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Questões norteadoras para o diálogo

• Qual a importância da avaliação na área cultural?

• Como construir indicadores culturais e mensurar a mudança cultural?

• Como as políticas culturais influenciam a construção e o uso dos indicadores?

• Quais os principais desafios da avaliação na área cultural?

Focos principais

1. Política Pública de Cultura no Estado de São Paulo

Em que medida estamos atingindo os propósitos da Política Estadual de Cultura?

Quais são as principais referências para a construção de indicadores na SEC SP?

2. Gestão em parceria com Organizações Sociais de Cultura

O que temos monitorado e avaliado na prática? Com quais indicadores?

3. Desafios atuais para construção e uso de indicadores no âmbito da SEC SP.



Política Pública de Cultura

Como monitorar e avaliar se estamos 

avançando na direção desejada no âmbito da 

Política de Cultura do Estado de São Paulo?



Referências básicas

“... do ponto de vista de políticas públicas, os indicadores são 

instrumentos que permitem identificar e medir aspectos relacionados 

a um determinado conceito, fenômeno, problema ou resultado de 

uma intervenção na realidade. 

A principal finalidade de um indicador é traduzir, de forma 

mensurável, determinado aspecto de uma realidade dada (situação 

social) ou construída (ação de governo), de maneira a tornar 

operacional a sua observação e avaliação”.

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2010

Conceito de indicador adotado pela UM



Não pretendemos medir cultura.

Pretendemos medir produtos e resultados que 

derivam da implementação de políticas públicas 

de cultura no Estado de São Paulo.

Para isso, precisamos contar com indicadores de 

gestão cultural.

Pressuposto inicial



De que cultura estamos falando?

Conceito de Cultura Articula três dimensões:

Dimensão simbólica

Todos os seres humanos têm a capacidade de criar símbolos, que se 
expressam em práticas culturais diversas.

Dimensão cidadã

Cultura como direito básico do cidadão; garantia dos direitos culturais 
(acesso aos meios de produção, difusão e fruição cultural; ampliação 
dos mecanismos de participação social, formação, livre expressão e 
salvaguarda do patrimônio e da memória cultural).

Dimensão econômica

Cultura como vetor econômico – geração de 
dividendos, lucro, emprego e renda; formação de cadeias produtivas 
relacionadas às expressões culturais e à economia criativa.

Plano Nacional de Cultura / Plano Estadual de Cultura



SEC SP: Propósito e Estrutura

Missão

Formular e implementar políticas públicas visando a excelência na preservação do 

patrimônio cultural, no estímulo à produção artística e na garantia de acesso aos 

bens culturais para a população do Estado de São Paulo em toda a sua diversidade. 

(Definida a partir do planejamento estratégico de 2007)

Estrutura atual



 Cultura como dimensão simbólica da constituição das identidades individuais e coletivas 

e dos legados sociais

 Cultura como elemento fundamental para o pleno exercício da cidadania

 Cultura como direito e respeito à diversidade humana

 Cultura como vetor social e econômico para o desenvolvimento sustentável

Valores

 Cidadãos com pleno exercício dos direitos culturais

 Patrimônio cultural preservado e diversidade e criação artística promovidas e valorizadas

 Desenvolvimento social e econômico potencializado por meio da ação cultural

Impactos

Política Cultural da SEC

Cidadãos com 

acesso 

pleno, em todo 
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artísticos e 
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capacitados
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imaterial, 

reconhecido, 
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Novas obras e 

produções 

artísticas 

criadas para 

disponibilização

Estratégias de 

execução:

 Diretamente 

(SEC)

 Indiretamente 
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mecenato)

Resultados

Função da 

ação fim Difusão Formação Preservação Criação



Que estratégias de execução estão no foco?

SEC

Direta

Indireta
(autarquias)

Parceria 
(OSs)

Fomento 
(editais e 

mecenato)



Organização Social

Qualificação que pode ser dada a pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, 
cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento 
tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e a saúde.

