mas para as quais havia indícios convincentes que de 
fato existiam – conforme o passo 2, acima –, foram incluídas nos anos correspondentes da série histórica de acordo 
com os passos descritos anteriormente.

A fonte da informação mais segura sobre o universo das OSCs é a ficha cadastral 
do CNPJ, sob gestão da SRF. Utilizou-se esta base de dados, disponível para o ano 
de 2016. Com base nela, o número total de OSCs com CNPJs ativos no Brasil, 
em 2016, era de 820 mil. Embora esta seja a fonte mais segura de informação e 
próxima da realidade observada, deve-se esclarecer dois aspectos, a seguir.

Primeiro, é razoável presumir que uma parte das OSCs, cujos CNPJs constem 
como formalmente ativos, na prática esteja inoperante mesmo sem cancelar seus 
registros formais. 

13. Esta denominação será utilizada ao longo de toda a publicação, e a fonte reportada será Rais Ampliada (Ipea, 2018). 
Deve estar claro que ela tem origem no tratamento das Rais originais, que é do MTE.
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Segundo, o número total de OSCs registradas na Rais 2015, 446 mil (tabela 1,  
etapa 2) está subestimado, e a principal razão é que milhares de OSCs não preenchem 
esta declaração anual. 

Uma justificativa para tantas omissões é que a maior parte das OSCs 
não possui vínculos formais de trabalho,14 e a Rais dirige-se principalmente –  
mas não exclusivamente – aos estabelecimentos com vínculos de emprego.  
É, de resto, a certeza dessas compreensíveis omissões e lacunas de preenchimento 
dos estabelecimentos que aparecem e desaparecem de sucessivas edições da Rais que 
se adotou o procedimento de resgatar e incluir na Rais 2015 os CNPJs de OSCs 
que constaram nas Rais 2013 e 2014, mas estavam ausentes da Rais 2015 – além 
de constarem com CNPJ ativo na SRF.15 

Uma particularidade adicional contribui para as dificuldades de estimar 
o número correto de OSCs em atividade no país. Como as entidades sem fins 
lucrativos, em geral, e as OSCs, em especial, não são objeto de geração de dados 
e produção sistemática de informações – pelo menos se comparado ao esforço 
de captar informações seguras de empresas com fins lucrativos –, não há fontes 
adicionais que complementem lacunas informacionais dos grandes bancos de dados 
nacionais (Rais/MTE e SRF). A esta dificuldade soma-se a reduzida proporção de 
OSCs que apresentam vínculos de trabalho formal, que resultaria no aparecimento 
destas em outros cadastros oficiais.16 

Em virtude de termos um registro oficial de 820 mil OSCs em 2016,  
mas dados detalhados do pessoal ocupado referentes a um grupo menor, 525 mil 
OSCs (etapa 3, tabela 1) – referentes a 2015 –, adota-se neste trabalho o seguinte 
procedimento: os dados sobre as 820 mil OSCs serão sempre preferidos e utilizados. 
Os dados com as 525 mil OSCs serão utilizados em análises sobre dimensões do perfil 
das OSCs que só podem ser capturadas por meio da Rais. Este é o caso das análises 
sobre vínculos de trabalho, remunerações médias, distribuição de gênero e raça do 
pessoal ocupado, entre outras. 

Como são, em sua maior parte, análises de médias e tendências, não há 
maiores problemas, mas não é possível saber se há e qual a magnitude dos vieses 
produzidos pela omissão de OSCs eventualmente em atividade e com cadastro 
ativo no CNPJ, mas ausentes da Rais. 

14. Análise detalhada sobre este aspecto encontra-se no capítulo 7.
15. Este procedimento de imputações com base em edições passadas é metodologicamente justificável em análises 
da Rais aplicadas a outros setores e, talvez ainda mais, no caso das OSCs. Os milhares de erros de autodeclaração 
capturados pelo algoritmo de limpeza da edição original da Rais reforçam a necessidade de estratégias alternativas 
para construir informações mais seguras sobre o universo das OSCs. 
16. Por exemplo, nos dados do Cadastro Geral de Empregado e Desempregados (Caged), mensalmente produzido pelo MTE.
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TABELA 2
Comparação do número e do percentual de OSCs da base de dados da SRF (2016) e 
da Rais/MTE (2015), por finalidades de atuação

Finalidade de atuação N (SRF) N (Rais) 
Percentual 

(SRF)
Percentual 

(Rais)

Percentual 
no grupo 

(SRF)

Percentual 
no grupo 

(Rais)

Saúde

Hospitais 2.646 2.068 0,3 0,4 19,3 23,1

Outros serviços de saúde 4.195 2.411 0,5 0,5 30,7 26,9

Cultura e arte

Esportes e recreação 55.246 27.277 6,7 5,2 34,6 31,1

Cultura e arte 24.671 16.544 3,0 3,1 15,4 18,9

Educação e pesquisa

Educação infantil 8.381 4.189 1,0 0,8 2,6 2,0

Estudos e pesquisas 1.268 710 0,2 0,1 0,4 0,3

Educação profissional 972 536 0,1 0,1 0,3 0,3

Ensino médio 1.941 1.712 0,2 0,3 0,6 0,8

Ensino fundamental 9.509 8.188 1,2 1,6 3,0 3,8

Educação superior 3.242 2.445 0,4 0,5 1,0 1,1

Outras formas de educação/ensino 6.208 3.450 0,8 0,7 2,0 1,6

Atividades de apoio à educação 8.148 5.559 1,0 1,1 2,6 2,6

Assistência social

Assistência social 27.383 13.989 3,3 2,7 100,0 100,0

Religião

Religião 208.325 136.785 25,4 26,0 100,0 100,0

Associações patronais e profissionais

Associações profissionais 14.276 7.757 1,7 1,5 32,1 29,5

Associações empresariais e patronais 7.985 5.386 1,0 1,0 17,9 20,5

Associações de produtores rurais, 
pescadores e similares

- 2.081 - 0,4 - 2,4

Desenvolvimento e defesa de direitos 
e interesses1 - - - - - -

Desenvolvimento e defesa de direitos 339.104 168.953 41,3 32,2 100,0 100,0

Associações de atividades não especificadas anteriormente

Associações de atividades não especifi-
cadas anteriormente

77.550 73.336 9,5 14,0 100,0 100,0

Outras organizações da sociedade civil

Outras organizações da sociedade civil 19.136 42.099 2,3 8,0 100,0 47,6

Total 820.186 525.475 100,0 100,0 - -

Fonte: Rais Ampliada (Ipea, 2018), Rais/MTE (Brasil, 2015) e SRF (Brasil, 2016). 
Elaboração do Ipea.
Nota: 1  Esta finalidade foi reclassificada de modo mais detalhado, mas como todas as subfinalidades estão ausentes de classi-

ficações formais da Rais e da SRF, não foram reportadas nesta tabela.


