
 
 
 

 
 
 
NOVIDADES 
 

Mapa das OSCs + Ipea Data = informações completas e contextualizadas 

 

Com o objetivo principal de estabelecer conexões e cruzamentos de informações 

sistematizadas sobre o universo das 820 mil organizações da sociedade civil (OSCs) em atividade no 

Brasil, o Mapa das OSCs integrou sua base de dados com a do Ipea Data, uma referência nacional 

sobre base de dados econômicos e financeiros do país mantida pelo Ipea, que inclui estatísticas da 

economia brasileira, nos níveis macroeconômicos, regional e social.  

 Assim, é possível cruzar os dados das OSCs com índices estatísticos referentes ao município, 

ao estado ou à região, onde elas estão localizadas, de acordo com diversas variáveis, como: 

 
 Educação: taxa de analfabetismo, educação infantil, frequência escolar etc. 

 Trabalho: taxa de desocupados, empregados com ou sem carteira assinada etc. 

 Renda: índices de pobreza, desigualdade (coeficiente Gini), renda per capta etc. 

 Qualidade de vida e bem estar: Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), mortalidade 

infantil, domicílios com energia elétrica, saneamento etc.  

 Outros: população rural e urbana. 

 

O cruzamento das informações é simples de ser feito; basta utilizar a Consulta Avançada do 

Mapa e preencher os campos de interesse, com um clique. O resultado é imediato, de fácil 

compreensão e pode ser visualizado na tela – em um mapa georreferenciado ou em formato de 

lista – ou exportado para uma planilha do Excel.  

A medida favorece não só pesquisadores da área do terceiro setor na contextualização e 

comparativos de ações e resultados, mas, as próprias OSCs, enquanto agentes de transformação 

social, em sua visibilidade, fortalecimento e inserção local e, ainda, a administração nos níveis 



municipal, estadual e federal nas estratégias de formulação de política pública e gestão de recursos 

financeiros.  

 

 
VOCÊ SABIA? 

 

 
 

Os dados relativos a buscas por município, 
estado ou região podem ser “baixados” do 
Mapa diretamente em planilhas do Excel no 
computador do usuário. Isso significa, por 
exemplo, que, ao fazer uma busca utilizando 
campos da consulta avançada, como Natureza 
jurídica das OSCs, Área e subáreas de atuação, 
envolvimento das entidades com os Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável (ODS) etc., é 
possível exportar as informações para uma 
planilha e fazer o download. Para ajudar na 
compreensão dos campos e códigos que 
constam nas colunas do arquivo, foi 
disponibilizado um dicionário de dados, na 
seção Base de dados. 

EVENTO 1 
 
A coordenadora do Mapa, Janine Mello, 
participou de mais uma edição do Panorama 
Instituto de Segurança Pública (ISP), no Rio de 
Janeiro, no último dia 10, apresentando o perfil 
das OSCs no Brasil. O evento, realizado desde o 
ano passado, é uma iniciativa do Grupo de 
Instituto, Fundações e Empresas – Gife, com o 
objetivo de discutir tendências, conceitos e 
principais demais temas envolvendo a dinâmica 
do terceiro setor.  
 
EVENTO 2 
O Grupo de Discussão Sustenta OSC promoveu 
uma reunião no último dia 29, também no Rio 
de Janeiro, para discutir sobre a tributação da 
doação Imposto sobre Transmissão Causa 
Mortis e Doação (ITCMD). Na pauta, a avaliação 
de necessidades e estratégias para avançar na 
questão da legislação. O grupo conta com 
representantes do Gife, da Escola de Direito de 
São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV 
Direito-SP), o apoio do Mapa, entre outros.  

 
 

 
 
RELATÓRIO DINÂMICO 
 

Já está disponível no Mapa uma análise prática sobre as 

características das OSCs, de acordo com o município, o estado ou a 

região. Ao fazer uma busca por localidade, o ícone  aparece 

automaticamente. Ao clicar nele, o usuário é direcionado para um 

relatório dinâmico (exemplo ao lado), com textos e infográficos, 

que trazem dados como: quantidades de organizações e o quanto o 

número representa em relação ao território nacional; projetos, área 

de atuação das organizações, valores de recursos repassados etc.  

 
 
 

 

AGENDA  

https://mapaosc.ipea.gov.br/base-dados.html


 

Evento em São Paulo debate nova Fasfil e dados das OSCs 
 

No próximo dia 30, um debate em São Paulo sobre a pesquisa Fundações Privadas e 

Associações sem Fins Lucrativos (Fasfil) irá reunir pesquisadores do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), Ipea e organizações da sociedade civil. O evento faz parte da série OSC em 

Pauta, do projeto Sustentabilidade Econômica das Organizações da Sociedade Civil, que tem o 

objetivo de colaborar para a construção de um ambiente jurídico e institucional mais seguro e 

favorável à atuação das OSCs no Brasil.  

A Fasfil foi lançada em abril deste ano, com ano de referência 2016, e traz ainda 

informações dos anos de 2010 e 2013. A primeira edição foi publicada em 2004.  

O evento – que será realizado no auditório da FGV Direito-SP (Rua Rocha, 233, bairro Bela 

Vista), entre as 14h30 e as 17h30 – é promovido pela Coordenadoria de Pesquisa Jurídica Aplicada 

(CPJA) da FGV Direito-SP e Gife, com o Ipea e apoio da União Europeia, do Instituto C&A, do 

Instituto Arapyaú, do Instituto de Cidadania Empresarial e da Fundação Lemann.  

A participação é aberta ao público. Clique aqui para mais informações e realizar a inscrição. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

https://direitosp.fgv.br/evento/osc-pauta-nova-fasfil-dados-organizacoes-sociedade-civil

