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Apresentação

O presente relatório tem o objetivo de apresentar os trabalhos realizados no
segundo trimestre  de  desenvolvimento do Termo de Execução Descentralizada do
Projeto  MAPAS  CULTURAIS:  PLATAFORMA  COLABORATIVA  PARA  GESTAO
CULTURAL sob  o  processo  de  descentralização  de  crédito  orçamentário
01400.027929/2017-92  realizado  entre  o  Ministério  da  Cultura e  a  Universidade
Federal de Goiás.

No  Relatório  do  primeiro  trimestre entregue  em  Março  de  2018  foram
apresentados os andamentos relativos às etapas:

◦ Etapa 1: estruturação do laboratório (conclusão: mês 2);

◦ Etapa 2:  levantamento das necessidades de estruturação da Plataforma
(conclusão: mês 3);

◦ Etapa 4.1: reunião com gestores (conclusão: mês 3).

No  Relatório  do  segundo  trimestre  entregue  em  Julho  de  2018  foram
apresentados os andamentos relativos às etapas:

◦ Etapa 3.1: desenvolvimento tecnológico (previsão de conclusão: mês 18);

◦ Etapa 3.2.1: desenvolvimento de metodologia  de análise  de maturidade
dos municípios (conclusão: mês 6);

◦ Etapa 3.2.2: aplicação da metodologia (previsão de conclusão: mês 9).

Observa-se que a Etapa 3.2.2, cuja conclusão está prevista para o mês 9 do
projeto, começou a ser apresentada já no relatório anterior relativo aos seis primeiros
meses do projeto. Ou seja, ela foi relatada de maneira antecipada, com o objetivo de
mostrar o andamento do trabalho e seu potencial enquanto ferramenta de gestão.
Neste relatório do terceiro trimestre apresentaremos os resultados da conclusão da
etapa em questão, além de andamentos nas seguintes etapas:

◦ Etapa 3.1  | Desenvolvimento de Melhorias na Plataforma Mapas Culturais 
(previsão de conclusão: mês 18);

◦ Etapa 3.2 | Análise e Avaliação da Disponibilização da Plataforma Mapas 
Culturais à estrutura do MinC (previsão de conclusão: mês 18);

◦ Etapa 3.2.2 | Aplicação da Metodologia de Avaliação da Maturidade dos 
Municípios (conclusão: mês 9);
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◦ Etapa 4.2 | Atendimento de demandas técnicas de desenvolvimento para a
DLLLB (previsão de conclusão: mês 18);

◦ Etapa 4.3 | Desenvolvimento e customização do formulário de cadastro 
para a Rede Cultura Viva (previsão de conclusão: mês 18);

◦ Etapa 4.4 | Desenvolvimento e customização dos Mapas Culturais para 
demandas técnicas do IBRAM.

As etapas originais, bem como o ajuste nas etapas que foi realizado a partir do
Ofício n. 0600/2018/GAB/UFG de 29 de junho de 2018 (expedido pelo gabinete da
Reitoria da UFG), os prazos e status das estregas estão sintetizados na tabela a seguir:
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Tabela 1: Status das Etapas do Projeto

Etapa Descrição original Descrição ajustada Prazo Status

1. Estruturação do Laboratório

1.1 Estruturação do Laboratório - Mês 2 Concluído

2. Levantamento das necessidades de estruturação da Plataforma

2.1 Reuniões com gestores - Mês 3 Concluído

2.2 Documento orientador - Mês 3 Concluído

3. Melhorias na Plataforma

3.1 Desenvolvimento - Mês 3 a 18 Em
andamento

3.2 Disponibilização  Plataforma
aos entes federados

Análise  e  Avaliação  da
Disponibilização
Plataforma  à  estrutura
MinC

Mês 6 a 18 Concluído

3.2.1 Metodologia  de  Análise  de
Maturidade

- Mês 6 Concluído

3.2.2 Aplicação da Metodologia - Mês 9 Concluído

4. Artculação Rede (original)
Atendimento Demandas de Desenvolvimento MinC (ajustado)

4.1 Reuniões com gestores Um  encontro  com
gestores 

Mês 5 a 7 Concluído

4.2 Material formação Atendimento  a  demandas
de desenvolvimento DLLLB

Mês 7 a 18 Em
andamento

4.3 Encontros rede Atendimento  a  demandas
de  desenvolvimento
Cultura Viva

Mês 7 a 18 Em
andamento

4.4 Suporte Atendimento  a  demandas
de  desenvolvimento
IBRAM

Mês 7 a 18 Em
andamento
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 1. ETAPAS 3.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4

 1.1. Introdução

Durante o fnal de fevereiro, após a Ofcina com gestores culturais realizada em
Brasília, e todo o mês de março, a equipe de desenvolvimento do L3P/MediaLab-UFG
seguiu se apropriando da tecnologia da plataforma Mapas Culturais e atuando em
resolução de questões estruturantes para o projeto.

 1.2. Módulo de Editais e Avaliação de Projetos

Em  junho  lançamos  a  versão  4.0  da  plataforma,  que  incluiu  o  módulo  de
oportunidades e concentrou novamente esforços de desenvolvimento que estavam
sendo feitos em paralelo entre diferentes equipes.

Após  esse  lançamento  e  durante  todos  esses  meses,  trabalhou-se
intensamente nessa funcionalidade, em especial porque novas áreas do Ministério da
Cultura começaram a lançar editais por meio da plataforma. Com isso, aumentou-se a
demanda por novas funcionalidades, principalmente em relação a etapa de avaliação
das propostas enviadas.

Outro  ponto  que  demandou,  e  ainda  demanda,  bastante  esforço  de
desenvolvimento,  é  a  melhoria  de  performance  dessa  funcionalidade.  Com  o
lançamento  de  editais  com  milhares  de  inscritos,  foram  identifcados  gargalos  de
desempenho que estão sendo constantemente enfrentados. Um dos mecanismos da
plataforma que mais demandou ajustes foi cache de permissões.

 1.3. Painel de Administração de usuários

Esta era uma demanda muito importante dos usuários da plataforma, e estava
presente no levantamento feito na ofcina com gestores no início do ano.

Nesta tela é possível visualizar e gerenciar os usuários e agentes de maneira
mais prática,  sendo possível  identifcar os usuários responsáveis pelo cadastros de
agentes, espaços e outras entidades.
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 1.4. Nova interface de cadastro de entidades

Outra melhoria fruto da ofcina com gestores é a nova interface para cadastro
de entidades.

Na nova interface,  a inserção de novas entidades,  como eventos,  agentes e
espaços, é feita por meio de uma janela futuante que permite que o usuário a faça
sem sair do seu fuxo de navegação. 

Desta  forma,  ele  pode  criar  essas  novas  informações  a  partir  de  qualquer
ponto página dentro do Mapas Culturais.
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Atualmente  esta  funcionalidade  está  em  estágio  fnal  de  testes,  para  ser
lançada logo em breve.

 

 1.5. Tema Pontos de Memória

Desenvolvimento de tema específco para o projeto Pontos de Memória, com
campos e fltros específcos.
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 1.6. Ferramentas para o desenvolvimento e 
manutenção do código

Durante o decorrer deste ano viemos, como já relatado anteriormente, fazendo
um  grande  esforço  para  coordenar  as  contribuições  de  diferentes  pessoas  e
instituições no desenvolvimento da plataforma.  Além de manter  contato constante
com as equipes da secretaria de cultura do estado do Ceará, com desenvolvedores da
empresa  Hacklab,  em  São  Paulo,  e  outros  colaboradores,  investimos  energia  de
desenvolvimento  para  facilitar  e  melhorar  a  apropriação  do  software  por  novos
programadores.

Entre as ações nesse sentido, destacamos duas principais:

1. Desenvolvimento  de  estrutura  para  rodar  a  aplicação  sobre  a  plataforma
Docker,  facilitando  a  confguração  de  ambientes  de  desenvolvimento  e
produção.

2. Documentação  da  API:  Esta  documentação  permite  que  programadores
desenvolvam  aplicações  derivadas  do  Mapas  Culturais,  consumindo  suas
informações ou também alimentando ele com informações provenientes de
outro  sistema.  A  documentação  foi  feita  e  publicada  no  site
http://docs.mapasculturais.org/apidoc/.

