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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.

Os produtos apresentados por meio deste relatório são relativos às Etapas 3.1,
3.2.1 e 3.2.2 do Plano de Trabalho. De acordo com o Cronograma de Execução, foram
desenvolvidas melhorias na plataforma Mapas Culturais (Etapa 3.1), foram criados
indicador  multidimensional  e  metodologia  de  análise  de  maturidade  de
parceiros institucionais para a adoção do Mapas Culturais (Etapa 3.2.1, prevista
para o mês 6 do projeto), e a metodologia e o indicador foram aplicados a todas as
cidades brasileiras que possuem população acima de 500.000 habitantes (Etapa
3.2.2, prevista para o mês 9 do projeto).
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ETAPA 3.1

 1. Desenvolvimento de Melhorias na Plataforma 
Mapas Culturais

 1.1. BOLETIM DE DESENVOLVIMENTO MAPAS 
CULTURAIS – MARÇO 2018 1

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.

 a) Novo Módulo de Oportunidades

O maior esforço realizado durante este mês foi  o de integrar e conciliar  os
desenvolvimentos que foram realizados em paralelo pelo Ceará e pelo Ministério da
Cultura. Ambas equipes já estão utilizando o novo módulo de “Oportunidades”, que
amplia as funcionalidades para a criação de editais, porém estavam trabalhando de
maneira isolada e, em alguns casos, confitante.

Conseguimos  articular  os  esforços  e  convergir  o  desenvolvimento  para  a
versão 4.0 da plataforma, que deve ser lançada nos próximos dias. Para isso, também
internalizamos  e  resolvemos  uma  série  de  detalhes  fnais  que  estavam  sendo
reportados pelos usuários.

De todas as questões que foram resolvidas, destacamos:

● Filtro de inscrições com base no ID, status e nome do responsável, facilitando a  

busca por parte do avaliador

● Atualização  em  lote  do  status  de  cada  inscrição  no  edital,  com  base  no  

resultado dos avaliadores

1 O Boleti #1 Março foi dis ponibilizado por e-iail para a Rede de Ges tores  e taibéi es tá dis ponível 
on-line: http://iedialab.uafg..ubr/blog.l3p/20118/014//019//boleti-de-des envolviiento-iapas -ualtarais -
iaruo-20118/.u 

 

https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/132
https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/132
https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/134
https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/134
http://medialab.ufg.br/blogl3p/2018/04/09/boletim-de-desenvolvimento-mapas-culturais-marco-2018/
http://medialab.ufg.br/blogl3p/2018/04/09/boletim-de-desenvolvimento-mapas-culturais-marco-2018/
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● Ordenação  correta  de  campos  customizados  no  formulário  e  arquivo  de  

exportação de inscritos

● Correção do campo “Nome do Projeto” que não era exibido para o avaliador  

● Melhoria na interface da listagem das inscrições para o avaliador

● Correção das informações da lista de oportunidades no painel admin  

● Correção de erros na visualização de oportunidades com prazo de inscrição  

encerrado

● Ajustes na ordem de informações do formulário de edição de oportunidades  

 b) Encontro de desenvolvedores

Nos dias 21, 22 e 23 de março realizamos um evento muito importante para o
projeto,  onde reunimos os desenvolvedores do MediaLab e do MinC com dois dos
principais desenvolvedores da plataforma, que vieram de São Paulo para uma sessão
de discussão e transferência de tecnologia.

Do  MinC  participaram  Marcus  Souza,  Christian  Miranda,  Pedro  Phillipe  e
Marcus Ricardo. De São Paulo vieram Rafael Freitas e Gustavo Lima, do hacklab e da La
Fabbrica (empresa que presta serviços para o Instituto TIM) respectivamente.

Durante o encontro discutimos caminhos para resolver as principais questões
levantadas pelo grupo de gestores que participaram da Ofcina em fevereiro, tiramos
dúvidas e focamos em levantar pontos do projeto que carecem de documentação para
que possamos produzí-las.

Os encaminhamentos de tarefas defnidos durante a reunião foram registrados
aqui: https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/milestone/2.

Abaixo está uma versão resumida da memória da reunião, onde elencamos os

pontos  discutidos  e  os  encaminhamentos.  Suprimimos  dessa  lista  as  anotações

técnicas e mantivemos os encaminhamentos relacionados a usabilidade:

● Fechamento da branch de Oportunidades e lançamento de nova versão

 

https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/milestone/2
https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/130
https://github.com/hacklabr/mapasculturais/issues/1356
https://github.com/hacklabr/mapasculturais/issues/1356
https://github.com/hacklabr/mapasculturais/issues/1360
https://github.com/hacklabr/mapasculturais/issues/1342
https://github.com/hacklabr/mapasculturais/issues/1341
https://github.com/hacklabr/mapasculturais/issues/1341
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○ Apresentação geral do funcionamento do novo módulo de editais para

equipes de desenvolvimento e de formação

○ Sessão  de  dúvidas  e  levantamento  dos  últimos  detalhes  a  serem

corrigidos para o lançamento da nova versão

● Apresentação do fuxo geral  de funcionamento do código para a equipe de

desenvolvimento

○ Hooks, API, traits, entidades, save, doctrine, rotas

● Apresentação detalhada dos hooks e API para podermos gerar documentação

◦ Equipe  do  MediaLab  tirou  dúvidas  e  já  está  trabalhando  na

documentação

● Documentação das permissões de usuários

● Dúvidas e documentação sobre métodos de controle de permissão

● Apresentação e discussão do plano de desenvolvimento para 2018

● Identifcação de gargalos de usabilidade

◦ Coisas que precisam salvar antes pra poder fazer; espaço que precisa

criar  antes  de  poder  criar  evento;  agente  padrão  que  fca  como

rascunho. Solução:

▪ Modal para criar entidades com campos obrigatórios

▪ Enquanto o agente padrão não estiver publicado, ele fca preso em

uma  tela  que  não  tem  nada,  nem  menu,  e  uma  mensagem

“Complete  seu  cadastro…”  e  o  mesmo  form  da  modal,  e  só

depois q ele publicar isso q ele ganha acesso ao site de novo.

◦ Poder  criar  Eventos  que  não  estão  atrelados  com  nenhum  espaço

(evento online)

▪ Opção A:

• Criar um espaço “Eventos Online” com publicação aberta

pra qualquer um

• Colocar o ID dele no confg
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• Colocar um checkbox na hora de criar ocorrência,  se for

evento online, relaciona com esse espaço.

◦ Juntar Agente e Espaços? Como?

▪ Ao criar espaço: “este espaço é uma instituição/ informar o CNPJ do

espaço…”

▪ Ao criar agente: “este agente é também um espaço onde ocorrem

atividades…”

▪ Manter um perfl público só. A single de ambas entidades que estão

vinculadas redirecionam para uma só.

◦ Perfl, agente padrão e painel

▪ Tirar  Agente padrão da listagem de  agentes e  criar  o item “Meu

Perfl” no painel

▪ Na página de inscrição em editais, já vir preenchido com o agente

padrão, e dar a possibilidade de a pessoa trocar.

◦ Deslogar

▪ Redirect do logout manda pra tela de logout do ID Cultura

◦ Link para login

▪ Sempre mandar o redirect para a página onde estava

◦ Precisamos ativar o tema baseMinC pros sites do SAAS

▪ Testar se tem bug com cores

◦ “Ativar” o mesmo agente em vários subsites

▪ Problema: Se tenho um cadastro de agente feito em um subsite,

não consigo utilizá-lo para me inscrever em um edital em outro

subsite.

