
CENSO 2019 

Em 2019, a Abraosc realizou um censo junto às 17 Organizações Sociais de Cultura. No total 

foram 4.220 respondentes e os principais resultados você confere agora: 

Total de Organizações respondentes: 18 (16 associadas e 2 não associadas)  

Número de colaboradores:  4.420 (CLT), sendo 3.380 ligados à área fim  

Porcentagem dos colaboradores que possuem Graduação: 47,8% 

Porcentagem dos colaboradores que possuem Mestrado/Pós Graduação: 10,3% 

Porcentagem dos colaboradores que possuem Doutorado/PosDoc: 0,63% 

Porcentagem dos colaboradores que possuem algum tipo de deficiência: 3,09% 

Porcentagem de mulheres no quadro de colaboradores: 47,2% 

 

Orçamento total para 2019: R$ 613.250.607,79 

OSs tem 24 contratos de gestão vigentes com o poder público estadual (SP) valor total: R$ 

482.503.816,88 

 

Valor total captado pelas OSs para complementar os recursos dos contratos de gestão:  

R$ 123.223.903,15 (25,53%) 

 

Quais fontes de diversificação de recursos utilizam:  

 

Apoios e patrocínios diretos 

Bilheteria 

Cafeteria 

Cessão onerosa do Espaço e Parcerias 

Voluntariado corporativo 

Cursos 

Doações (financeiras/materiais) 

Editais 

Emendas Parlamentares 

Endowment 

Eventos 

Feiras 

Grants e Subvenções Internacionais 



Lei de Incentivo Federais, Estaduais e Municipais 

Locações 

Parcerias 

Patrocínios 

Permutas 

Planos de assinaturas 

Prestação de serviços 

Programas de Amigos/Sócios 

Termos de colaboração/Fomento/Convênios 

Venda de Produtos e/ou Prestação Serviços 

Leis de incentivo federais = todas as OSs 

 

Percentual dos recursos provenientes de fontes distintas ao Contrato de Gestão na 

composição do orçamento executado em 2018: 13,39% 

Valor de impostos e contribuições pagos e/ou retidos pela Organização em 2019: R$ 

181.282.043,21 e + R$ 98.277.543,16 em encargos sociais, 29,6% do orçamento global das OSs 

 

Orçamento global que foi investido na área fim em 2019: R$ 298.186.268,14 

 

Orçamento global que foi investido em ações de comunicação / divulgação em 2019:  

R$ 13.131.681,78 

 

Orçamento global que foi utilizado com o quadro de recursos humanos em 2019:  

R$ 357.440.036,06 

 

Como as OSs participantes do Censo ABRAOSC 2019 contribuem para a economia em 

SP 

 

- Contratação de prestadores de serviço para a área fim: R$ 58.986.401,37 

 

- Contratação de empresas prestadoras de serviços gerais (não especializados em 

arte/cultura):  R$ 77.757.105,96 

 



- Postos de trabalho gerados com as contratações de prestadores de serviço da área fim: 

13.371 

 

-Postos de trabalho gerados com as contratações de prestadores de serviços gerais : 43.543 

 

Atividades presenciais: 176.498 

 

Público beneficiado em atividades presenciais: 9.427.758 

 

Participou gratuitamente das atividades: 76,58%  

 

Atividades não-presenciais: 3.453 

 

Público direto beneficiado: 2.959.544 

 

Participou gratuitamente das atividades: 92,8%  

 

Atividades virtuais: 3.430 

 

Público direto beneficiado (100% gratuito): 6.806.269 

 

Total de Atendimentos (Considerando todos os tipos de atividades culturais realizadas em 

2019 pelas OSs): 10.608.800 

 

ACESSIBILIDADE  

 

Atividades realizadas: 8.841 

 

Programa de voluntariado:  7 das 18 das OSs respondentes possuem programa 

de voluntariado 

 

 