 

http://docs.mapasculturais.org/apidoc/
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 1.7. Detalhamento das atividades

Abaixo  listamos  o  histórico  de  alterações  de  todas  as  versões  lançadas  no
período:

4.0

◦ Faz com que a pesquisa por palavra-chave para eventos seja executada 
usando o nome do espaço e o nome do evento;

◦ Corrige a posição dos marcadores de posição no mapa;

◦ Corrige os erros de interface para validação de campos de data e retorno JS
de edição de ocorrências pendentes por usuários não-admin (Issue #1111);

◦ Adiciona ao "describe" da API a lista dos grupos de arquivos disponíveis 
para o seletor @fles;

◦ Altera a propriedade `app.geoDivisionsHierarchy` no confg, adicionando o
atributo `[showLayer]` para isso alterando a representação da estrutura 
de dados;

◦ Acrescenta taxonomias personallizadas na extração de planilhas (#145);

◦ Na página de inscrição em uma oportunidade, o campo “Agente 
responsável” já vem com o Agente Padrão do usuário logado preenchido;

◦ Adiciona opção para ordenação na busca quando a opção de visualização 
por lista é selecionada;

◦ Após fazer login, redireciona usuário para página em que estava 
navegando;

◦ Envia e-mails com as mensagens de denúncia apenas para os admins do 
subsite, e e-mails das mensagens de contato para os admins do subsite, a 
entidade e responsável.

4.1

◦ Novo painel de administração de usuários;

◦ Realizar logout do ID Cultura ao utilizar o menu sair;

◦ Alterar o serviço de geolocalização para utilizar o Google;
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◦ Incluir diferenciação para o "Meu Perfl";

◦ Incluir o separador dos "Informações Geográfcas";

◦ Correção ao utilizar geocoder do google na busca por endereço no Mapa;

◦ Correção de envio de mensagens de contato para o email privado do 
agente responsável;

◦ No perfl do agente, exibe os grupos que ele faz parte em relacionamentos 
com outras entidades ([#157]
(https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/157));

◦ Faz com que os temas presente no diretório `themes` sejam ativados 
automaticamente ([#170]
(https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/170));

◦ Adiciona o campo referente ao shortcuts (singleUrl por exemplo) ao chamar
a API describe;

◦ Adiciona a opção `Meu Perfl` aos menus, direcionando para o agente 
padrão ([#151]
(https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/151));

◦ Separa informações geográfcas, geradas automaticamente, do endereço 
informado pelo agente ([#189]
(https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/189));

◦ Corrige bug ao utilizar Geocoder do Google e a busca por endereço no 
mapa ([#202](https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/202));

◦ Remove botão excluir defnitivamente, problemas de permissão ([#160]
(https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/160));

◦ Fix envio de e-mails para email privado do agente responsável ([#174]
(https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/174));

◦ Cria hook para permitir mudar os destinatários dos forms de contato e 
denúncia ([#200]
(https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/200));

◦ Corrige retorno de URLs de arquivos privados via API ([#192]
(https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/192));

◦ Corrige update de dados geográfco ao posicionar o PIN no mapa ([#188]
(https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/188)).
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4.1.2

◦ Corrige link de login para redirecionar usuário após o login na página da 
oportunidade (ref. #143);

◦ Envia e-mails de contato para os admins do subsite via BCC, e mantém 
apenas um e-mail da entidade/responsável para receber pelo campo TO 
(ref #174);

◦ Corrige função env do confg.php utilizado pelas imagens docker que não 
estava aceitando false como valor.

4.2

# Diversos

◦ corrige verifcação de permissão para visualização no caso de inscrições em
rascunho;

◦ previne erro ao criar nova fase quando a primeira fase ainda não tem as 
datas defnidas;

◦ corrige identifcação de HTTPS quando rodando atrás de um proxy;

◦ correção na tela de admin de usuários;

◦ mudança de valor padrão para visibilidade de localização dos agentes;

# Docker

◦ Dockerfle para utilização em produção com docker-compose.yml de 
modelo;

◦ novo Dockerfle de desenvolvimento que roda com o built-in webserver do 
php e script para iniciar o desenvolvimento em apenar um comando;

# Localizaçao

◦ possibilita que seja usado mais de um idioma para o mapas, que será 
traduzido de acordo com o navegador do usuário;

◦ novas strings localizadas;
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# Oportunidades

◦ adiciona as colunas data e hora de envio das inscrições à planilha 
exportada com a lista de inscritos;

◦ melhora acompanhamento das inscrições em rascunho, possibilita que o 
gerente da oportunidade acesse inscrições com status rascunho;

◦ target blank no botão de download do regulamento das oportunidades;

## melhorias na interface de fltragem das inscrições de oportunidades:

◦ alterada listagem de fltros de checkbox para dropdown;

◦ exibe as colunas selecionadas como tags;

◦ possibilita que o gerente fltre pelos campos de seleção única das fases 
anteriores;

## melhorias na interface de fltragem das avaliações de oportunidades:

◦ adiciona fltro por status da avaliação;

◦ adiciona fltros para avaliadores;

◦ exibe total de avaliações selecionadas.

4.3

# Correções

◦ Corrige bug no css que agrupava todos os selos, no painel de subsite, ao 
adicionar um selo verifcador (#209);

◦ Fixa a versão do browser-detector, para que funcione em versões mais 
antigas do php;

◦ Substitui tags php de abertura e fechamento _'<?=' por '<?php echo...'_;

◦ Corrige versão do BrowserDetector que quebrava instalações com php 
menor que 7.0;

◦ Fix correções para não inserir registros na tabela pcache com usuários 
nulos;
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◦ Melhorias na tela de gerenciamento de usuários;

◦ Adiciona constraint na tabela de oportuniades para não aceitar `agent_id` 
nulo;

# Documentação

◦ Adiciona documentação da API para agentes, eventos, projetos, selos e 
espaços.

4.3.1

# Correções

◦ Corrige bug das cores personalizadas via painel. Elas não eram aplicadas ao
tema extendido do Subsite (#211);

◦ Modifcado range de datas dos datepickers para 10 anos pra frente.

4.3.2

# Correções

◦ Corrige envio da notifcação ao avaliador ao ser convidado pelo admin da 
oportunidade;

◦ Corrige cores confguradas pelo painel não aplicadas no Tema 
Personalizável;

◦ Corrige ícone "+" para adicionar um novo selo.

4.3.3

# Correções

◦ Corrige exibição de caracteres HTML maliciosos.
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4.3.4

## Melhorias

◦ Melhoria em botão de solicitação de recurso (módulo de oportunidades);

◦ Corrige Dockerfle, adicionando suporte JPEG ao GD.

4.3.4

## Melhorias

◦ Adiciona campo metadado `event_attendance`para registrar público 
presente nos eventos;

◦ Adiciona critério de inabilitação por exequibilidade em avaliações técnicas.

4.4.0

## Melhorias

◦ o número da inscrição agora permanece o mesmo entre as fases das 
oportunidades;

◦ refatoração da forma como o pcache é mantido atualizado: agora acontece 
por um processo em background no servidor.

4.4.1

◦ melhorias relacionadas ao permission cache;

◦ correção no deploy da refatoração do número da inscrição.

4.4.2

## Melhorias

◦ Novas traduções;

◦ Possibilita que o tema defna um arquivo image-transformations.php;
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◦ Correção do botão remover agente da fcha de inscricao;

◦ Refatora scripts de desenvolvimento com docker;

◦ Adiciona script para rodar os testes com o docker.

4.4.3

## Melhorias

◦ Proprietário da oportunidade não pode alterar notas das avaliações;

### Ajustes

◦ Aprimora verifcação de preenchimento do campo de exequibilidade.

4.4.4

## Melhorias

◦ Inclui inscrições não avaliadas na exportação da planilha para o 
proprietário do edital;

◦ Melhorias nas labels relacionadas à exequibilidade da inscrição nas 
exportações.

4.4.5

## Melhorias

◦ Exibe número total de inscrições e avaliações nas respectivas abas, 
orientando melhor o dono do edital e avaliadores.
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 2. ETAPAS 3.2 | 3.2.2

 2.1. Introdução

No  relatório  anterior  apresentamos  as  27  instalações  ativas  dos  Mapas
Culturais e sua distribuição por região do país. Também apresentamos a metodologia
de  análise  de  maturidade   dos  parceiros  institucionais  para  a  adoção  dos  Mapas
Culturais. Justifcamos sua pertinência em função do modelo de governança da política
de gestão cultural em vigor no Brasil: o modelo demanda um trabalho de articulação
constante entre as três esferas federativas, bem como a participação da sociedade nos
processos decisórios. A plataforma Mapas Culturais atende a estas duas demandas,
pois possibilita  a  participação social  e  a  geração de dados em rede para a gestão
cultural.  O  desenvolvimento tecnológico  previsto  no TED visa  garantir  melhorias  a
estas funcionalidades. 

Tendo  em vista  a  centralidade  que  os  Municípios  assumem na governança
política  da  gestão  cultural  a  partir  da  criação  do Sistema Nacional  de  Cultura,  foi
necessário avaliar, em primeiro lugar, em quais Municípios há condições de adoção da
plataforma.  A  metodologia  de  análise  e  avaliação  de  maturidade  dos  parceiros
institucionais para a adoção dos Mapas Culturais, apresentada no relatório anterior,
foi criada justamente para qualifcar o processo decisório dos órgãos gestores.