Contrato de Gestão

Instrumento firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada como organização social, 
com vistas à formação de uma parceria entre as partes para fomento e execução de 
atividades relativas à área em que a OS está qualificada.

Modelo OS na SEC

• Lei Federal nº 9.637, de maio de 1998

• Lei Complementar Estadual nº 846, de junho de 1998

• Decreto Estadual nº 43.493, de setembro de 1998

Saiba mais: Portal Transparência Cultura
http://www.transparenciacultura.sp.gov.br

http://www.transparenciacultura.sp.gov.br/


Modelo OS na SEC

Qualificação

Seleção pública

Contratação

Execução

Monitoramento e avaliação
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Situação atual : 18 OSs Parceiras / 24 CGs



De que ações culturais estamos falando?

SEC

Programas 
de Difusão

Programas 
de 

Fomento

Programas 
de 

Formação

Museus

Bibliotecas

Fábricas 
de Cultura

Oficinas 
Culturais

Salas de 
Espetáculo

Escolas 
Artísticas

Grupos 
Artísticos

Equipamentos

Programas 
Culturais

Grupos 
Artísticos

• 18 Museus 
• 10 Fábricas de Cultura
• 4 Oficinas Culturais (sede)
• 4 teatros
• 1 Sala de concertos
• 3 Escolas (música/teatro)
• 2 Bibliotecas

• 4 orquestras profissionais
• 1 companhia de dança

• 410 polos de educação musical 
(GURI) em 321 municípios

• Articulação de 800 bibliotecas 
municipais em 618 municípios 
(SISEB)

• Articulação dos 415 museus 
existentes no Estado (SISEM)

• Apoio a 135 cineclubes em 123 
municípios (Pontos MIS)

• Desenvolvimento de oficinas 
culturais em 232 municípios

• Apoio a 50 grupos de teatro por 
ano

• Formação de 30 orquestras e 
bandas de alunos dos cursos 
musicais

• 14 festivais de arte e cultura
• 1º Centro de Tradução Literária 

do país
• Centro de Apoio ao Escritor



Gestão em Parceria com 
Organizações Sociais de Cultura

O que temos monitorado e avaliado na prática?



Modelo OS

Instâncias de controle, monitoramento, avaliação

Organizações Sociais

Conselho Administrativo / Fiscal

Auditoria Independente

Secretaria da Cultura

Unidade Gestora (técnica)

Unidade de Monitoramento

Comissão de Avaliação

Governo do Estado de SP

Secretaria da Fazenda

Tribunal de Contas

Sociedade

Portal Transparência Cultura

http://www.transparenciacultura.sp.gov.br

http://www.transparenciacultura.sp.gov.br/


SEC SP - Unidade de Monitoramento e Avaliação

Construção do Sistema de Monitoramento e Avaliação da Cultura –
SMAC 

Parâmetros para mensurar ações e seus resultados: 

Matriz Parametrizada de Ações Culturais – MaPA

Indicadores para o Parecer Econômico-Financeiro Anual da UM



Multiplicidade de fontes e documentos tramitados

Dados pouco confiáveis

Equipes dedicadas ao operacional/burocrático

Definições insuladas

Vocabulários divergentes

Resultados das ações da SEC são opacos
Dificuldade no planejamento e alocação consistente de recursos

SMAC MaPA

Parametrização de vocabulário
Diálogo transversal inédito entre áreas

Revisão de Planos de Trabalho

Fontes únicas, validadas e confiáveis
Automação do operacional

Dados em tempo real

Visão global e comparável das ações e resultados da SEC
Planejamento consistente

Indicadores (financeiros, gestão e finalísticos)
Equipes SEC focadas em análise e planejamento
Atendimento a objetivos da política cultural SEC



SMAC
Sistema de Monitoramento e Avaliação da Cultura



SMAC
Ambiente de Business Inteligence (BI)

Exemplos de indicadores de Ações e 
Mensurações:

• ICM – Índice de Cumprimento de Metas
• Índice de cobertura territorial paulista com 

ações de CG
• Percentual de segmentos de públicos 

escolares privados e públicos atendidos por 
ações de CG, em relação ao total de alunos do 
Estado

Exemplos de filtros de extração de dados de 
Ações e Mensurações:

• Por UGE, OS, CG, Objeto Cultural
• Por Linguagem Artística, Função 

Cultural, Espécie de Ação
• Por tipo de mensuração (público, bens 

criados, distribuídos, satisfação, etc.)
• Por RA e RM (previsto) e municípios 

(realizado)



MaPA
Matriz Parametrizada de Ações Culturais

• Vocabulário convergente

• Classificações para ações e 

mensurações

• Comparabilidade

• Transversalidade

• Alinhamento com programas 

internos (PROAC, UPPH) e 

externos

• Construção de indicadores

Contrato 
de Gestão

Objeto 
Cultural

Ação

Número de 
Ações

Público

Vagas

Carga 
Horária

Número de 
inscritos

Bens 
restaurados

Municípios

...

Função

Espécie de 
Ação

Subespécie 
de ação

Linguagem 
Artística/ 
Expressão 
Cultural

Equipamento 
Cultural

Grupo 
Artístico

Programa 
Cultural

1 Ação     “N” mensurações



Vocabulário convergente – Funções

CRIAÇÃO

Atividades relacionadas ao uso de potencialidades criativas para elaboração de ideias artísticas, conteúdos 

e produtos culturais originais. Inclui a manutenção de grupos artísticos e culturais, encomenda e/ou 

aquisição de obras inéditas ou novos arranjos, realização de concursos, orientação artística, ensaios, entre 

outras iniciativas.

DIFUSÃO
Atividades que criam oportunidades de disseminação da cultura, fruição e troca de experiências, por meio 

da ampliação de circuitos de distribuição e da descentralização da oferta cultural, propiciando a circulação 

de diversas expressões culturais e linguagens artísticas, contribuindo para a formação ampla do cidadão.

FORMAÇÃO

Atividades pedagógicas, formais ou não formais, que buscam ampliar o universo cultural dos participantes 

e/ou facilitar o estabelecimento de relacionamentos mais inspiradores com a arte e a cultura nas 

dimensões de apropriação, fruição, expressão ou experimentação. Abrange desde atividades de mediação 

cultural, oficinas e cursos de sensibilização e iniciação artística, até atividades de aprimoramento técnico e 

profissional, com ou sem foco no mercado de trabalho.

PRESERVAÇÃO
Atividades voltadas para a valorização do patrimônio cultural, em todas as suas vertentes, por meio de 

reconhecimento, pesquisa, conservação, proteção, restauração e/ou manutenção de bens materiais e 

imateriais considerados valiosos e significativos por determinado grupo social.

GOVERNANÇA

Ações que contribuem para a melhoria da qualidade de uma organização, para o melhor desempenho de 

suas atividades e fortalecimento institucional. Abrange atividades de apoio técnico a municípios e 

instituições culturais, a articulação e construção de parcerias para realização de ações conjuntas, a 

captação de recursos, o incremento da comunicação institucional, a melhoria da infraestrutura, a 

qualificação técnica de funcionários, a realização de pesquisas de perfil e satisfação do público e demais 

rotinas. Em geral, esse tipo de função não está associada diretamente a um público externo.



Funções x Espécies de Ação

Criação

Difusão

PreservaçãoGovernança

Formação

Estímulo à criação de obras em diversas linguagens
Residências artística  e curatoriais
Premiações e concursos
Produção de livros e materiais pedagógicos
Encomenda de obras e arranjos
Site Specific

Recebimento de usuários
Apresentações artísticas / de espetáculos
Ações de extensão
Palestras, seminários, encontros, fóruns
Eventos 
Exposições
Feiras e festas
Festivais
Sessões de cinema
Temporada de assinaturas

Cursos regulares
Cursos livres

Workshops
Palestras

Seminários
Saídas pedagógicas

Academias
Formação de plateia

Leitura e literatura
Grupos de referência 

Trabalho social 

Aquisição de itens para acervo da biblioteca e museus
Conservação e restauro
Mapeamento e registro da produção cultural
Organização e catalogação de manifestações artísticas
Registro das obras em diferentes suportes
Documentação com dados de pesquisa

Ações de comunicação
Ações para transparência

Articulação com municípios
Atividades em rede / Parcerias

Capacitação de recursos humanos
Captação de recursos / projetos / leis e operacional

Pesquisas (perfil e satisfação de público, etc.)