▪ Solução Momento 1:

• no subsite tem um fltro que fltra todas as consultas de

acordo com um critério defnido no subsite (ex: agentes

do  Ceará).  Além  disso  também  aparecem  todas  as

entidades que foram criadas a partir desse sub site (ex:
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um agente que se cadastrou no site do Ceará mas que

botou seu endereço no Maranhão)

• Temos que acrescentar nessa regra q tb deve retornar em

todas as consultas os agentes que são do usuário logado.

Dessa maneira, o usuário logado veria o seu agente no

painel  e  também  poderia  usá-lo  para  se  inscrever  em

oportunidades.

▪ Solução Momento 2:

• Criar  uma  outra  relação  entre  agentes  e  espaços,  tipo

“subsite_enabled”,  pra  que  o  usuário  possa  escolher

quais agentes dele aparecem em quais subsites. pensar

interface para isso

◦ Excluir conta

▪ Adicionar opção “Excluir perfl” e mandar agente padrão pra lixeira e

deslogar

▪ Quando  logar  de  novo,  vai  cair  naquela  tela  travada  que  não

terminou o cadastro dele e precisa publicar.

◦ Dar algumas opções de ordenação na visualização em lista

▪ Ordenar por Nome

▪ Ordenar por Data de atualização.

● Arquivo de confguração – propostas de melhoria e mais documentações para o

confg.php

● Migrations do Doctrine – melhorias em relação ao db-update

● Revisão do fuxo de deploy com MinC

● Identifcar Issues importantes para trabalharmos

● Pensar em interface geral de gestão de usuários para admin

○ Buscar usuários (agentes padrão) e ver tudo dele

■ O que ele publicou

■ O que ele tem concessão
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■ Mudar status

■ Mudar email

■ Mudar papel

○ Histórico

■ Últimos agentes/espaços criados / atualizados etc

○ Visão de “organograma” ou “rede”

■ No perfl do agente, como o plugin q o Leo fez

■ Mas também como um tipo de visualização e navegação, assim

como  mapa  e  lista,  e  começar  a  partir  da  rede  do  usuário

responsável pelo subsite

● Adicionar visão inversa da relação “este agente faz parte do grupo ‘x’ do espaço

y

● Levantar instalações ativas no MinC

○ Vamos atualizar planilha do Marcus com as instalação do SAAS e de fora

do MinC. Quando entrar no ar o site do projeto que está sendo feito,

essas informações fcarão atualizadas por lá

● Issue da posição errada do pin do mapa

○ Validada e já incorporada

● Tipologia de agentes individuais

○ Solução validada

● Documentações técnicas que MediaLab vai fazer:

● Métodos das classes App e Theme e Controller

● Persmissões do SAAS

● \psy\sh() (ver se tem como rodar com docker e php -s)

● API

● Hooks

● Diagrama de classes

● parâmetros de confguração
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 c) Tipologia de Agentes Individuais (CBO)

Enfrentamos um grande débito que a plataforma do Ministério tinha desde a
migração do RAC (Registro Aberto da Cultura).

Até  hoje  a  tipologia  de  agentes  estava  incompleta.  Quando  um  agente  se
cadastra ele é obrigado a escolher um item de uma tipologia para poder completar
seu cadastro,  no entanto  essa  tipologia  diz  respeito apenas aos agentes coletivos.
Dessa maneira, o cadastro fcava incorreto, já que um agente individual era obrigado a
selecionar uma tipologia de agente coletivo.

O que faltava ser implementado, e agora fzemos, era a tipologia de agentes
individuais, baseada no CBO (Cadastro Brasileiro de Ocupações).

Agora  os  agentes  individuais  poderão  escolher  sua  tipologia  a  partir  desse
cadastro em um campo de texto aberto que busca pelo nome da ocupação e por
todos os seus sinônimos. Dessa maneira, fca mais simples para um agente se auto-
declarar e reconhecer sua ocupação.
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Também  recuperamos  o  backup  do  RAC  para  recuperar  a  informação  de
milhares de agentes que já possuem essa informação preenchida.

Essa melhoria irá entrar no ar junto com a nova versão nos próximos dias.

 d) Plugin para incorporar agenda de eventos

Desenvolvemos um plugin para incorporar a agenda de eventos do Mapas em
blogs WordPress. Ele já está em uso pelo blog do Forum Nacional de Museus. Veja em:
http://dev-fnm.cultura.gov.br/eventos/.

 e) Importação de dados geográficos do IBGE

Outra  ação  estruturante  realizada  durante  este  mês  foi  a  importação  dos
dados geográfcos da base do IBGE.

Estão  sendo  importados  os  polígonos  (shapefles)  de  todas  as  Unidades
Federativas, Mesorregiões, Microrregiões, Municípios e Setores Censitários do Brasil.

 

http://dev-fnm.cultura.gov.br/eventos/
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Dessa  maneira,  é  possível  inferir  a  localização  dentro  de  cada  um  desses
polígonos  de  todas  as  entidades  presentes  no  mapa.  Isso  nos  permitirá  realizar
cruzamentos  com outros  dados  ofciais  e  indicadores  disponibilizados  pelo  IBGE e
outros institutos de pesquisa.

A  intenção  é  que  seja  possível  ter  informações  do  entorno  de  cada
equipamento cultural, no nível de seu setor censitário, para saber as características
demográfcas e socioeconômicas em que se encontram.

Além disso, também estamos incluindo nas planilhas de exportação os códigos
IBGE para todos esses recortes. Dessa maneira, o sistema gerará automaticamente os
códigos IBGE para as entidades cadastradas no mapas, baseado em sua localização
geográfca.

 1.2. BOLETIM DE DESENVOLVIMENTO MAPAS 
CULTURAIS – ABRIL/MAIO DE 2018 2

Durante o  mês  de  abril  continuamos a  implementar  diversas  das  questões
mapeadas  durante  encontro  de  desenvolvedores  e  formação,  além  de  focar  em
inúmeras questões específcas para o Ministério da Cultura, de modo a viabilizar o
mais rápido possível o lançamento e deploy de uma nova versão do Mapas Culturais
nos servidores do ministério.

Paralelamente atendemos demandas de importação de dados, como os Pontos
de  Memória,  e  acompanhamos e  resolvemos várias  questões  urgentes  do uso do
mapas por parte do IBRAM para que cumprissem a meta de respostas do formulário
anual de visitação (FVA), a ser encerrada já em maio de 2018.

 a) Abril

Segue um resumo das novas funcionalidades e correções de erros:

● Criação da ordenação por campos na visualização por lista:  

2 O Boleti #2 Abril-Maio foi dis ponibilizado por e-iail para a Rede de Ges tores  e taibéi es tá 
dis ponível on-line: http://iedialab.uafg..ubr/blog.l3p/20118/013/13/boleti-de-des envolviiento-iapas -
ualtarais -abril-e-iaio-de-20118/.u

 

https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/156
http://medialab.ufg.br/blogl3p/2018/06/13/boletim-de-desenvolvimento-mapas-culturais-abril-e-maio-de-2018/
http://medialab.ufg.br/blogl3p/2018/06/13/boletim-de-desenvolvimento-mapas-culturais-abril-e-maio-de-2018/
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o permitir  que  no  modo de  visualização  em lista  na  busca  do  Mapas

Culturais seja possível o usuário ordenar a lista de resultados obtidos

por duas opções (nome ou data de criação).