O pressuposto metodológico foi o de que o critério da hierarquia urbana do
IBGE1  não  é  sufciente  para  dar  conta  das  especifcidades  do  universo  da  gestão
pública  da  cultura  em  cada  um  dos  Municípios.  Seria  necessário  avaliar  a
infraestrutura e a institucionalidade da gestão cultural em cada um deles, para que se
possa analisar se há maturidade sufciente para a adoção da Plataforma, com vistas à
otimização  na  utilização  de  recursos  públicos.  Não  obstante,  seria  necessário
averiguar ainda a propensão de cada Município (e também a propensão do Estado de
que ele faz parte) em investir em cultura,  uma vez que a instalação da plataforma
demanda  investimentos,  especialmente  em  recursos  humanos  dedicados  à
manutenção e atualização do sistema. 

Portanto  a  metodologia  criada  para  analisar  e  avaliar  a  maturidade  dos
municípios para a adoção da plataforma traz quatro critérios principais: fuxo de bens
e  serviços  urbanos;  infraestrutura;  institucionalidade  da  gestão  cultural;  e
investimentos  em cultura.  No referido relatório  explicitamos cada uma das  fontes
utilizadas para cada uma dessas dimensões: Regic IBGE, Munic IBGE, FinBra-STN. 

Basicamente,  a  metodologia é  composta  por  categorias  amplas  que
compreendem um ou mais conjuntos de informações. Esses conjuntos, por sua vez,
são  formados  por  variáveis.  Dessa  forma,  chegou-se  a  uma  estrutura  em  que
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Indicador de Maturidade dos Municípios para a adoção da Plataforma Mapas Culturais
é  composto por  6 categorias que expressam os quatro  critérios  adotados para  a
avaliação:

    • Hierarquia das Cidades (Fonte REGIC-IBGE)

    • Institucionalidade da Gestão Cultural (Fonte Munic-IBGE)

    • Infraestrutura em Tecnologia (Fonte Munic-IBGE)

    • Ações de Formação para Gestores (Fonte Munic-IBGE)

    • Participação Social (Fonte Munic-IBGE)

    • Investimento em Cultura (Fonte Finanças do Brasil – STN)

Cada  uma  dessas  categorias  é  composta  por  Conjuntos  de  variáveis,
totalizando  13  conjuntos.  Ao  todo  esses  13  conjuntos  dão  conta  de  65  variáveis,
disponíveis  na  Matriz  de  Indicadores  (em  anexo).  A  estrutura  abaixo  indica  a
composição geral a que se chegou:

Tabela 2: Estrutura do Indicador de Maturidade Municipal para a Adoção da Plataforma

Mapas Culturais

MUNICÍPIO

Indicador Maturidade

Categoria: Hierarquia das Cidades

Conjunto 1 - Fluxo de Bens e Serviços 

Categoria: Institucionalidade

Conjunto 2 - Situação SNC

Conjunto 3 - Órgão Gestor da Cultura (Caracterização)

Conjunto 4 - Política Municipal de Cultura (Objetivos)

Categoria: Tecnologia

Conjunto 5 - Infraestrutura do Órgão Gestor da Cultura

Conjunto 6 -  Meios de Comunicação

Categoria: Formação
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Conjunto 7 - Capacitação

Conjunto 8 -  Ações promovidas

Categoria: Participação Social

Conjunto 9 -  Plano Municipal de Cultura

Conjunto 10 - Conselho Municipal de Cultura

Conjunto 11 - Conferência Municipal de Cultura

Conjunto 12 - Fundo Municipal de Cultura

Categoria: Investimento em Cultura

Conjunto 13 - Índice Investimento 2013-2016

O procedimento adotado para a criação e normatização de cada uma dessas 6
categorias  (que  ao  todo  englobam  13  conjuntos  de  variáveis)  foi  bastante
documentado no relatório anterior.  Lá também foram feitas algumas sugestões de
encaminhamento para a aplicação da metodologia – etapa 3.2.2 que se conclui neste
relatório do terceiro trimestre do projeto.

Todos  os  municípios  mapeados  (aqueles  com  mais  de  500mil  habitantes,
conforme exigência do projeto) poderão, após a aplicação da metodologia, contar com
uma  tabela  como  esta,  acrescida  de  uma  coluna  com  os  valores  ou  “notas”
correspondentes a cada um dos conjuntos e categorias. É esta coluna com os valores
que fornecerá os parâmetros para a tomada de decisão qualifcada por parte  dos
órgãos gestores.

 2.2. Aplicação da metodologia

A aplicação desta metodologia para a avaliação da Maturidade dos Municípios
para a Adoção da Plataforma Mapas Culturais visa fornecer insumos para a tomada de
decisão do órgão gestor da cultura em nível federal,  no sentido de direcionar seus
esforços para a otimização na adoção da plataforma.

Até o momento já havia sido apresentada a “Matriz de Indicadores” versão
beta,  em formato Excel,  com todos os dados extraídos das fontes indicadas (Regic
IBGE, Munic IBGE e FinBra STN) já normalizados para todos os municípios com mais de
500mil habitantes, e também com todas as fórmulas de ponderação para a realização
da normalização das variáveis. A Matriz é composta de 3 abas. São elas: (1) Interface
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Indicador,  que permite a simulação de cenários ao nível das categorias, a partir da
modifcação  da  dos  pesos  dos  conjuntos.  (2) Matriz  Indicadores  Municipais,
concentra praticamente todos os dados utilizados para a construção desse indicador,
além dos cálculos matemáticos. Pode ser utilizada para simulação de cenários ao nível
dos  conjuntos.  Entretanto,  sua  principal  função  é  prover  os  dados  para  Interface
Indicador; na  (3)  Matriz investimentos Municipais 2013-2016 estão localizados os
dados fnanceiros municipais utilizados para o cômputo do Índice Per Capita 2013-
2016, vinculado à aba anterior. Ou seja:  a metodologia está defnida, a Matriz está
pronta,  com todos os municípios-alvo mapeados, com todos os dados das diversas
fontes já coletados e dispostos na Matriz, com todas as fórmulas de ponderações já
calculadas e aplicadas, e com a interface já preparada para serem atribuídos pesos às
variáveis e conjuntos. 

A  etapa entregue neste momento (que se  conclui  com este  relatório que
abrange nove meses do projeto) é a atribuição de pesos a cada uma das variáveis e
a  cada  um  dos  conjuntos,  acompanhada  da  justificativa de  sua  pertinência.  O
objetivo  é  o  de  oferecer  uma  ferramenta  pronta  para  ser  utilizada  pela  gestão.
Contudo, como os interesses e objetivos prioritários da gestão pdem sofrer alterações
ao longo do tempo, deixamos os pesos em “formato aberto” para que eles possam ser
alterados  de  acordo  com  as  prioridades  do  momento.  Nesse  sentido,  os  pesos
atribuídos confguram-se como uma sugestão a partir  de análises que levaram em
conta diversos cenários possíveis.

Além da atribuição de pesos a partir de análise de cenários, também vamos
apresentar  um  tutorial para  que o  gestor  cultural  da  área  responsável  possa  ele
mesmo fazer simulações e vislumbrar cenários a partir das prioridades e demandas
do momento, pois a Matriz foi pensada e desenvolvida para que possa ser utilizada
como ferramenta de gestão para embasar tecnicamente as decisões acerca da escolha
de parceiros institucionais.

 2.3. Variáveis e pesos sugeridos

No relatório anterior (2o Trimestre), entregue em Julho de 2018, foi enviada a
documentação da metodologia, com todas as variáveis que poderiam ser levadas em
consideração para o estudo, e ainda sem que fossem atribuídos a elas os pesos para o
cômputo dos valores. Isso porque a metodologia havia sido criada (etapa 3.2.1) porém
sua aplicação prática (etapa 3.2.2) não havia sido concluída.

Neste  relatório  (3o  Trimestre),  apresentamos  a  documentação  defnitiva  da
metodologia. Cada um dos conjuntos está listado com todas as variáveis consideradas
na  versão  fnal  da  matriz  de  Indicadores,  e  cada  uma  delas  conta  com  o  peso
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considerado adequado para a avaliação da maturidade do município para a adoção da
Plataforma Mapas Culturais.

As variáveis que constavam do relatório anterior mas não foram consideradas
na  versão  fnal  da  Matriz  de  Indicadores  aparecem  tachadas  nas  tabelas  de
documentação a seguir.  O motivo pelo qual  a  variável  em questão deixou de  ser
considerada  também  consta  das  tabelas,  assim  como  o  procedimento  de
normalização adotado para  cada variável  considerada.  Os  IDs  (identifcadores)  das
variáveis  foram  renumerados  a  partir  dessa  nova  organização.  Além  disso,  cada
variável  apresenta um valor de 1 a 5 como sugestão para o cálculo ponderado do
indicador.