“De-para” entre a MaPA e outros vocabulários

• Categorias classificatórias 
desenvolvidas 
especificamente para 
Ações e Mensurações dos 
Planos de Trabalho dos 
Contratos de Gestão.

• No entanto, sua 
construção prevê o 
alinhamento ou 
aproximação a outras 
metodologias de 
classificação –
Ex. 

- ProAC
- SP Estado da Cultura
- Ontologia da Gestão 
Cultural (MinC) etc. 



Atribui 
automaticamente 
o código de cada 

ação (sistema)

Identifica a 
unidade 
gestora 

responsável

Identifica a 
organização 
social afim

Identifica 
o contrato 
de gestão 

afim

Identifica o objeto 
cultural afim

Identifica o 
tipo de 

objeto afim

Identifica a qual 
programa do plano de 

trabalho a ação e o 
público têm 

correspondência

CÓDIGO UGE OS CG
OBJETO 

CULTURAL
TIPO DO 
OBJETO

PROGRAMA

TIPO DO OBJETO:
• EQUIPAMENTO
• GRUPO ARTÍSTICO
• PROGRAMA CULTURAL

SMAC

1. Cadastro



Elenca a ação finalística 
com descrição livre

Identifica a espécie principal da ação
Identifica a linguagem artística 

ou expressão cultural 
relacionada à ação

Identifica a função 
principal relacionada 

à ação

AÇÃO ESPÉCIE DA AÇÃO
LINGUAGEM ARTÍSTICA / 

EXPRESSÃO CULTURAL
FUNÇÃO

Artes Cênicas

Artes da Palavra

Artes Visuais

Audiovisual e Artes 
Digitais

Gestão Cultural

Multilinguagens

Música

Patrimônio Cultural

Ação de Acervo
Ação Educativa
Apresentação Artística
Desenvolvimento Institucional
Evento
Exibição
Exposição
Festival
Fomento
Mediação
Premiação
Produção de Materiais
Recebimento de Visitantes

DESCRIÇÃO 
LIVRE

Criação
Difusão
Formação
Preservação
Governança

SMAC

2. Caracterização das Ações



Elenca, quando existir, 
o público atingido 

pela ação, 
com descrição livre

Identifica o tipo de 
público a partir do local 

em que se dá a ação

Identifica o 
engajamento do 

público afim à ação

Identifica, quando for o caso, 
o segmento do público a 
partir de perfil específico 

dos participantes 
da ação afim

Identifica a região do 
público atingido 

pela ação

PÚBLICO TIPO DO PÚBLICO
ENGAJAMENTO 

DO PÚBLICO
SEGMENTO DO 

PÚBLICO
REGIÃO DO 

PÚBLICO

Agendado / 
Mediado

Agente Cultural 
Interno

Agente Cultural 
Externo

Espontâneo

Pedagógico

Presencial local 
sede ou local 
parceria

Presencial 
extramuros 
ou externo

Virtual

DESCRIÇÃO 
LIVRE

Artista/Expositor

Educador 

Em situação de 
vulnerabilidade

Entorno

Escolar (escola privada)

Escolar (escola pública)

Especialista/Universitário

Família

Infanto-juvenil

Institucional

Pessoas com deficiência

Terceira idade

Turista

VIP/Patrocinador

Cidade de São Paulo

Interior

Litoral

Interior / Litoral

Região Metropolitana 
(sem capital)

Região Metropolitana 
(com capital)