● Inclusão, na página do agente, de exibição dos grupos que ele participa  

 

https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/157
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● Adiciona no menu, “Meu perfl”,  para facilitar a diferenciação entre o agente

padrão e os demais agentes

● Geração de caches em background

● Correção de erro na visualização da inscrição na oportunidade  

● Correção de botão upload de arquivo quando clicado mais de uma vez numa  

conexão lenta

● Atualização de traduções para o espanhol

● Correção de problemas com acesso às abas nas páginas das entidades

● Adição das taxonomias ao exportar dados como html ou excel

● Melhorias no redirecionamento após fazer logout do Mapas utilizando o Login

CIdadão.

● Melhorias  na  responsividade  do  menu  com  a  adição  da  nova  opção

“Oportunidades”

● Manter usuário na página em que estava navegando antes de fazer login  

 

https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/143
https://github.com/hacklabr/mapasculturais/issues/1357
https://github.com/hacklabr/mapasculturais/issues/1357
https://github.com/hacklabr/mapasculturais/issues/1364
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o Melhorando assim a usabilidade do usuário para que não perca seu

fuxo pela plataforma caso seja necessário logar-se

● Melhorias  da  documentação  do  arquivo  de  confguração  básico  do  Mapas

(conf-base)

● Implementação de busca por agentes retorne todos os agentes do usuário  

logado, independente do subsite:

o Quando o usuário de um subsite do Mapas Culturais realiza a busca dos

agentes, além de retornar os agentes cadastrados no estado da qual o

subsite  está  confgurado ou  os  agentes  pertencentes  a  esse  subsite

deve ser retornado também todos os agentes da qual o usuário tem

propriedade,  independente  do  estado  ou  do  subsite  na  qual  esse

agente foi cadastrados.

o Isso permite, por exemplo, que um agente cadastrado em um subsite

possa participar de uma oportunidade em outro subsite.

● Documentação de métodos úteis para os desenvolvedores  

o Facilitando a entrada de novos desenvolvedores para a plataforma, e

contribuindo com os atuais

● Correção no envio das mensagens de denúncia e contatos também para o  

responsável e para os e-mails cadastrados na entidade que recebeu

o Para  que  sejam  notifcados  também  por  e-mail  e  tenham  melhor

suporte para tomar decisões a partir dos feedbacks dos usuários

● Melhorias de strings para internacionalização

● Correções no arquivo de migração do banco de dados

● Redirect do logout para a url inserido no confg

● Adição de animação “carregando” durante o processamento da requisição para

melhor experiência do usuário

● Criamos um documento de deploy bastante detalhado especifcamente para

uso do Ministério da Cultura durante o processo de deploy da nova release do

Mapas Culturais

 

https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/174
https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/174
https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/166
https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/154
https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/154
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Além de todas essas atividades e atendimento direto ao MinC, auxiliamos a
comunidade em geral que utiliza o Mapas Culturais, incluindo a instalação utilizada
pelo governo do Uruguai, dando suporte na atualização da ferramenta para que as
últimas  funcionalidades  do  projeto  fossem  implantadas.  Com  isso,  o  MediaLab
conseguiu corrigir,  entre  outras  demanda  técnicas,  os  modos  de  autenticação
específcos  deles,  bem  como  apontamentos  de  erros  nos  temas  personalizados.
Prestamos suporte também para a instalação do Mapas Culturais presente no estado
do Cearácorroborando na correção do módulos de oportunidades.

 b) Maio

Foi um momento de fazer um balanço geral do que havia sido desenvolvido até
o momento, e posteriormente comunicação das últimas novidades da plataforma para
os  responsáveis  pelas  instalações,  aproximando  da  comunidade  de  uso  e
desenvolvimento, e colhendo feedbacks que resultaram em diversas melhorias, além
de:

● Envio das notifcaççes de requisiççes por email

o Todas as requisiççes que hoje aparecem somente no painel, agora

também vão por email

● Correção de problema na Scheme da URL na listagem dos subsites (ref: #1380)

● Diversas  melhorias  e  amadurecimento  do  uso  de  pcache  (cache  de

permissões), que contribui para a performance do Mapas Culturais

● Criação de novas documentações úteis para os desenvolvedores

● Melhorias na API

● Documentação do funcionamento de permissões de usuários da plataforma,

bem como explicação a nível de código para equipe técnica;

● Documentação da API do Mapas Culturais

● Documentação dos hooks do Mapas Culturais

● Correções  de  bugs  e  melhorias  diversas  na  usabilidade  do  módulo  de

oportunidades

● Criação de modo automático para detectar e carregar temas disponíveis para a

plataforma

● Criação e gerenciamento de fltros customizados para os subsites

 

http://mapa.cultura.ce.gov.br/
http://mapa.cultura.ce.gov.br/
https://github.com/medialab-ufg/MultipleLocalAuth
http://culturaenlinea.uy/
http://culturaenlinea.uy/
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o Permite a fácil confguração de fltros personalizados para cada subsite,

diretamente pelo painel de administração

● Exposição da versão do mapas presente na instalação, facilitando verifcação

para gerentes e desenvolvedores

● Melhorar  método  da  API  de  consulta  do  Mapas  para  exibir  propriedade

singleUrl ao chamar o endpoint describe.

No  mês  de  maio  também  iniciamos  o  desenvolvimento  de  duas  tarefas
grandes e importantes, que envolvem a melhoria do processo de criação de novas
entidades  e  um  melhor  painel  de  gestão  de  usuário  para  os  administradores  da
plataforma.
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ETAPA 3.2.1 e 3.2.2 

 2. Desenvolvimento de indicador 
multidimensional e metodologia de análise de 
maturidade de parceiros institucionais para a 
adoção do Mapas Culturais; e aplicação a todas 
as cidades brasileiras que possuem população 
acima de 500.000 habitantes

 2.1. Introdução

Desde outubro de 2015 a plataforma Mapas Culturais foi adotada como base
tecnológica do Sistema Nacional  de Informações e Indicadores Culturais  (SNIIC)  de
20103,  componente  do  Sistema Nacional  de  Cultura  (SNC)  de  20124.  O  SNC  é  um
modelo de gestão federativo, organizado em regime de colaboração descentralizada e
participativa,  cuja  adesão  é  voluntária  por  parte  dos  entes  federados  (Estados  e
Municípios).

Este  desenho de  governança  implica  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.

Há atualmente 27 instalações ativas dos Mapas Culturais, sendo 18 delas em
Municípios, conforme tabela abaixo:

3 O SNIIC foi criado pela lei Lei nº 12.343, de 2 de Dezembro de 2010, disponível em: 
http://www.cultura.gov.br/documents/10907/963783/Lei+12.343++PNC.pdf/e9882c97-f62a-40de-
bc74-8dc694fe777a. Sobre sua atual fase, consultar:  http://sniic.cultura.gov.br/sobre/. Acesso em 
04/06/2018.

