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Conceitos Iniciais –
TERCEIRO SETOR  - ONG – OSC – ENTIDADES –OSCIP - OS



Brasil conta com 815 mil organizações segundo atualização do
Mapa das OSCs

30 de agosto de 2021

A nova atualização do Mapa das Organizações da Sociedade Civil, 
iniciativa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), do 
Governo Federal, identificou a existência de 815.676 ONGs no 

país, com dados referentes ao ano de 2020.
Do total, 81% delas são classificadas como associações sem fins 

lucrativos e 17% como organizações religiosas, sendo que as 
fundações representam apenas 1,50% de todas as organizações 

da sociedade civil brasileiras.
O Mapa é uma ferramenta que proporciona às próprias organizações atualizarem seus dados administrativos, e está disponível acessando em 

https://mapaosc.ipea.gov.br

https://mapaosc.ipea.gov.br/


Existe compatibilidade
entre o Terceiro Setor e o 

Trabalho Remoto?

• SIM,
• As OSC são empregadoras na forma da CLT 

• OSC adotaram o regime de teletrabalho
total ou híbridos ,ainda que parcialmente

• algumas inves:ram e/ou reduziram seus
espaçosàcoworks

• TT inclusive pela temá:ca ESG
• Desenvolvimento, inclusão, 

sustentabilidade



TERCEIRO SETOR EM MUDANÇAS –
NOVO NORMAL
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Novas Formas de Atuação



TELETRABALHO E A 
ORGANIZAÇÃO: 

CONJUNTO DE PESSOAS, 
ÁREAS, ESTRUTURAS, 

PROCESSOS...



Panorama das EnAdades do Terceiro Setor

ü Terceiro Setor à serviços, empregos, geram NEGÓCIOS,  dentre outros.

ü Pesquisas indicam 75% das OSC “não são profissionalizadas, ou não possuem uma estrutura
operacional adequada e são geridas por um grupo de pessoas que atuam voluntariamente.”

ü PARCERIASà Relacionamento Jurídico com Pessoas, Entidades, Empresas, Poder Público

ü Áreas de atuaçãoà (EDUCAÇÃO, SAÚDE , ASSISTÊNCIA, CULTURA, 
AMBIENTE, DEFESA DE DIREITOS, OUTRAS…)

ü Teletrabalho com aplicações diversas:
ü Atividades fim e meio

ü GESTÃO da OSC/ONG
ü SUSTENTABILIDADE E CAPTAÇÃO DE RECURSOS (FINANCIADORES/APOIADORES/DOADORES)

ü Vendase bazares, Eventos, doações e campanhas



ATIVIDADE FIM DAS OSC, 
SEUS DESAFIOS E 

SUPERAÇÕES



• A PANDEMIA impactou demais as OSC em todos
seus aspectos, mas também acelerou a implantação
de novos modos e ferramentas de trabalho.

• De modo geral, as normas editadas não focaram
o SETOR

• OSC Foram protagonistas, mas com enormes
desafios e escassez de recursos

• Entes públicos nos estados e municípios Averam
dificuldades com o TT àimpactos na execução
de algumas parcerias

• Até as reuniões e assembleias virtuais foram um 
grande desafio e aprendizado



PESQUISA GRUPO AUDISA SOBRE TELETRABALHO

73 Respostas (vs 2/22)





• Cultura e Engajamento - RH

• Teletrabalho exige TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (recursos - custos - acesso)

• FORMALIZAÇÃO DA MODALIDADE TT:
• Muitas demoraram para formalizar ou não fizeram ADITIVO CONTRATUAL;
• Políticas Internas de TT

• FALTA DE TREINAMENTO E MONITORAMENTO:
• Dificuldades para orientar de maneira expressa e acompanhar o colaborador na aplicação

do TT
• Orientações quanto a Segurança e Saúde do Trabalhadoràvisando prevenir doenças

ocupacionais, acidentes de trabalho e proteger a integridade física do trabalhador;
• Distância do empregador e as doenças emocionais;

•Desafios e dificuldades encontrados
em relação aos colaboradores:



• FISCALIZAÇÃO/SUPERVISÃO:

• Falta de controles, inclusive produtividade
• Colaboradores envolvendo-se em empregos secundários ou outros
empregos inadequados

• Trabalhos sob a influência de álcool ou outras drogas
• Riscos de segurança cibernética da rede ou o monitoramento
completo da equipe

• Respeito à privacidade do empregado que trabalho em home-office

• Nível de profissionalização e baixos investimentos no Setor

•Desafios e dificuldades 
encontrados em relação aos 

colaboradores:



•Maior desafio do TT residiu no atendimento aos seus usuários (ensino /saude/assistencia/cultura…)

•Teletrabalho foi aplicado aos aprendizes e estagiários

•Problemas com crianças e adolescentes nas escolas—>ansiedade, depressão, agressividade, 
perda de aprendizagem

•Fortes impactos nos professores e demais colaboradores

•LGPD==>Riscos no Tratamento de dados pessoais e sensíveis (crianças/adolescentes/ pacientes)

•Voluntários à especificidades
• Dificuldades na condução com tantos voluntários

•EM RELAÇÃO AO SEU PÚBLICO 
(atividade fim):



OBRIGADO e 
Conte Conosco
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br.linkedin.com/in/ricardomonello

www.monelloadvogados.com.br

www.grupoaudisa.com.br

http://www.monelloadvogados.com.br/
http://www.grupoaudisa.com.br/