A lógica que permeia a metodologia é a seguinte (partindo do menor para o
maior elemento): 65 Variáveis >>> 13 Conjuntos >>> 6 Categorias. Cada Variável tem
peso dentro do Conjunto. Cada Conjunto tem peso dentro da Categoria. Os índices são
dados ao nível da Categoria, além de um índice geral.

O critério para a atribuição de pesos ao nível dos Conjuntos está sintetizado
abaixo:

Tabela 3: Critérios para a Atribuição de Pesos ao nível dos Conjuntos

Peso 5 = Pressuposto para ambiente de implantação

Peso 4 = Elemento muito importante para melhor ambiente para a implantação

Peso 3 = Elemento importante para melhor ambiente para a implantação

Peso 2 = Elemento considerável para melhor ambiente para implantação

Peso 1 = Elemento pouco importante para melhor ambiente para implantação

Ou seja, os critérios utilizados para a atribuição de pesos não trazem valor em
si, mas se relacionam estritamente ao ambiente de implantação da Plataforma Mapas
Culturais. Por exemplo: a adesão ao SNC, até o momento, é um pressuposto para a
adoção da Plataforma Mapas Culturais pelo Município, motivo pelo qual foi atribuído
peso 5 ao Conjunto 2 – Situação do SNC.

Nessa sugestão de pesos aos conjuntos foram considerados elementos “muito
importantes” (peso 4) a natureza do órgão gestor de cultura (se secretaria exclusiva
ou  compartilhada  com  outra  pasta);   a  infraestrutura  tecnológica  do  órgão;  e  a
propensão da gestão em investir na capacitação dos funcionários do órgão gestor. Um
órgão  gestor  exclusivo,  ainda  que  da  administração  indireta,  além  de  ser  uma
recomendação  do  SNC,  facilitaria  as  tratativas  poíticas  para  a  implantação  da
Plataforma, já que ela é voltada predominantemente para ações e projetos culturais e
pode gerar  indicadores  específcos  para  a  gestão de  políticas  públicas  na  área  da
cultura.  A  infraestrutura  tecnológica  e  a  propensão  da  gestão  em  investir  na
capacitação  dos  funcionários  do  órgão  gestor  podem  representar  vantagem  no
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processo  de  implantação  da  plataforma,  já  que  o  processo  depende  de  uma
infraestrutura mínima instalada (por exemplo uma página na internet) e do apoio da
gestão municipal na capacitação dos funcionários para o processo de implantação da
plataforma.

Nessa sugestão foram considerados elementos “importantes” (peso 3) o fuxo
de bens e serviços entre as cidades, os objetivos da política municipal de cultura, as
características do conselho municipal de cultura, e o investimento médio em cultura
realizado  pelo  município  nos  últimos  anos.  O  fuxo  de  bens  e  serviços  mostra  a
importância  regional  da  cidade,  sendo  estratégica  a  adoção  da  plataforma  por
municípios que exerçam essa infuência regional. A existência de objetivos na política
cultural  (especialmente  aqueles  ligados  à  participação social  e  descentralização da
produção cultural) torna a adoção da plataforma mais pertinente naquele território,
visto que ela  contribuirá com os objetivos defnidos para a  política.  Nesse sentido
também  é  importante  a  atuação  do  Conselho  Municipal  de  Cultura,  instrumento
permanente de participação social que pode estimular de maneira orgânica a adesão
dos agentes culturais locais à plataforma e conferir dinamismo a ela. O histórico de
investimentos municipais na área cultural é importante porque pode demonstrar a
institucionalidade da área cultural e a importância estratégica que a cultura assume
nos programas de governo e nas peças orçamentárias municipais.

Foram  interpretados  como  elementos  “consideráveis”  (peso  2)  para  a
maturidade do município na adoção da plataforma a existência de Plano e Conferência
Municipal de Cultura. Esses elementos constitutivos do SNC voltados à participação
social podem estimular, de maneira complementar ao Conselho, a adesão dos agentes
culturais locais à plataforma e assim conferir dinamismo e pertinência a ela. 

Por  fm,  foram  considerados  elementos  “pouco  importantes”  (peso  1)  a
existência de meios de comunicação (especifcamete provedor de internet); o tipo de
ações culturais promovidas pela gestão (cursos para a população na área de cultura); e
a existência de Fundo Municipal de Cultura. Provedor de internet (entendido como
recurso  comunicacional,  conforme  entendimento  da  fonte  dos  dados)  pode  ser
adquirido/contratado a qualquer tempo do processo de implantação da plataforma.
Os cursos e ofcinas culturais oferecidos à população não se relacionam diretamente
ao  ambiente  propício  à  implantação  da  plataforma  que  se  procura  avaliar.  E  os
recursos do Fundo Municipal de Cultura, geralmente voltados aos projetos propostos
pela  comunidade  cultural,  não  são  a  fonte  de  recursos  prioritária  desse  tipo  de
implantação  tecnológica,  que  demanda  ariculação  política  entre  órgãos  gestores
municipais e federais.

Adotando tais critérios, os pesos sugeridos para cada um dos 13 conjuntos de
variáveis são:

Tabela 4: Sugestão de Pesos para os Conjuntos (por nível de prioridade)
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PESO 5 - Pressuposto Conjunto 2 - Situação SNC

PESO 4 - Muito Importante
Conjunto 3 - Órgão Gestor da Cultura

Conjunto 5 - Infraestrutura do Órgão Gestor da Cultura

Conjunto 7 - Capacitação

PESO 3 - Importante

Conjunto 1 - Fluxo de Bens e Serviços

Conjunto 4 - Polítca Municipal de Cultura

Conjunto 10 - Conselho Municipal de Cultura

Conjunto 13 - Investmento em Cultura

PESO 2 - Considerável
Conjunto 9 - Plano Municipal de Cultura

Conjunto 11 - Conferência

PESO 1 - Pouco Importante

Conjunto 6 - Meios de Comunicação

Conjunto 8 - Ações Promovidas

Conjunto 12 - Fundo Municipal

Ou ainda, transpondo as sugestões de pesos acima numa organização a partir
da sequência numérica dos Conjuntos, teríamos:

Tabela 5: Sugestão de Pesos para os Conjuntos
(por sequência numérica dos Conjuntos)

Peso Conjunto Categoria

3 1. FLUXO DE BENS E SERVIÇOS Hierarquia das Cidades

5 2. SITUAÇÃO SNC

Insttucionalidade4 3. ÓRGÃO GESTOR DA CULTURA

3 4. POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA

4 5. INFRAESTRUTURA DO ÓRGÃO GESTOR DA CULTURA
Tecnologia

1 6. MEIOS COMUNICAÇÃO

4 7. CAPACITAÇÃO
Formação

1 8. AÇÕES PROMOVIDAS

2 9. PLANO MUNICIPAL DE CULTURA

Partcipação Social
3 10. CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

2 11. CONFERÊNCIA

1 12. FUNDO MUNICIPAL

3 13. ÍNDICE INVESTIMENTO 2013-2016 Investmento em Cultura

A tabela acima consta da Aba 1 da planilha Matriz de Indicadores (em anexo).
Os  pesos  em  fonte  vermelha  podem  ser  alterados  diretamente  na  planilha.  As
alterações  geram,  automaticamente,  novos  índices  para  cada  município,  pois  a
planilha se constitui não apenas como uma base de dados, mas principalmente uma
interface  entre  tais  dados  e  a  gestão.  Mas  antes  de  apresentarmos  o  Tutorial  da
Ferramenta e explicarmos como esses pesos podem ser alterados diretamente na
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interface, gostaríamos de fazer considerações sobre o peso de cada uma das variáveis
no interior de cada um desses 13 conjuntos.