4 O SNC foi instituído por lei em maio de 2012 a partir da Proposta de Emenda Constitucional – PEC 
416 de 2005 transformada em Emenda Constitucional 71 de novembro de 2012, que acrescentou o 
art. 216-A à Constituição Federal para instituir o Sistema Nacional de Cultura. Consultar: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc71.htm. Acesso em 04/06/2018.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc71.htm
http://sniic.cultura.gov.br/sobre/
http://www.cultura.gov.br/documents/10907/963783/Lei+12.343++PNC.pdf/e9882c97-f62a-40de-bc74-8dc694fe777a
http://www.cultura.gov.br/documents/10907/963783/Lei+12.343++PNC.pdf/e9882c97-f62a-40de-bc74-8dc694fe777a
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Tabela 1 – Instalações Ativas dos Mapas Culturais 5

Instalação ativa Região UF Tipo ente
federado

Ano 
instalação

Nome da Instalação

São Paulo SE SP Município 2014 SP Cultura
CE NE CE Estado 2015 Mapa Cultural do Ceará
TO N TO Estado 2015 Mapa Cultural do Tocantins
Sobral NE CE Município 2015 Sobral Cultura
S. José dos 
Campos

SE SP Município 2015 Lugares da Cultura

Blumenau S SC Município 2015 Blumenau Mais Cultura
João Pessoa NE PB Município 2015 JP Cultura
Santo André SE SP Município 2015 CulturAZ
DF CO DF Distrito 2016 Mapa nas Nuvens
SP SE SP Estado 2016 SP Estado da Cultura
MT CO MT Estado 2016 Cultura MT
Belo Horizonte SE MG Município 2016 Mapa Cultural BH
Ubatuba SE SP Município 2016 Mapa Cultural de Ubatuba
Parnaíba NE PI Município 2016 Mapa Cultural de Parnaíba
Londrina S PR Município 2016 Londrina Cultura
Santa Luzia SE MG Município 2016 Mapa Cultural de Santa Luzia
ES SE ES Estado 2017 Mapa Cultural ES
PB NE PB Estado 2017 Cultura na Paraíba

PE
NE

PE
Estado 2017

Mapa Cultural de 
Pernambuco

SE NE SE Estado 2017 Mapa Cultural de Sergipe
Aracaju NE SE Município 2017 Mapa Cultural de Aracaju
Foz do Iguaçu S PR Município 2017 Mapa da Cultura Foz

Guarulhos SE SP Município 2017 GRUCultura

Ilhéus NE BA Município 2017 Mapa da Cultura de Ilhéus

Itu SE SP Município 2017 Mapa Cultural de Itu

Laguna S RS Município 2017 Mapa Laguna

S. Caetano do Sul SE SP Município 2017 Cultura de São Caetano

5 Além das instalações em Estados e Municípios, o MinC implantou em 2015 três novas instâncias 
dos Mapas Culturais para atendimento de políticas específcas: MuseusBR (IBRAM), Rede Cultura Viva
e o Cadastro Nacional de Bibliotecas.
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Neste desenho de governança, o Município confgura-se como ente federado
estratégico  da  gestão pública  da  cultura,  já  que  a  estruturação de  sistemas  locais
fortalece a plataforma em nível nacional e subsidia a própria existência do SNIIC.

Levando isso em consideração, o MinC iniciou em 2016 uma nova estratégia
para  fortalecer  os  sistemas  de  informações  culturais  dos  entes  federados.  Essa
estratégia incorpora o modelo conhecido como SaaS (Software como Serviço, ou em
inglês  Software as a Service), e, sob demanda dos Estados e Municípios, possibilita a
criação de inúmeras instâncias customizadas dos Mapas Culturais.

Ciente da importância estratégica dos Municípios para o SNIIC e para o próprio
Sistema Nacional de Cultura, o MinC planejou expandir a rede de Mapas Culturais para
além da iniciativa dos entes federados (a serem atendidas através do modelo SaaS).
Como é de interesse do MinC que o uso dessa tecnologia se dissemine pelo território
nacional, cabe à gestão pública da cultura estimular sua adoção. É nesse contexto que
o TED em questão se insere, sendo o instrumento de política acordado entre MinC e
UFG para a operacionalização dessa demanda em território nacional.

Tendo em vista a demanda de estimular a instalação de Mapas Culturais em
Municípios, é necessário avaliar, em primeiro lugar, em quais Municípios há condições
de adoção da plataforma. 
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Segundo metodologia do IBGE6,  a hierarquia dos centros urbanos brasileiros
refete o grau de subordinação e intensidade dos variados fuxos existentes entre as
cidades. Existem cinco níveis na hierarquia urbana com sub-níveis em cada uma delas:
1)  metrópoles  (grande  metrópole  nacional,  metrópole  nacional  e  metrópole),  2)
capitais regionais (sub-níveis A, B e C), 3) centros sub-regionais (sub-níveis A e B) e 4)
centros  de  zona  (sub-níveis  A  e  B).  Os  demais  municípios,  cuja  importância  não
extrapola os limites municipais, são chamados de centros locais.

As capitais regionais são o segundo nível da gestão territorial (o primeiro são as
metrópoles),  e  exercem  infuência  tanto  no  estado  em  que  se  situam  como  em
estados  próximos.  Os  centros  sub-regionais  possuem  infuência  em  municípios
próximos, povoados e zona rural. Já os centros de zona são municípios ou cidades que
apresentam importância regional, limitando-se as imediações/redondezas.

Considerando tal hierarquia proposta pelo IBGE, entende-se que os Municípios
mais estratégicos a serem estimulados a adotar a plataforma são aqueles cuja esfera
de infuência extrapola a dos municípios fronteiriços, e cuja intensidade dos fuxos se
faça sentir para além de suas imediações.

Contudo, o critério da hierarquia urbana não é sufciente para dar conta das
especifcidades do universo da gestão pública da cultura em cada um dos Municípios.
É 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,
é 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.

Nesse  sentido  propomos  aqui  uma  metodologia  objetiva  capaz  de  abarcar
essas três dimensões da vida nos Municípios – sua rede de infuência, seus indicadores
de política institucional municipal e seus indicadores orçamentários. A aplicação desta
metodologia  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.

Nos  parágrafos  a  seguir  vamos  explicitar  as  características  das  fontes
utilizadas;  a  metodologia  de  construção  do  indicador  de  maturidade  da  política
municipal;  as  matrizes  de  indicadores  construídas  com  base  nas  fontes  e  na
metodologia  (que  devem  ser  utilizadas  como  ferramentas  e  insumos  de  decisões
estratégicas);  uma  breve  análise  das  matrizes;  e,  por  fm,  algumas  sugestões  de
encaminhamento.

6 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Regiões de Infuência das Cidades 
2007 - REGIC. 10 de outubro de 2008. Disponível em: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv40677.pdf. Acesso em 04/06/2018.

 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv40677.pdf
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 2.2. Fontes

As  informações  utilizadas  na  construção  do  Indicador  de  Maturidade  dos
Municípios para a adoção dos Mapas Culturais são públicas e trazem dados ofciais
levantados por órgãos governamentais. Tal  escolha refete a natureza do indicador,
voltado à avaliação do quadro institucional das políticas culturais municipais. O quadro
institucional  das  políticas  é  um  elemento  de  análise  privilegiado,  pois  é  capaz  de
conferir perenidade às iniciativas em políticas culturais, a despeito das mudanças de
recursos  humanos  decorrentes  dos  processos  eleitorais  e  das  oscilações
orçamentárias.

