
CAPÍTULO 2

RESUMO DOS RESULTADOS

Este capítulo resume algumas das principais informações e análises apresentadas 
ao longo dos demais capítulos.

Em 2016, havia 820 mil organizações da sociedade civil (OSCs) com Cadastros 
Nacionais de Pessoas Jurídicas (CNPJs) ativos no país. As OSCs expandiram-se 
nos últimos anos, embora se observe contração em 2014. Os novos dados retratam 
um setor amplo, com importância econômica no mercado de trabalho, além da 
conhecida relevância em ações de interesse público. 

A distribuição das OSCs no território acompanha, em geral, a distribuição da 
população. A região Sudeste abriga 40% das organizações, seguida pelo Nordeste (25%), 
pelo Sul (19%), pelo Centro-Oeste (8%) e pelo Norte (8%). Vale registrar que todos 
os municípios do país possuem pelo menos uma OSC.

Há equivalência entre a proporção da população que vive e as OSCs que atuam 
nas capitais dos estados. Por isso, não há concentração de OSCs nas capitais, as quais 
abrigam 24% da população brasileira e 22,5% das OSCs. Aproximadamente um 
em cada quatro brasileiros vive nas capitais e um em cada quatro OSCs também. 

As organizações que tem como finalidade desenvolvimento e defesa de direitos 
e interesses e as organizações com finalidade religiosas são os principais grupos de 
OSCs do país e representam mais de seis em cada dez organizações em atividade. 

Na população de OSCs, 709 mil (86%) são associações privadas, 99 mil 
(12%) são organizações religiosas e 12 mil (2%) são fundações privadas.

Com base em dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) Ampliada, 
83% das OSCs não apresentam vínculos formais de emprego; outras 7% delas 
têm até dois vínculos de trabalho, totalizando 90% de OSCs que possuem até 
dois vínculos. Daí ser possível presumir que o universo das OSCs é massivamente 
formado por micro-organizações, mesmo considerando que o desconhecido número 
de trabalhadores voluntários possa atenuar esta característica. 

Em 2015, havia quase 3 milhões de pessoas com vínculos de emprego em OSCs. 
Este total equivalia, em dezembro de 2015, a 3% da população ocupada do país e a 
9% do total de pessoas empregadas no setor privado com carteira assinada. 
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Para ampliar a comparação e melhor situar as OSCs, o total de pessoas 
ocupadas com vínculos formais – sem considerar o voluntariado, que não é parte 
da análise – equivale a mais de 30% do que empregava o setor da agricultura, 
26% do total empregado na indústria e 26% do total de pessoas empregadas no 
setor público (incluindo civis e militares) (IBGE, 2015).

Quase 60% das pessoas ocupadas em OSCs residiam na região Sudeste e 
mais de 50% das organizações com vínculos de emprego também. O número 
é superior à proporção de OSCs localizadas nesta região, o que indica que esta 
abriga as OSCs com maior número médio de vínculos. Somente o estado de São 
Paulo possui quase um terço das OSCs com vínculos de trabalho e mais de 35% 
das pessoas empregadas nas organizações.

As OSCs de saúde e educação são as que mais empregam e apresentam o 
maior porte médio. Embora correspondam a menos de 10% do universo de OSCs 
na Rais (3% e 7%, respectivamente), respondiam por 40% do total de pessoas 
ocupadas, em 2015.

As organizações com maior porte atuam nas áreas de saúde, assistência social 
e educação. Quarenta e quatro por cento das organizações de saúde possuem mais 
de dez vínculos. É esperado que assim seja, porque parte expressiva das organiza-
ções que atuam nesta área presta atendimento de saúde ou, no caso da educação,  
é instituição de ensino.

A contratação de pessoas com deficiência varia de modo significativo em OSCs 
de diferentes finalidades e entre grupos de uma mesma finalidade. O percentual de 
contratação encontra o seu máximo no subgrupo defesa de direitos e interesses – múltiplas 
áreas, e seu mínimo em associações de produtores rurais. 

Em 2015, 66% das 3 milhões de pessoas com atividade remunerada em 
OSCs não detinham nível superior completo; 13% possuíam o nível fundamental; 
e 49% detinham o nível médio completo. A variação não é grande entre regiões 
ou Unidades Federativas (UFs). 