Para  a  atribuição  de  pesos  às  variáves  individuais  adotamos  os  mesmos
critérios utilizados para a atribuição de pesos aos conjuntos:

Peso 5 = Pressuposto para ambiente de implantação

Peso 4 = Elemento muito importante para melhor ambiente para a implantação

Peso 3 = Elemento importante para melhor ambiente para a implantação

Peso 2 = Elemento considerável para melhor ambiente para implantação

Peso 1 = Elemento pouco importante para melhor ambiente para implantação

A única  categoria  cujas  variáveis  não apresentam sugestão de peso para o
cálculo ponderado do indicador é a Categoria Hierarquia das Cidades. Isso se deve à
natureza da fonte utilizada (Hierarquia REGIC-IBGE), em que todas as demais variáveis
estão em função da variável 1.1 que estabelece a hierarquia das cidades. Portanto, as
variáveis do Conjunto 1 (Fluxos de Bens e Serviços) não possuem peso para o cálculo
do Índice, conforme tabela abaixo:

Tabela 6: Sugestão de Pesos para cada uma das Variáveis dentro dos Conjuntos

Conjunto 1. Fluxos de Bens e Serviços

Categoria: HIERARQUIA DAS CIDADES

Conjunto 1. Fluxos Bens e Serviços

Variável Tipo Valor Peso

1.1 Hierarquia REGIC Categórico 6 - 1A
5 - 1B
4 - 1C
3 - 2A
2 - 2B
1 - 2C 

-

1.2 Medida de Intensidade de 
Relacionamento

Numérico Ex: 128 -

1.3 Número relacionamentos 
Lazer

Numérico Ex: 45 -

1.4 Classes relacionamento  
lazer

Numérico 5 - e
4 - d
3 - c

-
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2 - b
1 - a
-  - 0

Especificação

1.1 A variável foi  convertida em categoria.  Seu valor é atribuído de acordo
com a hierarquia REGIC do IBGE, de forma que: valores maiores para os
que estão próximos de 1A; e menores para os que estão próximos de 2C.

As  variáveis  1.2,  1.3 e  1.4 estão  em  função  da  variável  1.1  devido  sua
representação  hierárquica  e  categórica, portanto  não  possuem  peso  para  o
cálculo do Índice por Conjunto ou Índice Geral.

Total variáveis Consideradas: 4 Peso Conjunto: 3

Total Variáveis Desconsideradas: 0

Na Categoria Institucionalidade temos três cojuntos: 2 - Situação da adesão
ao Sistema Nacional de Cultura (SNC); 3 - Características do Órgão Gestor da Cultura; e
4 - Objetivos da Política Municipal de Cultura. 

No Conjunto 2 - Situação do SNC (peso 5), a variável relativa ao ano de adesão
ao Sistema foi considerada um pressuposto. Quanto mais antiga a adesão, maior a
institucionalidade  e  maior  o  valor  atribuído à  variável.  O peso sugerido para  essa
variável  é  5.  Já  para  variável  relativa  ao  ano  de  adesão  estadual  ao  Sistema  foi
atribuído peso 1, pois apesar de ser ideal que o Estado tenha aderido (motivo pelo
qual  a  variável  é  considerada),  a  não  adesão  não  tem  implicações  negativas  à
maturidade do município.

Lembrando que  as  variáveis  que  constavam  do  relatório  anterior  mas  não
foram consideradas na versão fnal da Matriz de Indicadores aparecem tachadas nas
tabelas de documentação a seguir:
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Tabela 7: Sugestão de Pesos para cada uma das Variáveis dentro dos Conjuntos

Conjunto 2. Situação SNC

Categoria: INSTITUCIONALIDADE

Conjunto 2. Situação SNC

ID Variável Tipo Valor Peso

Município Aderiu ao 
SNC

Texto Sim; Não -

2.1 Ano adesão Municipal 
(DOU)

Categórico 3 -2012 e 2013 
2 - 2014 e 2015
1 - 2016 e 2017

5

Estado Aderiu ao SNC Texto Sim; Não -

2.2 Ano adesão Estadual 
(DOU)

Categórico 3 para 2012 e 2013
2 para 2014 e 2015
1 para 2016 e 2017

1

Especificação

As  variáveis  tachadas  foram  desconsideradas  por  serem  sobre-representadas
pela 2.1 e 2.2.

Nas variáveis  2.1 e  2.2  os anos foram agrupados em duplas e convertidos em
categoria. Os valores são atribuídos em função de cada dupla/categoria de forma
que: quanto mais anterior/antigo, maior o valor; e quanto mais recente, menor o
valor.

Total Variáveis Consideradas: 2 Peso Conjunto: 5

Total Variáveis Desconsideradas: 2
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No  Conjunto 3 -  Órgão Gestor da Cultura  (peso 4),  foi  considerado muito
importante (peso 4) a variável relativa ao nível de exclusividade da cultura no órgão
gestor, conforme documentado na tabela a seguir. Isto porque tal exclusividade, além
de ser uma recomendação do SNC, pode facilitar as tratativas políticas para a adoção
da plataforma Mapas Culturais.

Tabela 8: Sugestão de Pesos para cada uma das Variáveis dentro dos Conjuntos

Conjunto 3. Órgão Gestor da Cultura

Categoria: INSTITUCIONALIDADE

Conjunto 3. Órgão Gestor da Cultura

ID Variável Tipo Valor Peso

3.1 Caracterização
do Órgão 
Gestor da 
Cultura

Categoria 3 - Secretaria Exclusiva + 
Órgão da Admin. Indireta; 

2 - Secretaria em Conjunto 
com outras políticas

1 - Setor subordinado à outra 
secretaria + Setor 
subordinado à chefia do 
Executivo

4

Especificação

A variável foi  convertida em categoria e Secretaria Exclusiva foi agrupado com
Órgão de Administração Indireta. Os valores são atribuídos de forma que: quanto
mais dedicado à gestão da cultura (com exclusividade), maior o valor; e quanto
menos dedicado, menor.

Total Variáveis Consideradas: 1 Peso Conjunto: 4

Total Variáveis Desconsideradas: 0

No Conjunto 4 – Política Municipal de Cultura (peso 3), foram considerados
muito importantes (peso 4)  a  existência  de uma política  municipal,  e  três  de seus
objetivos  que  se  relacionam diretamente  às  potencialidades  da  plataforma Mapas
Culturais: ampliar o grau de participação social nos projetos culturais; descentralizar a
produção cultural;  e  democratizar a  gestão cultural.  Municípios  que se propõem a
atingir  tais  objetivos  estariam  mais  alinhados  às  perspectivas  ofertadas  pela
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plataforma Mapas Culturais. Os demais objetivos não se articulam da mesma forma às
possibilidades de entregas da plataforma, e portanto a sugestão é de pesos 3, 2 e 1
conforme documentado na tabela abaixo:

Tabela 9: Sugestão de Pesos para cada uma das Variáveis dentro dos Conjuntos

Conjunto 4. Polítca Municipal de Cultura

Categoria: INSTITUCIONALIDADE

Conjunto 4. Política Municipal de Cultura

Variável Tipo Valor Peso

4.1 Política municipal de cultura - 
existência

Binário 1 - Sim
0 - Não

4

4.2 OBJETIVOS Tornar a cultura um 
dos componentes básicos para a 
qualidade de vida

Binário 1 - Sim
0 - Não

2

4.3 OBJETIVOS Ampliar o grau de 
participação social nos projetos 
culturais

Binário 1 - Sim
0 - Não

4

4.4 OBJETIVOS Dinamizar as 
atividades culturais do município

Binário 1 - Sim
0 - Não

3

4.5 OBJETIVOS Integrar a cultura ao
desenvolvimento local

Binário 1 - Sim
0 - Não

3

4.6 OBJETIVOS Preservar o 
patrimônio histórico, artístico e 
cultural

Binário 1 - Sim
0 - Não

1

4.7 OBJETIVOS Descentralizar a 
produção cultural

Binário 1 - Sim
0 - Não

4

4.8 OBJETIVOS Garantir a 
sobrevivência das tradições 
culturais locais

Binário 1 - Sim
0 - Não

1

4.9 OBJETIVOS Democratizar a 
gestão cultural

Binário 1 - Sim
0 - Não

4

Outros Texto Sim; Não -
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Nenhum do itens citados Texto Sim; Não -

Especificação

As variáveis 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 foram convertidas em binário,
passando a corresponder 1 para sim e 0 para não. 

As  variáveis  foram  desconsideradas  por  serem  sobre-representadas  pelas
demais.

Total Variáveis Consideradas: 9 Peso Conjunto: 3

Total Variáveis Desconsideradas: 2

Na  Categoria Tecnologia temos  dois cojuntos:  5 - Infraestrutura do Órgão
Gestor da Cultura; e 6 - Meios de Comunicação. 

No  Conjunto 5 -  Infraestrutura do Órgão Gestor da Cultura  (peso 4),  foi
considerada muito importante (peso 4) a existência de uma página na internet.  As
variáveis relativas à utilização e à familiaridade com sistemas informatizados para a
gestão cultural foram consideradas importantes (peso 3). A existência de e-mail foi
considerada para a avaliação acerca da infraestrutura tecnológica do órgão gestor,
mas  a  variável  foi  interpretada  como  pouco  importante  para  o  ambiente  de
implantação da plataforma (peso 1).