Tendo isso em vista, as fontes mais apropriadas para esse levantamento de
informações institucionais são Região de Infuência das Cidades (REGIC) - IBGE (relativo
à hierarquia urbana brasileira),  Munic/Estadic-IBGE (infraestrutura da administração
municipal), e Finanças do Brasil - Secretaria do Tesouro Nacional (dados orçamentários
com  tabulação  especial  para  investimento  público  em  cultura).  As  fontes  estão
detalhadas a seguir. 

 a) Região de Influência das Cidades – REGIC (IBGE)7

o Tipo de dados: relacionamentos entre as cidades brasileiras com base
na análise dos fuxos de bens e serviços.

o Característica:  hierarquia  dos  centros  urbanos  e  delimitação  das
regiões de infuência a eles associadas a partir dos aspectos de gestão
federal e empresarial e da dotação de equipamentos e serviços. 

o Indicadores:  identifcação dos pontos do território a partir dos quais
são emitidas decisões e é exercido o comando em uma rede de cidades.

o Ano de Referência: 2007

o De interesse desse levantamento: 
 Hierarquia REGIC
 Medida de Intensidade de Relacionamentos de fuxos de bens e

serviços
 Número relacionamentos Lazer
 Classe relacionamentos Lazer

7 https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/organizacao-do-territorio/redes-e-fuxos-
geografcos/15798-regioes-de-infuencia-das-cidades.html?=&t=o-que-e e 
https://ww2.ibge.gov.br/home/geociencias/geografa/regic.shtm. 

 

https://ww2.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/regic.shtm
https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/organizacao-do-territorio/redes-e-fluxos-geograficos/15798-regioes-de-influencia-das-cidades.html?=&t=o-que-e
https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/organizacao-do-territorio/redes-e-fluxos-geograficos/15798-regioes-de-influencia-das-cidades.html?=&t=o-que-e
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o Observaççes: O marco fundamental para este estudo de 2007 remete
ao estudo Divisão do Brasil em regiões funcionais urbanas, realizado, de
1966,  através  de  pesquisa  de  campo.  Novos  levantamentos  foram
efetuados, também via pesquisa de campo, em 1978 e 1993. O estudo
de 2007 atualiza os anteriores.

 b) Pesquisa de Informações Básicas Municipais
MUNIC - IBGE8

o Tipo de dados: infraestrutura da administração municipal 

o Característica:  gestão da política cultural,  equipamentos e meios de
comunicação;  dados  sobre  recursos  fnanceiros  despendidos;
mecanismos de fomento (convênio, prêmio, incentivo fscal,  fundo de
investimento e bolsa) e fundo de cultura.

o Indicadores: de avaliação e monitoramento do quadro institucional e
administrativo das cidades brasileiras.

 dados sobre o órgão gestor de cultura de cada município e suas
condições  de  funcionamento  (grau  de  autonomia,  Internet,
telefonia, número de funcionários, regime de trabalho, grau de
escolaridade, entre outros);

 a informação sobre outros instrumentos de gestão existentes
(conselhos, fundos, legislação específca, fundações);

 legislação e articulação institucional com a sociedade civil;
 políticas,  planos,  fundos,  ações  e  atividades  artesanais  e

artísticas existentes em cada município;
 existência de equipamentos culturais e meios de comunicação:

provedor de internet, rádio comunitária, estação de rádio FM /
AM, loja de discos,  cds, ftas e dvds, centro cultural,  teatro ou
sala  de  espetáculos,  revista  impressa  local,  shopping  center,
concha acústica, ponto de memória, TV comunitária, TV a cabo;

 existência de grupos artísticos mantidos pela gestão;
 equipamentos  mantidos  pela  gestão  estadual:  bibliotecas

públicas,  museus,  teatros  ou  salas  de  espetáculos,  centro
cultural,  estádios  ou  ginásios  poliesportivos,  centro  de
artesanato; 

 infraestrutura cultural;

8  https://ww2.ibge.gov.br/munic_cultura_2014/.

 

https://ww2.ibge.gov.br/munic_cultura_2014/


24 / 57

 se  o  município  promove,  fomenta  ou  apoia  iniciativa  cultural
específca para o campo da diversidade cultural;

 %  de  municípios  com  existência  de  programas  ou  ação  de
fomento à cultura

 % de municípios com prêmio e/ou convênio;
 %  de  municípios  que  promoveram  cursos  (em  linguagens

artísticas, de capacitação ou profssionalizante)
 %  de  municípios  que  apoiaram  fnanceiramente  atividades

culturais (de festas celebrações e manifestações tradicionais e
populares, eventos, apresentação musical, publicações culturais,
seminário,  simpósio  encontro  congresso  palestra,  desfle  de
carnaval, concurso/prêmio, programa radiofônico, programa de
televisão)

 % de município com Fundo de cultura por classe de tamanho da
população;

 %  de  municípios  com  Fundo  de  Cultura  segundo  algumas
características 

o De  interesse  desse  levantamento:  variáveis  que  agrupadas
demonstrem:

 maturidade da política institucional
- Situação SNC
- Órgão Gestor da Cultura (Caracterização)
- Política Municipal de Cultura (Objetivos)

 maturidade das TICs utilizadas pela gestão
- Infraestrutura do Órgão Gestor da Cultura
- Meios de Comunicação

 propensão  à  qualifcação  do  quadro  de  gestores  e  da
comunidade 

- Capacitação
- Ações promovidas

 participação social na gestão municipal
- Plano Municipal de Cultura
- Conselho Municipal de Cultura
- Conferência Municipal de Cultura
- Fundo Municipal de Cultura

o Ano de Referência: 2014 (último levantamento realizado)
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A Pesquisa de Informações Básicas Municipais – MUNIC realizada pelo IBGE
desde 1999 é a principal pesquisa sobre os aspectos institucionais da gestão municipal
no  5570  municípios  da  federação,  abrangendo  informações  sobre  a  estrutura,  a
dinâmica  e  o  funcionamento  das  instituições  públicas  municipais,  em  especial  as
prefeituras.  Os  indicadores  apontam a  oferta  e  a  qualidade  dos  serviços  públicos
locais. O Distrito Federal é considerado, por sua peculiaridade no conjunto dos entes
federados, tanto município como estado.

Há dois suplementos específcos de Cultura,  um de 2006 outro de 2014. Os
resultados que constituem a base de dados são constituídos por respostas “sim” ou
“não” (e algumas variações) a perguntas específcas, já que a pesquisa não se destina a
medir percentuais da oferta institucional de serviços. 

Os dados da Munic estão disponibilizados no portal do IBGE na Internet, no
canal Pesquisa de Informações Básicas Municipais, apresentando as informações de
cada  município,  individualmente.  As  tabelas  completas  e  as  bases  de  dados  são
divulgadas em formato xls e ods compactado. 

 c) Finanças  do  Brasil  –  Dados  Contábeis  dos  Municípios  -
FinBra  –  Secretaria  do  Tesouro  Nacional  do  Ministério  da
Fazenda

o Tipo de dados: Dados da Execução Orçamentária – Despesa por função

o Característica: Informações sobre despesas e receitas de cada estado
e município brasileiro, mediante o recebimento de dados contábeis, por
meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público
Brasileiro (Siconf) e do Sistema de Coleta de Dados Contábeis (SISTN)

o Indicadores:  De  interesse  desse  levantamento:  Despesa  (executivo
estadual e executivo municipal) liquidada na função 13 - Cultura

o Ano  de  Referência:  2013;  2014;  2015;  2016  (última  atualização  do
sistema feita em Agosto de 2016)9

o Comparaççes: 2013-2016

o Tipo de dados: Dados da Execução Orçamentária – Despesa por função

o Característica: Informações sobre despesas e receitas de cada estado e
município brasileiro, mediante o recebimento de dados contábeis, por

9 http://dados .ug.ov.ubr/datas et/inanuas -pabliuas -anaal/res oarue/4/4/534/5ff-b8bf-4/b13-8aub-
f9/b3b84/ba115.u Cons alta ei 14//015/20118.u

 

http://dados.gov.br/dataset/financas-publicas-anual/resource/445645ff-b8bf-4716-8acb-f9b37847a115
http://dados.gov.br/dataset/financas-publicas-anual/resource/445645ff-b8bf-4716-8acb-f9b37847a115
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meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público
Brasileiro (Sicon

o Observaççes: 

 A série está disponível para download no site do Ministério da
Fazenda –  Tesouro Nacional,  seções Contas Anuais10 e  Siconf
(Sistema de Informações Contábeis  e Fiscais  do Setor  Público
Brasileiro)11.  Os arquivos são baixados na forma de Banco de
Dados do Access (.csv) e depois podem ser convertidos para o
formato de planilha do Excel. 