A remuneração média para o universo dos trabalhadores assalariados em 
OSCs era de R$ 2.869, equivalente a 3,2 salários mínimos (SMs).1 

A remuneração média é maior nas organizações cuja finalidade de atuação 
é a saúde (3,8 SMs), associações patronais e profissionais (3,7 SMs) e educação e  
pesquisa (3,7 SMs), e menor em organizações da finalidade assistência 
social (1,9 SM).

1. A adoção do método de Tukey (1977) para tratar os dados da remuneração média mensal contidos na Rais Ampliada 
identificou 8% de observações atípicas (outliers) e média de R$ 42.626. Mas esse método excluiria remunerações mensais 
plausíveis, a partir de R$ 6 mil. Decidiu-se excluir do cálculo apenas as remunerações mensais médias superiores a  
R$ 100 mil ou iguais a zero. Esse conjunto de valores atípicos representa 3,3% das observações. Após a exclusão destas, 
o valor médio mensal das remunerações diminuiu de R$ 5.282 para R$ 2.869.
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A remuneração média dos ocupados nas regiões Sul e Sudeste (respectivamente 
R$ 2.798 e R$ 2.881) é superior às demais. Rio de Janeiro e Distrito Federal são os 
que pagam a maior remuneração média (R$ 3.396 e R$ 3.300, respectivamente); 
o Amapá e o Acre, as menores (R$ 1. 842 e 1.879, respectivamente).

As mulheres predominam entre as pessoas empregadas em OSCs: representam 
65%. Embora existam variações entre regiões e estados, elas sempre são maioria em 
quaisquer dessas unidades geográficas. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina 
encontra-se a maior proporção de mulheres ocupadas, e no Amazonas, a menor.

Em relação às ocupações, auxiliares de escritório, assistentes administrativos, 
faxineiros, bem como as atividades vinculadas à enfermagem, totalizam mais de um 
terço dos vínculos de trabalho em OSCs. 

A distribuição por sexo varia de modo significativo entre as finalidades de 
atuação das organizações, o que revela forte associação entre o sexo e alguns tipos 
específicos de ocupações. Por exemplo, as mulheres representam 85 de cada cem 
profissionais nas ocupações atividades de enfermagem, técnico de enfermagem e 
auxiliar de enfermagem. Em geral a presença de mulheres é proeminente em todas 
as atividades que remetem à imagem do cuidado (infantil ou idoso) e à assistência,  
a exemplo de assistentes sociais (93% mulheres), cuidadoras de idosos (85% mulheres), 
professoras da educação infantil (94%) e auxiliar de desenvolvimento infantil (95%).

A distribuição das ocupações pelo critério de raça revela um cenário igualmente 
hierárquico. As pessoas ocupadas negras estão em maiores proporções nas ocupações 
em posições inferiores da hierarquia de prestígio ocupacional. Nos extremos das 25 
principais ocupações estão, por exemplo, o contínuo (54% negros e 46% brancos) 
e o professor de ensino superior (82% brancos e 18% negros).

Sessenta e três por cento das pessoas ocupadas são brancas e 37% negras. 
Há variação grande entre estados, seguindo em parte a distribuição da população 
brasileira. Nas regiões Norte e Nordeste, há predominância de negros: 75% e 
70%, respectivamente. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 
de 2015 (IBGE, 2015) apontou que nas duas regiões o percentual de negros era 
77% e 63%. Nas regiões Sul e Sudeste, há predominância de brancos empregados 
nas OSCs (89% e 59%, respectivamente).

De modo geral, os salários médios reproduzem as desigualdades do mercado 
de trabalho brasileiro, principalmente as desigualdades na remuneração por raça e 
por gênero. Há tanto características da segregação ocupacional de raça e sexo quanto 
segregação hierárquica.2 

2. “Entende-se a segregação hierárquica como algo distinto da segregação ocupacional, que se refere à tendência à 
alocação de homens e mulheres [e brancos e negros] em segmentos ocupacionais distintos do mercado de trabalho.  
Na prática, no entanto, os efeitos destes fenômenos se confundem, pois as próprias ocupações podem ser hierarquizadas 
conforme o prestígio e a remuneração que lhes são atribuídos, observando-se a preponderância feminina nas atividades 
menos prestigiadas e pior remuneradas” (Vaz, 2010, p. 27).
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Em média, as mulheres recebem 85% do salário de homens, mas há grandes 
variações entre finalidades de atuação e regiões.