Tabela 10: Sugestão de Pesos para cada uma das Variáveis dentro dos Conjuntos

Conjunto 5. Infraestrutura do Órgão Gestor da Cultura

Categoria: TECNOLOGIA

Conjunto 5. Infraestrutura do Órgão Gestor da Cultura

ID Variável Tipo Valor Peso

5.1 Existência Página Internet Binário 1 - Sim
0 - Não

4

Endereço Página Texto Ex: 
manauscult.m
anaus.am.gov

-
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.br

5.2 Existência e-mail Binário 1 - Sim
0 - Não

1

Endereço e-mail Texto Ex: 
CULTURA.PV
H@HOTMAIL
.COM

-

5.3 Município utiliza Sistemas 
informat. para gerir política

Binário 1 - Sim
0 - Não

3

5.4 SIST Permite Cadastro 
Projetos por Agentes

Binário 1 - Sim
0 - Não

3

5.5 SIST Permite 
acompanhamento da 
execução dos projetos 
cadastrados

Binário 1 - Sim
0 - Não

3

5.6 SIST Permite realizar 
cadastro de agentes e 
objetos culturais

Binário 1 - Sim
0 - Não

3

5.7 SIST Permite realizar 
planejamento orçamentário 
da política

Binário 1 - Sim
0 - Não

3

5.8 SIST Permite realizar a 
gestão de equipamentos 
culturais

Binário 1 - Sim
0 - Não

3

5.9 SIST Permite realizar a 
gestão do patrimônio 
cultural

Binário 1 - Sim
0 - Não

3

Nenhuma das alternativas Texto Sim; Não -

Especificação

As variáveis 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9 foram convertidas em binário,
passando a corresponder 1 para sim e 0 para não.
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As variáveis foram desconsideradas por serem sobre-representadas pelas demais.

Total Variáveis Consideradas: 9 Peso Conjunto: 4

Total Variáveis Desconsideradas: 3

No  Conjunto  6  -  Meios  de  Comunicação  (peso  1),  foi  considerada  muito
importante (peso 4) a existência de um provedor de internet. A sugestão de peso 4
dessa  variável  visa  compensar  o  peso  reduzido  que  os  meios  de  comunicação
assumiram diante dos demais conjuntos. 

Tabela 11: Sugestão de Pesos para cada uma das Variáveis dentro dos Conjuntos

Conjunto 6. Meios de Comunicação

Categoria: TECNOLOGIA

Conjunto 6. Meios Comunicação

Variável Tipo Valor Peso

6.1 Provedor de 
internet

Binário 1 - Sim
0 - Não

4

Especificação                                     

A variável foi convertida em binário, passando a corresponder 1 para sim e 0 para 
não. 

Total Variáveis Consideradas: 1 Peso Conjunto: 1

Total Variáveis Desconsideradas: 0

Na  Categoria  Formação temos  dois  cojuntos:  7  –  Capacitação  específca
oferecida aos gestores municipais; e 8 - Ações de Capacitação Promovidas. 

No Conjunto 7 - Capacitação (peso 4), foram consideradas muito importantes
(peso 4)  as  variáveis  relativas  à  oferta de cursos de capacitação para servidores e
gestores públicos; à frequência dessa oferta; e aos temas dessas formações que mais
impactam na qualifcação específca dos gestores para o uso de tecnologias digitais na
gestão cultural (capacitação tecnológica e administrativa, e em gestão cultural). Para os
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demais temas de capacitaão, a sugestão de pesos distribui-se entre 3, 2 e 1, conforme
pode ser observado na tabela a seguir:

Tabela 12: Sugestão de Pesos para cada uma das Variáveis dentro dos Conjuntos

Conjunto 7. Capacitação

Categoria: FORMAÇÃO

Conjunto 7. Capacitação

Variável Tipo Valor Peso

7.1 A gestão municipal oferece 
cursos de capacitação para 
servidores e gestores públicos

Binário 1 - Sim
0 - Não

4

7.2 TEMA Gestão de 
equipamentos culturais

Binário 1 - Sim
0 - Não

3

7.3 TEMA Elaboração e gestão de 
projetos

Binário 1 - Sim
0 - Não

1

7.4 TEMA Capacitação tecnológica
e administrativa

Binário 1 - Sim
0 - Não

4

7.5 TEMA Gestão cultural Binário 1 - Sim
0 - Não

4

7.6 TEMA Leis de incentivo Binário 1 - Sim
0 - Não

1

7.7 TEMA Editais Binário 1 - Sim
0 - Não

2

7.8 TEMA Captação de recursos Binário 1 - Sim
0 - Não

1

7.9 TEMA Estabelecimento de 
parcerias com entes públicos e 
privado

Binário 1 - Sim
0 - Não

1

Nenhum dos temas Binário Sim; Não -

7.10 Nos últimos 12 meses a gestão
municipal realizou curso em 

Binário 1 - Sim
0 - Não

4
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algum dos temas citados

7.11 Dentre os cursos de 
capacitação ofertados algum é 
realizado por meio de parceria

Binário 1 - Sim
0 - Não

1

Especificação

As variáveis 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 e 7.11 foram convertidas
em binário, passando a corresponder 1 para sim e 0 para não. 

A variável foi desconsiderada por ser sobre-representada pelas demais.

Total Variáveis Consideradas: 11 Peso Conjunto: 4

Total Variáveis Desconsideradas: 1

O  Conjunto 8  –  Ações  Promovidas traz  informações  a  respeito  das  ações
culturais promovidas pelo poder público, entre elas ações de capacitação em cultura
para a população em geral (não apenas para gestores como no conjunto anterior). A
interpretação é a de que se o município investe em formação cultural da sociedade
civil, haveria uma maior probabilidade de o município oferecer ações de capacitação
para o uso da plataforma Mapas Culturais para a soceidade. Como a base Munic-IBGE
não traz essa informação específca – ou seja, trata-se de uma suposição – a sugestão
para  o  conjunto  é  de  peso  1:  não  se  pode  considerar  uma  suposição  como
pressuposto ou algo muito importante. Contudo, sugere-se que as variáveis em seu
interior,  que  justifcam  a  suposição,  obtenham  pesos  maiores.  Por  exemplo:  a
promoção de cursos, especialmente aqueles com foco em gestão cultural, ou ainda o
apoio fnanceiro a eles, é importante para sinalizar que a gestão está comprometida
com a qualifcação cultural da sociedade e dos processos de gestão cultural,  sendo
sugerido  o  peso  3.  A  frequência  dessa  oferta  é  considerável  nesse  cômputo,
sugerindo-se o peso 2 a esta variável.

Tabela 13: Sugestão de Pesos para cada uma das Variáveis dentro dos Conjuntos –

Conjunto 8. Ações Promovidas

Categoria: FORMAÇÃO

Conjunto 8. AÇÕES PROMOVIDAS

ID Variável Tipo Valor Peso

8.1 Promove cursos de capacitação Binário 1 - Sim 3
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livre/profiss. em atividades da cultura 0 - Não

8.2 ÁREA Gestão cultural Binário 1 - Sim
0 - Não

3

8.3 Promoveu algum desses cursos nos 
últimos 12 meses

Binário 1 - Sim
0 - Não

2

8.4 Apoiou financeiramente nos últimos 
12 meses 
Seminário/Simpósio/Encontro/Congre
sso/Palestra

Binário 1 - Sim
0 - Não

3

Especificação

As  variáveis  (8.1,  8.2,  8.3,  8.4)  foram  convertidas  em  binário,  passando  a
corresponder 1 para sim e 0 para não. 

Total Variáveis Consideradas: 4 Peso Conjunto: 1

Total Variáveis Desconsideradas: 0

Na  Categoria Participação Social,  elemento priorizado no Sistema Nacional
de Cultura,  temos  quatro cojuntos:  9 – Plano Municipal de Cultura; 10 - Conselho
Municipal de Cultura; 11 – Conferêcia Municipal de Cultura; e 12 – Fundo Municipal de
Cultura. De todas as categorias, essa é a que tem o maior número de conjuntos e o
maior número de variáveis. Das 65 variáveis levadas em consideração nas 6 categorias
da  metodologia,  essa  categoria  concentra  mais  de  30%  delas,  num  total  de  23
variáveis. Portanto,  a participação social está bem representada dentre as variáveis
consideradas no estudo, e nesse sentido, atribuir peso 4 (ou “muito importante”) a
esses conjuntos poderia criar uma sobrerrepresentação da participação social no ról
de  variáveis.  Assim,  os  Conjuntos  da  Categoria  Participação  Social  não  têm  pesos
maiores que 3 (ou “importante”): Conjunto Conselho = peso 3; Conjunto Plano = peso
2;  Conjunto Conferência = peso 2; Conjunto Fundo = peso 1.  Conforme havíamos
argumentado anteriormente,  a  estrutura permanente do Conselho pode contribuir
muito na mobilização da comunidade cultural para a utilização da plataforma; Plano e
Conferência  têm menor  poder  de  mobilização;  e  o  Fundo quase  não interfere  na
mobilização da comunidade para o uso da plataforma, daí a gradação. Contudo, no
interior de cada conjunto, faz-se necessária uma availiação da importância de cada
uma  das  variáveis  para  a  mobilização  da  comunidade  cultural  para  o  uso  da
plataforma.