 Para a presente extração, os campos preenchidos foram:

- Exercício: 2013; 2014; 2015; 2016;

- Escopo: Estados/DF; Municípios;

- Tabela: Despesas por Função (Anexo I)

 Após os downloads das planilhas, foram fltrados os resultados
nas colunas:

- Tipo de Despesa: Despesa Liquidada

- Conta: 13 – Cultura

10 http://wwwwww.utes oaro.ufazenda.ug.ov.ubr/ptPT//uontas -anaais .u 
11 https ://s iuoni.utes oaro.ug.ov.ubr/s iuoni/pag.es /pabliu/uons altaPinbra/inbraPlis t.uss f.u 

 

https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/contas-anuais
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ETAPA 3.2.1

 3. Metodologia

A metodologia apresentada a seguir é composta por categorias amplas que
compreendem um ou mais conjuntos de informações. Esses conjuntos, por sua vez,
são  formados  por  variáveis.  A  estrutura  básica  dessa  metodologia,  apresentada  a
seguir,  não foi  o  ponto de partida,  mas sim o ponto de chegada do trabalho dos
últimos  meses.  A  apresentação  dessa  estrutura  neste  momento  inicial  visa  tão
somente facilitar a compreensão dos passos intermediários, detalhados em seguida.

MUNICÍPIO

Indicador Maturidade

Hierarquia das Cidades

1 - Fluxo de Bens e Serviços 

Institucionalidade

2 - Situação SNC

3 - Órgão Gestor da Cultura (Caracterização)

4 - Política Municipal de Cultura (Objetivos)

Tecnologia

5 - Infraestrutura do Órgão Gestor da Cultura

6 -  Meios de Comunicação

Formação

7 - Capacitação

8 -  Ações promovidas

Participação Social

9 -  Plano Municipal de Cultura

10 - Conselho Municipal de Cultura
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11 - Conferência Municipal de Cultura

12 - Fundo Municipal de Cultura

Investimento em Cultura

13 - Índice Investimento 2013-2016

Nessa  estrutura,  o  Indicador  é  composto  por  6  categorias:  Hierarquia  das
Cidades (Fonte REGIC-IBGE),  Institucionalidade,  Tecnologia,  Formação e Participação
Social  (Fonte  Munic-IBGE),  e  Investimento  em  Cultura  (Fonte  Finanças  do  Brasil  –
Secretaria  do  Tesouro  Nacional).  Cada  uma  dessas  categorias  é  composta  por
Conjuntos  de  variáveis,  totalizando  13  conjuntos.  A  estrutura  acima  indica  a
composição a que se chegou, e vamos detalha-la a seguir.

Após selecionados os municípios XX com mais de 500mil habitantes através das
bases de dados da MUNIC-IBGE, o primeiro passo da construção da metodologia foi a
caracterização dos municípios  segundo a Região de Infuência  das Cidades (REGIC)
IBGE. Tendo em vista que os municípios alvo do TED MinC-UFG são aqueles com mais
de 500 mil habitantes (por terem maior potencial multiplicador das políticas culturais),
coube classifca-los segundo a hierarquia urbana brasileira a partir da REGIC-IBGE.

Segundo o IBGE, para defnir a hierarquia da rede urbana brasileira, buscam-se
informações  de  subordinação  administrativa  no  setor  público  federal  (no  caso  da
gestão federal) e de localização das sedes e fliais de empresas (no caso da gestão
empresarial). A oferta de equipamentos e serviços complementa a identifcação dos
centros de gestão do território, e são levadas em conta informações relativas às áreas
de cobertura das emissoras de televisão, da oferta de ensino superior, da diversidade
de atividades comerciais e de serviços, da oferta de serviços bancários, da presença de
domínios  de  Internet,  ligações  aéreas,  e  de  deslocamentos  para  internações
hospitalares.  As  redes  formadas  pelos  municípios  muitas  vezes  se  sobrepõem  à
divisão  territorial  ofcial,  estabelecendo  forte  infuência  até  mesmo  entre  cidades
situadas em diferentes unidades da federação.

A REGIC-IBGE estabelece a seguinte hierarquia para as cidades de acordo com
o fuxo de bens e serviços e relacionamento entre elas:
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Tabela 2 – Hierarquia dos Municípios segundo sua Centralidade

Denominação de 
Centralidade

Nível de
Centralidade

Grande Metrópole Nacional 1A
Metrópole Nacional 1B
Metrópole 1C
Centro Regional A 2A
Centro Regional B 2B
Centro Regional C 2C
Centro Sub-Regional A 3A
Centro Sub-Regional B 3B
Centro de Zona A 4A
Centro de Zona B 4B
Centro Local 5

Fonte: REGIC-IBGE 2007

Os municípios com 500 mil habitantes ou mais, alvo do TED, são metrópoles ou
centros regionais. Portanto, os códigos levados em conta no indicador se distribuem
entre 1A e 2C.

Existem no país doze grandes redes de infuência, que interligam até mesmo
municípios  situados  em  diferentes  estados.  São  elas:  São  Paulo,  Rio  de  Janeiro,
Brasília, Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Goiânia, Belo Horizonte, Curitiba e
Porto Alegre. São praticamente os mesmos de 40 anos atrás, com exceção de Brasília
e Manaus.

A rede centralizada por Brasília, por exemplo, também abrange parte do oeste
da Bahia, alguns municípios de Goiás e no noroeste de Minas Gerais. Representa 2,5%
da população do País e 4,3% do PIB nacional.  Essa rede tem alta concentração de
população e renda no centro, que responde por 72,7% da população e 90,3% do PIB
da rede. Entre todas as redes, esta tem o mais alto PIB per capita, R$ 25,3 mil.

O estudo do IBGE é capaz de mensurar elementos que têm impactos na área
do lazer e cultura: capitais concentram cerca de 70% dos cursos de pós-graduação;
cerca de 40% dos municípios não tem nenhum domínio registrado na Internet; São
Paulo  e  Rio  comandam  sistema  de  redes  de  televisão  aberta;  na  região  Norte  o
deslocamento médio para fazer compras é mais que o dobro que na média do país;
universitários no Mato Grosso e região Norte deslocam-se em média mais de 100 Km
para estudar;  cidades das regiões Norte e Centro-Oeste buscam opções de lazer a
mais de 100 km.

Para a composição do indicador, foram considerados apenas alguns aspectos
da REGIC 2007: hierarquia REGIC (que dá conta da totalidade de relações em diversas
áreas);  Medida  de  Intensidade  de  Relacionamento  entre  as  cidades  (ou  quantas
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relações  as  cidades  estabelecem);  Número  relacionamentos  Lazer;  e  Classes
relacionamento lazer. Estas duas últimas foram selecionadas em função da relação
próxima que a área cultural mantém com o lazer e o entretenimento. Estas quatro
variáveis compõem o conjunto 1 – Fluxos de Bens e Serviços.