A remuneração das pessoas agrupadas por diferentes raças também é desigual 
em quase todas as áreas de atuação. Pessoas ocupadas de cor branca recebem salário 
médio mensal de R$ 3.039, e negros de R$ 2.380, 78% da remuneração dos 
brancos. As diferenças, uma vez mais, variam entre OSCs com finalidades de atuação 
distintas. Enquanto na assistência social não há diferença observada, na área da 
saúde a remuneração dos negros é 76% da remuneração média mensal dos brancos. 

A escolaridade é um fator determinante das remunerações. A remuneração 
das pessoas ocupadas sem nível superior, cuja média é R$ 1.912 (2,0 SMs) é 45% 
da média do pessoal ocupado com nível superior, cujo valor de remuneração médio 
é R$ 4.237 (4,9 SMs).

Entretanto, os níveis de escolaridade variam significativamente entre as 
finalidades de atuação das OSCs. As mais díspares encontram-se entre OSCs 
de educação e pesquisa, em que a escolaridade superior corresponde a 67%,  
e esportes e recreação, em que o nível superior completo corresponde a 15% dos 
vínculos de trabalho. 

Em relação à transferência federal de recursos para OSCs, o valor total alcançou 
R$ 75 bilhões, de 2010 a 2017.

Constata-se que, desde 2001, houve tendência de redução do percentual 
referente às transferências de recursos federais, dentro das quais se incluem as 
OSCs, no Orçamento Geral da União. Embora não tenha sido linear, essas 
transferências passaram de 0,71% a 0,35% do orçamento. Os valores reais e 
absolutos, contudo, apresentaram trajetória de crescimento até 2014, e, desde 
então, forte trajetória de queda. A queda foi contrabalançada – e, pelo menos 
em parte, justificada – por expressiva ampliação dos recursos destinados a essas 
entidades por governos estaduais e, sobretudo, municipais. Nos municípios, 
houve notável expansão de mais de 500% nos valores transferidos para entidades 
sem fins lucrativos (ESFLs).3

As funções orçamentárias saúde e educação receberam quase 50% do total de 
recursos destinados para OSCs de 2010 a 2017.

Os destinos dos recursos federais, por região, são mais concentrados que a 
localização territorial das OSCs. A região Sudeste sedia 42% das OSCs, mas recebeu 
61% do total de recursos a elas destinados. Concentração ainda mais alta ocorreu 

3. No capítulo 10 são detalhadas as razões de, para alguns casos, ser necessário observar recursos destinados para ESFL. 
Resumidamente, não é possível separar o subgrupo OSCs do grupo das ESFLs.
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no interior da região Centro-Oeste. As OSCs do Distrito Federal receberam 83% 
de todos os recursos destinados à região, embora abriguem apenas 22% destas.4 

A destinação de recursos por finalidades de atuação aponta que organizações 
de defesa de direitos e interesses recebem a maior proporção de recursos (38%), no 
total da série em análise, mas houve acentuada redução a partir do ano de 2016.

Proporcionalmente, a maior parte das transferências destinou-se às pequenas 
organizações, sem vínculos formais de trabalho. De 2010 a 2015, estas transferências 
abrangeram mais de 30% do total. A partir de 2016 os valores reduziram-se de 
modo acentuado, devido à redução das transferências para OSCs da finalidade 
de atuação desenvolvimento e defesa de direitos e interesses, principalmente. Esta 
mudança ampliou o percentual que coube às OSCs de maior porte, que estão na 
área de saúde. 

Durante o período analisado, o número de OSCs que recebeu recursos federais 
caiu de 13 mil para 7 mil. A cooperação federal com OSCs também se reduziu 
sob este prisma, portanto. 

Os capítulos a seguir apresentam e analisam os aspectos anteriormente 
indicados em detalhe e discutem outras características do perfil das OSCs.

4. Há sempre que se ter em mente que a localização das OSCs pode não corresponder ao raio de suas ações, embora 
em geral esta seja uma aproximação razoável à falta de dados sistemáticos sobre a localização das atividades das OSCs 
para além do endereço. Vale destacar que a unidade de análise são CNPJs únicos. No caso de haver uma estrutura 
administrativa ao modo de uma “sede” e de “filiais”, todas as unidades são incluídas. 