No  Conjunto  9  -  Plano  Municipal  de  Cultura  (peso  2),  as  variáveis
relacionadas à existência do Plano e à participação da sociedade em sua elaboração
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são pontos muito importantes, e assim sugere-se que elas tenham peso 4. A variável
relacionada à existência de metas é importante, e sugere-se a ela peso 3. A variável
relacionada à fase de elaboração é considerável,  sendo sugerido peso 2. Vigência e
validade  seriam  menos  importantes  se  comparados  aos  pontos  anteriores,  sendo
sugerido peso 1 às variáveis relacionadas.

Tabela 14: Sugestão de Pesos para cada uma das Variáveis dentro dos Conjuntos

Conjunto 9. Plano Municipal de Cultura

Categoria: PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Conjunto 9. PLANO MUNICIPAL DE CULTURA

Variável Tipo Valor Peso

9.1 Plano Municipal 
de Cultura - 
existência

Categórico 3 - Sim; 
2 -  Sim, mas não 
regulamentado;
1 - Em elaboração; e 0 - 
Não 

4

Ano da Lei Data Ex: 2012 -

9.2 Fase da 
elaboração

Categórico 2 - Em tramitação no 
Poder Executivo ou 
Câmara Municipal;
1 - Em discussão com a 
sociedade;
0 - Em 
branco/inexistente

2

9.3 Foi elaborado com
a participação da 
sociedade civil

Binário 1 - Sim
0 - Não

4

9.4 Por intermédio de 
Conselhos

Binário 1 - Sim
0 - Não

4

9.5 Por intermédio de 
Conferência

Binário 1 - Sim
0 - Não

4

9.6 Vigência do plano Categórico 0 - Não informado ou 0
1 - <2018
2 - >2018

1
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9.7 Validade do Plano Categórico 1 - 2019
2 - 2020-2025

1

9.8 O Plano possui 
metas

Binário 1 - Sim
0 – Não

3

Especificação

9.1 A variável  foi  convertida em categoria.  Seu valor é atribuído de acordo
com  a  existência  do  Plano  Municipal  de  Cultura,  de  forma  que:  se
existente,  maior  o  valor;  se  sim,  mas  não  regulamentado,  valor
intermediário; se em elaboração, valor baixo; se não, valor zero.

9.2 A variável  foi  convertida em categoria.  Seu valor é atribuído de acordo
com a fase de elaboração do PNC, de forma que: se está em tramitação,
maior o valor; se está em discussão com a sociedade, menor o valor; se
ausente, valor zero.

9.6 A variável foi convertida em categoria. Seu valor é atribuído de forma que:
se a vigência do PNC é maior que 2018, maior o valor;  se menor que
2018, menor o valor; se ausente, valor é zero. 

9.7 A variável  foi  criada pela  necessidade de identificar  quão próximo é  o
vencimento do PNC. Seu valor é atribuído de forma que: se a validade do
plano é 2019, menor o valor; se sua validade vai de 2019 a 2025, maior o
valor; se ausente,valor zero.

As  variáveis  9.3,  9.4,  9.5 e  9.8 foram  convertidas  em  binário,  passando  a
corresponder 1 para sim e 0 para não. 

Total Variáveis Consideradas: 8 Peso Conjunto: 2

Total Variáveis Desconsideradas: 1

No  Conjunto  10  -  Conselho  Municipal  de  Cultura  (peso  3),  as  variáveis
relacionadas à idade do Conselho e frequência de reuniões são consideradas muito
importantes,  e  assim sugere-se  que  elas  tenham peso  4.  A  variável  relacionada à
composição  do  Conselho  é  importante,  e  sugere-se  a  ela  peso  3.  As  variáveis
relacionadas  à  natureza e  funções do Conselho são consideráveis,  sendo sugerido
peso 2 a elas.
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Tabela 15: Sugestão de Pesos para cada uma das Variáveis dentro dos Conjuntos

Conjunto 10. Conselho Municipal de Cultura

Categoria: PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Conjunto 10. Conselho Municipal de Cultura 

Variável Tipo Valor Peso

Conselho Municipal 
- Existência

Texto Sim; Não -

10.1 Ano da lei de 
criação

Categórico 6- 1968 - 2003;
5 - 2006 e 2005; 
4 - 2008 - 2007; 
3 - 2010 e 2009; 
2 - 2012 e 2011; 
1 - 2014 e 2013 

4

10.2 O Conselho Categórico 3 - Tem maior 
representatividad
e da soc. civil; 
2 - É paritário; 
1 - Te maior 
representação 
governamental

3

10.3 Consultivo Binário 1 - Sim
0 - Não

2

10.4 Deliberativo Binário 1 - Sim
0 - Não

2

10.5 Normativo Binário 1 - Sim
0 - Não

2

10.6 Fiscalizador Binário 1 - Sim
0 - Não

2

Como são 
escolhidos os 
integrantes da 
sociedade civil

Texto Ex: Indicação do 
poder público

-

10.7 Quantidade de 
reuniões nos últimos

Categórico 5 -  20>;
4 - 16-20;

4
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12 meses 3 - 11-15;
2 - 6-10;
1 - 1-5;
0 - 0

Especificação

10.1 Os anos foram agrupados em dupla entre 2014 até 2004 e convertidos em
categoria. Os valores são atribuídos em função de cada dupla/categoria
de forma que: quanto mais anterior/antigo maior o valor; e quanto mais
recente  menor  o  valor.  Entretanto,  os  anos  de  2003  a  1968  foram
agrupados e convertidos em categoria de único valor, por se referirem a
um período anterior à lei do SNC.

10.2 O conselho  foi  convertido  em categoria.  Os  valores  são  atribuídos  de
forma que: se ele tem maior representação da sociedade civil,  maior o
valor;  se  ele  é  paritário,  valor  intermediário;  e  se  sua  representação
governamental é maior, menor valor.

10.7 A variável foi convertida em categoria. Os valores são atribuídos de acordo
com a quantidade de reuniões, de forma que: quanto mais reuniões, maior
o valor; e quanto menos reuniões, menor o valor.

As variáveis  10.3,  10.4,  10.5,  10.6 foram convertidas  em binário,  passando a
corresponder 1 para sim e 0 para não. 

Total Variáveis Consideradas: 7 Peso Conjunto: 3

Total Variáveis Desconsideradas: 2

No  Conjunto 11 -  Conferência Municipal de Cultura  (peso 2),  as variáveis
relacionada à sua realização e sua previsão legal são importantes, e sugere-se a elas
peso 3. 

Tabela 16: Sugestão de Pesos para cada uma das Variáveis dentro dos Conjuntos

Conjunto 11. Conferência Municipal de Cultura

Categoria: PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Conjunto 11. Conferência

ID Variável Tipo Valor Peso
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11.1 O município já realizou 
Conferências

Binário 1 - Sim
0 - Não

3

A realização é prevista por
lei

Texto Sim; Não -

11.2 Ano da lei Categórico 6 - 2003-1997;
5 - 2005-2004;
4 - 2007-2006;
3 - 2009-2008;
2 - 2012-2010;
1 - 2014-2010;
0 - Em branco

3

Especificação

11.1 A variável foi convertida em binário, passando a corresponder 1 para sim e
0 para não. 

11.2 Os anos foram agrupados em dupla entre 2014 até 2004 e convertidos em
categoria. Os valores são atribuídos em função de cada dupla/categoria de
forma que: quanto mais anterior/antigo maior o valor; e quanto mais recente
menor o valor.  Entretanto,  os  anos de 2003 a  1968 foram agrupados e
convertidos  em categoria  de  único  valor,  por  se  referirem a  um período
anterior à lei do SNC.