A tabela abaixo documenta os procedimentos adotados para a inclusão dessas
variáveis na composição do indicador.  Os pesos das variáveis não foi  atribuído na
documentação, mas sim na planilha com a “Matriz de Indicadores” (Anexo I).

Documentação Metodológica Conjunto 1 – Hierarquia das Cidades 

HIERARQUIA DAS CIDADES

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
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.
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Total variáveis: 4 Peso Conjunto:

Total Variáveis Desconsideradas: 0 ID: -

Fonte: REGIC-IBGE

O procedimento de seleção de variáveis procurou dar ênfase a características
que  se  relacionam  às  funcionalidades  do  Mapas  –  no  caso  da  REGIC-IBGE,  a
infraestrutura de lazer se relaciona à funcionalidade de agenda cultural, por exemplo.
Na MUNIC-IBGE procuramos selecionar variáveis que nos dessem uma ideia sobre os
recursos tecnológicos disponíveis, a perenidade das políticas, quais ações de formação
o  município  já  ofereceu  para  os  gestores,  e  o  envolvimento  da  comunidade  na
elaboração das políticas. Da fonte FinBra-STN procuramos captar a média de recursos
investidos em cultura per-capita nos últimos anos. Nesse momento ainda não era uma
preocupação atribuir  pesos a  essas variáveis  e conjuntos.  Em seguida procuramos
excluir  em  todos  os  conjuntos  as  variáveis  que  se  sobrepunham.  Para  manter  a
documentação  do  processo,  optamos  por  deixa-las  registradas  com  formatação
tachada. Em seguida foi realizado um procedimento de normalização dos resultados
apresentados em cada variável,  para que  eles  pudessem ser  comparados  e  então
compor o indicador multidimensional (esta etapa está disposta na coluna “Valor”).

Apresentamos a seguir a documentação do processo de seleção das variáveis
em cada conjunto:

Documentação Metodológica Conjunto 2 – Institucionalidade 

INSTITUCIONALIDADE

2. Situação SNC

ID Variável Tipo Valor Peso

2.1 Município Aderiu ao 
SNC

Texto Sim; Não -

2.2 Ano adesão Municipal 
(DOU)

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

2.3 Estado Aderiu ao SNC Texto Sim; Não -

2.4 Ano adesão Estadual 
(DOU)

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

As variáveis 2.1 e 2.3 foram desconsideradas por serem sobre-representadas pela
2.2 e 2.4, respectivamente. 

Nas variáveis  2.2 e  2.4  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: 4 Peso Conjunto:

Total Variáveis Desconsideradas: 2 ID: 2.1 e 2.3

INSTITUCIONALIDADE

2. Situação SNC

ID Variável Tipo Valor Peso

2.1 Município Aderiu ao 
SNC

Texto Sim; Não -

2.2 Ano adesão Municipal 
(DOU)

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

2.3 Estado Aderiu ao SNC Texto Sim; Não -

2.4 Ano adesão Estadual 
(DOU)

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

Especificação

As variáveis 2.1 e 2.3 foram desconsideradas por serem sobre-representadas pela
2.2 e 2.4, respectivamente. 

Nas variáveis  2.2 e  2.4  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: 4 Peso Conjunto:

 



33 / 57

Total Variáveis Desconsideradas: 2 ID: 2.1 e 2.3

INSTITUCIONALIDADE

4. Política Municipal de Cultura

Variável Tipo Valor Peso

4.1 Política municipal de cultura - 
existência

Binário 1 - Sim
0 - Não

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

Binário 1 - Sim
0 - Não

4.3 OBJETIVOS Ampliar o grau de 
participação social nos projetos 
culturais

Binário 1 - Sim
0 - Não

4.4 OBJETIVOS Dinamizar as 
atividades culturais do município

Binário 1 - Sim
0 - Não

4.5 OBJETIVOS Integrar a cultura ao
desenvolvimento local

Binário 1 - Sim
0 - Não

4.6 OBJETIVOS Preservar o 
patrimônio histórico, artístico e 
cultural

Binário 1 - Sim
0 - Não

4.7 OBJETIVOS Descentralizar a 
produção cultural

Binário 1 - Sim
0 - Não

4.8 OBJETIVOS Garantir a 
sobrevivência das tradições 
culturais locais

Binário 1 - Sim
0 - Não

4.9 OBJETIVOS Democratizar a 
gestão cultural

Binário 1 - Sim
0 - Não

4.10 Outros Texto Sim; Não -

4.11 Nenhum do itens citados Texto Sim; Não -

Especificação
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As variáveis 4.0, 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  7.10 e  7.11 foram desconsideradas por serem sobre-representadas
pelas demais.

Total Variáveis: 11 Peso Conjunto:

Total Variáveis Desconsideradas: 2 ID: 4.10 e 4.11

Fonte: MUNIC-IBGE

Documentação Metodológica Conjunto 3 – Tecnologia

TECNOLOGIA

5. Infraestrutura do Órgão Gestor da Cultura

ID Variável Tipo Valor Peso

5.1 Existência Página Internet Binário 1 - Sim
0 - Não

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

-

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

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

-

5.5 Município utiliza Sistemas 
informat. para gerir política

Binário 1 - Sim
0 - Não

5.6 SIST Permite Cadastro 
Projetos por Agentes

Binário 1 - Sim
0 - Não

5.7 SIST Permite Binário 1 - Sim
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acompanhamento da 
execução dos projetos 
cadastrados

0 - Não

5.8 SIST Permite realizar 
cadastro de agentes e 
objetos culturais

Binário 1 - Sim
0 - Não

5.9 SIST Permite realizar 
planejamento orçamentário 
da política

Binário 1 - Sim
0 - Não

5.10 SIST Permite realizar a 
gestão de equipamentos 
culturais

Binário 1 - Sim
0 - Não

5.11 SIST Permite realizar a 
gestão do patrimônio 
cultural

Binário 1 - Sim
0 - Não

5.12 Nenhuma das alternativas Texto Sim; Não -

Especificação

As variáveis  5.1,  5.3,  5.5,  5.6,  5.7,  5.8,  5.9,  5.10 e  5.11 foram convertidas em
binário, passando a corresponder 1 para sim e 0 para não.

As variáveis 5.2 e 5.4 foram desconsideradas por serem sobre-representadas pela
5.1 e  5.3, respectivamente.  A variável  5.12 foi  desconsiderada  por  ser  sobre-
representada pelas demais.

Total Variáveis: 12 Peso Conjunto: 

Total Variáveis Desconsideradas: 3 ID: 5.2, 5.4 e 5.12

TECNOLOGIA

6. Meios Comunicação

Variável Tipo Valor Peso

6.1 Provedor de Binário 1 - Sim
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internet 0 - Não

Especificação                                     

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

Total Variáveis: 1 Peso Conjunto:

Total Variáveis Desconsideradas: 0 ID: -

Fonte: MUNIC-IBGE

Documentação Metodológica Conjunto 4 – Formação

FORMAÇÃO

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

7.2 TEMA Gestão de 
equipamentos culturais

Binário 1 - Sim
0 - Não

7.3 TEMA Elaboração e gestão de 
projetos

Binário 1 - Sim
0 - Não

7.4 TEMA Capacitação tecnológica
e administrativa

Binário 1 - Sim
0 - Não

7.5 TEMA Gestão cultural Binário 1 - Sim
0 - Não

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

7.7 TEMA Editais Binário 1 - Sim
0 - Não

7.8 TEMA Captação de recursos Binário 1 - Sim
0 - Não
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7.9 TEMA Estabelecimento de 
parcerias com entes públicos e 
privado

Binário 1 - Sim
0 - Não

7.10 Nenhum dos temas Binário Sim; Não -

7.11 Nos últimos 12 meses a gestão
municipal realizou curso em 
algum dos temas citados

Binário 1 - Sim
0 - Não

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

Binário 1 - Sim
0 - Não

Especificação

As variáveis 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11 e 7.12 foram convertidas
em binário, passando a corresponder 1 para sim e 0 para não. 