Total Variáveis Consideradas: 2 Peso Conjunto: 2

Total Variáveis Desconsideradas: 1

No  Conjunto  12  -  Fundo  Municipal  de  Cultura  (peso  1),  as  variáveis
consideradas importantes, com sugestão de peso 3, referem-se à existência do fundo,
exclusividade do fundo para uso em projetos da área cultural, e sua utilização ligada
ao  incentivo  de  projetos  inovadores  ou  à  ampliação  do  acesso  à  cultura.  Outros
objetivos,  assim  como  existência  de  CNPJ  próprio  do  fundo,  seriam  menos
importantes se comparados aos pontos anteriores, sendo sugerido peso 1 às variáveis
relacionadas.
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Tabela 17: Sugestão de Pesos para cada uma das Variáveis dentro dos Conjuntos

Conjunto 12. Fundo Municipal de Cultura

Categoria: PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Conjunto 12. Fundo Municipal

Variável Tipo Valor Peso

12.1 Fundo Municipal - 
existência

Binário 1 - Sim
0 - Não

3

Ano da lei de criação Data Ex: 2003 -

12.2 É exclusivo da cultura Binário 1 - Sim
0 - Não

3

12.3 Tem CNPJ próprio Binário 1 - Sim
0 - Não

1

12.4 OBJETIVO Incentivar 
projetos culturais 
inovadores

Binário 1 - Sim
0 - Não

3

12.5 OBJETIVO Garantir o 
acesso da população às 
atividades culturais

Binário 1 - Sim
0 - Não

3

12.6 OBJETIVO Outros Binário 1 - Sim
0 - Não

1

Especificação

A variável foi desconsiderada por ser sobre-representada pelas demais.

As variáveis  12.1,  12.2,  12.3,  12.4,  12.5 e  12.6 foram convertidas  em binário,
passando a corresponder 1 para sim e 0 para não. 

Total Variáveis Consideradas: 6 Peso Conjunto: 1

Total Variáveis Desconsideradas: 1
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Por fm, a Categoria Investimento em Cultura (peso 3), conta com apenas um
conjunto: 13 – Índice de Investimento 2013-2016. Não foi atribuído peso a esta variável
por se tratar de uma média. Dessa forma, o peso do conjunto passa a ser o peso da
variável.  Conforme  apresentaremos  mais  adiante  no  item  “Tutorial”,  não  se  deve
atribuir peso a esta variável, pois o campo não conta com fórmula para que os índices
municipais se alterem automaticamente.

Tabela 18: Sugestão de Pesos para cada uma das Variáveis dentro dos Conjuntos

Conjunto 13. Índice de Investmento em Cultura

Categoria: INVESTIMENTO EM CULTURA

Conjunto 13. Índice Investimento

Variável Tipo Valor Peso

13.1 Índice Per Capita 
2013-2016

Numérico Ex: 29 -

Especificação                                     

A variável possui vínculo com a coluna Índice Per Capita 2013-2016 da planilha
Matriz de Investimento Municipal 2013-2016.

Total Variáveis Consideradas: 1 Peso Conjunto: 3

Total Variáveis Desconsideradas: 0

 2.4. Resultados

A interface da planilha gera automaticamente índices por Conjunto (Aba 2), por
Categoria (Aba 1 e Aba 2) e um índice geral (Aba 1). Para facilitar a visualização dos
resultados,  com  base  no  índice  geral  foram  criados  5  níveis  de  maturidade  dos
municípios, em que o nível 5 representa o município com ambiente mais maduro para
a  implantação,  e  o  nível  1  representa  o  com  ambiente  menos  maduro  para  a
implantação da plataforma. Esses níveis constam da Aba 1 da planilha.

Caso os pesos sugeridos às variáveis e conjuntos sejam mantidos, teremos os
seguintes resultados:

 



42 / 46

Tabela 19: Resultados – No. de Municípios por Nível de Maturidade

(caso sejam mantdos os pesos sugeridos)

Nível
No. de

Municípios

Nível 5 0

Nível 4 12

Nível 3 16

Nível 2 6

Nível 1 0

A seguir apresentamos a tabela de resultados com os índices por categoria e
com o índice geral para cada um dos 34 municípios identifcados, tal qual apresentada
na  planilha  Matriz  de  Indicadores  (em  anexo).  Em  seguida,  apresentamos  uma
sistematização  individual,  em  forma  de  “fcha”,  que  pode  ser  utilizada  para  cada
município em particular:
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Tabela 20: Resultados – Índices por Categoria e Índice Geral da Maturidade dos Municípios
(caso sejam mantidos os pesos sugeridos)
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Ficha do Município: Indicador de Maturidade para a adoção dos Mapas Culturais

MUNICÍPIO
Ex.: Manaus

(Nível Maturidade = 4)

Indicador Maturidade 0,67

Hierarquia das Cidades 0,26

1 - Fluxo de Bens e Serviços 0,26

Institucionalidade 0,90

2 - Situação SNC 1,00

3 - Orgão Gestor da Cultura(Caracterização) 1,00

4 - Política Municipal de Cultura (Objetivos) 0,62

Tecnologia 0,35

5 - Infraestrutura do Órgão Gestor da Cultura 0,19

6 -  Meios de Comunicação 1,00

Formação 0,48

7 - Capacitação 0,42

8 -  Ações promovidas 0,73

Participação Social 0,86

9 -  Plano Municipal de Cultura 0,77

10 - Conselho Municipal de Cultura 0,81

11 - Conferência Municipal de Cultura 1,00

12 - Fundo Municipal de Cultura 0,93

Investimento em Cultura 0,44

13 - Índice Investimento 2013-2016 0,44
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 2.5. Tutorial

A planilha Matriz Indicadores é composta por 3 abas. São elas:  (1)  Interface
Indicador,  que  permite  a  simulação  de  cenários  a  nível  de  categorias,  a  partir  da
modifcação da dos pesos dos conjuntos. (2) Matriz Indicadores Municipais, concentra
praticamente todos os dados utilizados para a construção desse indicador, além dos
cálculos  matemáticos.  Pode  ser  utilizada  para  simulação  de  cenários  a  nível  de
conjuntos. Entretanto, sua principal função é prover os dados para Interface Indicador;
na  (3)  Matriz  investimentos  Municipais  2013-2016  estão  localizados  os  dados
fnanceiros  municipais  utilizados  para  o  computo  do  Índice  Per  Capita  2013-2016,
vinculado à aba anterior.

Regras de utlização:

É importante seguir os passos abaixo para que não ocorra modifcações indevidas em

campos vitais para o funcionamento de toda a planilha.

 Na aba (3) Matriz Investimento Municipais 2013-2016:
Essa aba provê os dados utilizados no cálculo do Índice  Per  Capita,  utilizado para
defnir o Investimento em Cultura de cada município. 

1. Não aplicar fltros;

2. Não aplicar classifcação;

3. Não acrescentar, editar ou excluir valores dos campos;

4. Não acrescentar, editar ou excluir colunas.

 Na aba (2) Matriz Indicadores:
Nessa  estão  todos  os  dados  utilizados  no  indicador.  É  uma  aba  que  requer
modifcações/alterações apenas nos pesos das variáveis. Os valores de cada variável
são estáticos e são providos por diferentes bases.

1. Defnir o peso de cada variável, ao longo da  linha 5. O peso é importante para
os cálculos pois é ele que vai dizer a importância/relevância da variável;

1.1. Os pesos devem ser defnidos de 1 a 5

1.2. Não defnir pesos nos campos indicados (“não atribuir pesos”)

2. Não aplicar fltros;

3. Não aplicar classifcação;
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4. Não acrescentar, editar ou excluir valores dos campos;

5. Não acrescentar, editar ou excluir colunas.

 Na aba (1) Interface Indicador
Essa aba permite a simulação de cenários a nível de categorias. Todos os valores das
colunas (B - J)  desta aba são providos pela aba 2, portanto havendo alteração de pesos
dessa aba, os valores da categoria correspondente são alterados automaticamente. O
mesmo ocorre inversamente para os conjuntos. 

1. Defnir o peso de cada conjunto, no espaço localizado na coluna L,  ao fnal da
planilha.  O  peso  é  importante  para  os  cálculos  pois  é  ele  que  vai  dizer  a
importância/relevância de cada conjunto. 

1.1. Os pesos devem ser defnidos de 1 a 5

1.2. Não alterar peso de conjuntos quando fltros estiverem ativados

2. Filtros podem ser aplicados;

3. A classifcação é permitida;

4. Não acrescentar, editar ou excluir valores dos campos;

5. Não acrescentar, editar ou excluir colunas;

6. Não acrescentar, editar ou excluir a funcionalidade de fltros.

Conforme  já  dissemos  anteriormente,  os  pesos  atribuídos  às  variáveis  e
conjuntos de dados são apenas sugestões baseadas em análises de cenários. Cabe
ressaltar que a ferramenta foi construída para que os gestores possam alterar tais
pesos diretamente na interface de acordo com os objetivos e prioridades da gestão.

Não obstante, vale dizer que as fontes utilizadas para a construção da base de
dados podem sofrer atualizações ao longo do tempo. Assim, a cada nova atualização
das fontes,  será necessário atualizar  também a base de dados.  Deve se manter  a
metodologia  de  normalização  dos  dados  (documentada  nas  tabelas  6  a  18)  e  as
fórmulas adotadas para o cálculo automático dos índices (constantes da planilha).
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