A variável 7.10 foi desconsiderada por ser sobre-representada pelas demais.

Total Variáveis: 12 Peso Conjunto: 

Total Variáveis Desconsideradas: 1 ID: 7.10

FORMAÇÃO

8. AÇÕES PROMOVIDAS

ID Variável Tipo Valor Peso

8.1 Promove cursos de capacitação 
livre/profiss. em atividades da cultura

Binário 1 - Sim
0 - Não

8.2 ÁREA Gestão cultural Binário 1 - Sim
0 - Não

8.3 Promoveu algum desses cursos nos 
últimos 12 meses

Binário 1 - Sim
0 - Não

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

Binário 1 - Sim
0 - Não
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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: 4 Peso Conjunto: 

Total Variáveis Desconsideradas: 0 ID: -

Fonte: MUNIC-IBGE

Documentação Metodológica Conjunto 5 – Participação Social

PARTICIPAÇÃO SOCIAL

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 

9.2 Ano da Lei Data Ex: 2012 -

9.3 Fase da 
elaboração

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

9.4 Foi elaborado com
a participação da 
sociedade civil

Binário 1 - Sim
0 - Não

9.5 Por intermédio de 
Conselhos

Binário 1 - Sim
0 - Não

9.6 Por intermédio de 
Conferência

Binário 1 - Sim
0 - Não

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

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

9.8 O Plano possui 
metas

Binário 1 - Sim
0 - Não

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.

9.3 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.

9.7 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. 

9.9 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  9.4,  9.5,  9.6 e  9.8 foram  convertidas  em  binário,  passando  a
corresponder 1 para sim e 0 para não. 

Total Variáveis: 9 Peso Conjunto: 

Total Variáveis Desconsideradas: 1 ID: 9.2

PARTICIPAÇÃO SOCIAL

10. Conselho Municipal de Cultura 

Variável Tipo Valor Peso

10.1 Conselho Municipal 
- Existência

Texto Sim; Não -
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10.2 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 

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

10.4 Consultivo Binário 1 - Sim
0 - Não

10.5 Deliberativo Binário 1 - Sim
0 - Não

10.6 Normativo Binário 1 - Sim
0 - Não

10.7 Fiscalizador Binário 1 - Sim
0 - Não

10.8 Como são 
escolhidos os 
integrantes da 
sociedade civil

Texto Ex: Indicação do 
poder público

-

10.9 Quantidade de 
reuniões nos últimos
12 meses

Categórico 5 -  20>;
4 - 16-20;
3 - 11-15;
2 - 6-10;
1 - 1-5;
0 - 0

Especificação

10.2 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 (antes  do
SNC) foram agrupados e convertidos em categoria de único valor. 
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10.3 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.

10.9 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  10.4,  10.5,  10.6,  10.7 foram convertidas  em binário,  passando a
corresponder 1 para sim e 0 para não. 

Total Variáveis: 8 Peso Conjunto:

Total Variáveis Desconsideradas: 2 ID: 10.1 e 10.8

PARTICIPAÇÃO SOCIAL

11. Conferência

ID Variável Tipo Valor Peso

11.1 O município já realizou 
Conferências

Binário 1 - Sim
0 - Não

11.2 A realização é prevista por
lei

Texto Sim; Não -

11.3 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

Especificação

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

11.3 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 (antes do SNC) foram
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agrupados e convertidos em categoria de único valor.

Total Variáveis: 3 Peso Conjunto:

Total Variáveis Desconsideradas: 1 ID: 11.2

Fonte: MUNIC-IBGE

Documentação Metodológica Conjunto 6 – Investimento em Cultura

INVESTIMENTO EM CULTURA

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: 1 Peso Conjunto:

Total Variáveis Desconsideradas: 0 ID: -

Fonte: MUNIC-IBGE

Com base nestes procedimentos, documentados nas tabelas acima, foi possível
defnir a metodologia e criar uma “Matriz de Indicadores” (Anexo I)  em formato de
planilha do software Excel, com todos os dados das variáveis normalizados para todos
os  municípios  previamente  selecionados.  As  fórmulas  de  ponderação  constam  do
arquivo dessa planilha que pode ser baixada através deste link:

http://medialab.ufg.br/blogl3p/wp-content/uploads/sites/55/2018/07/Mapas_Culturais_Matriz_Indicadores_2.0.xls

Obs.: dados faltantes não constam das bases de dados originais.

 

http://medialab.ufg.br/blogl3p/wp-content/uploads/sites/55/2018/07/Mapas_Culturais_Matriz_Indicadores_2.0.xls


43 / 57

ETAPA 3.2.2

 4. Perspectivas para a aplicação da metodologia

A planilha  Matriz  Indicadores  é  composta de 3  abas.  São elas:  (1)  Interface
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.

Anexamos a este relatório a Matriz com um resultado parcial desta etapa 3.2.2
(prevista para ser concluída no mês 9). 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  que  ainda  será  concluída  é
justamente a atribuição de pesos e a previsão de cenários diversos a partir desses
pesos  atribuídos,  acompanhada  de  análises  desses  diferentes  cenários.  Conforme
previsto no projeto, essa etapa será fnalizada no mês 9. 

Por  exemplo:  quando todos os pesos tiverem sido atribuídos e os  cenários
analisados,  todos  os  municípios  contarão  com  um  indicador  multidimensional  de
avaliação de maturidade para adoção do Mapas como o abaixo, simulado, a título de
exemplo apenas, para Manaus:

Simulação Manaus

Indicador Maturidade 0,69

Hierarquia das Cidades 0,26

1 - Fluxo de Bens e Serviços 0,26

Institucionalidade 0,80

2 - Situação SNC 1,00

3 - Órgão Gestor da Cultura (Caracterização) 1,00
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4 - Política Municipal de Cultura (Objetivos) 0,53

Tecnologia 0,63

5 - Infraestrutura do Órgão Gestor da Cultura 0,28

6 -  Meios de Comunicação 1,00

Formação 0,56

7 - Capacitação 0,45

8 -  Ações promovidas 0,67

Participação Social 0,79

9 -  Plano Municipal de Cultura 0,64

10 - Conselho Municipal de Cultura 0,89

11 - Conferência Municipal de Cultura 1,00

12 - Fundo Municipal de Cultura 0,80

Investimento em Cultura 0,44

13 - Índice Investimento 2013-2016 0,44

Além da atribuição de pesos e análise de cenários, também vamos desenvolver
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.
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ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO

A tabela a seguir exibe os valores que foram gastos em cada rubrica até o
momento da fnalização deste relatório:

Descrição Valor Executado Total Parcial Total
Executado

Bolsas
Pesquisa Equipe do projeto  R$      187.455,00 R$ 187.455,00

 R$    301.465,53

Serviços
Terceirizados

Diárias R$        19.911,52
 R$   44.588,53

Passagens R$        24.677,01

Bens
permanentes

Computadores R$        59.922,00
 R$   69.422,00

Cadeiras R$ 9.500,00
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ANEXO I

Obs.: dados faltantes não constam das bases de dados originais.
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