Estado de São Paulo

Outros Estados

Brasil

Fora do Brasil 
(exterior)

SMAC

3. Caracterização do Público



Parecer Anual UM – Dimensões e indicadores 

para avaliar a execução do plano de trabalho

Conformidade e 
Transparência

Cumprimento de 
obrigações contratuais 

e atendimento à 
legislação vigente

Transparência auferida 
nos sites dos objetos 

contratuais e 
regularidade nos 

processos de compras 
e contratações de 

serviços e de RH 
Índice de 

Transparência

Eficiência e 
Economicidade

Execução financeira

Comparativo de gastos 
com recursos humanos 

entre OSs

‘Vantajosidade’ em 
relação à execução 

direta SEC

Eficácia e Efetividade

Cumprimento do Plano 
de Trabalho –

Previsto X Realizado

Principais resultados 
finalísticos alcançados –

Ações / Públicos

Cobertura territorial no 
Estado de SP

Satisfação do público



Parecer Anual UM 2017 Ref. 2016

Item de Verificação Peso e Ponderação
Pontuação OS 

(exemplo)

I. EFICÁCIA E EFETIVIDADE 

Índice de Eficácia (% do cumprimento integral do Plano de Trabalho)
O a 1 ponto • 1 ponto: ≥ 96%

• 0,75 ponto: ≥ 86% e <95%

• 0,5 ponto: ≥ 76% e <85%

• 0,25 ponto: ≥ 66% e <75%

• 0 pontos: ≤ 65%

1

I. EFICÁCIA E EFETIVIDADE

Total de público alcançado
0 a 1 ponto 0,5

I. EFICÁCIA E EFETIVIDADE

Captação de recursos realizada
0 a 1 ponto 1

I. EFICÁCIA E EFETIVIDADE / II. CONFORMIDADE E TRANSPARÊNCIA

% de despesas com remuneração de RH (total)
0 a 1 ponto

Pontuação composta de:

• 0,5 ponto: ≤ teto CG +

• 0,5 ponto: ≤ previsto PO

• 0 pontos: acima do teto CG e do

previsto PO

1

I. EFICÁCIA E EFETIVIDADE / II. CONFORMIDADE E TRANSPARÊNCIA

% de despesas com remuneração de RH (dirigentes)
0 a 1 ponto 0,5

I. EFICÁCIA E EFETIVIDADE / II. CONFORMIDADE E TRANSPARÊNCIA

Avaliação da UGE sobre os resultados no exercício
0 a 1 ponto

• 1 ponto: satisfatório ou aprovado 

sem ressalvas

• 0,5 ponto: satisfatório ou aprovado 

com ressalva ou regular

• 0 pontos: regular com ressalvas ou 

não aprovado

1

II. CONFORMIDADE E TRANSPARÊNCIA 

Avaliação dos controles internos da OS: Auditoria Independente e 

Conselho de Administração

0 a 1 ponto

Pontuação composta de:

• 0,5 ponto: aprovado sem ressalvas

parecer da auditoria

• 0,5 ponto: aprovado sem ressalvas 

parecer do conselho de adm.

• 0 ponto: aprovado com ressalvas /

não aprovado

1

II. CONFORMIDADE. E TRANSPARÊNCIA 

Índice de Transparência
0 a 1 ponto • 1 ponto: ≥ 7,1 no IT UM/SEC SP 1



Parecer Anual UM 2017 Ref. 2016

Item de Verificação Peso e Ponderação
Pontuação OS 

(exemplo)

II. CONFORMIDADE E TRANSPARÊNCIA

Regularidade nos processos de compras e contratações
0 a 1 ponto

• 1 ponto: processos regulares e sem

nenhum apontamento de 

correção/melhoria ( ocorrência)

• 0,75 ponto: processos com 

ocorrências leves

• 0,5 ponto: processos com

ocorrências moderadas

• 0 pontos: processos com 

ocorrências graves

0,75

III. EFICIÊNCIA / ECONOMICIDADE

Comparativo de custos de RH em relação à Administração Direta
0 a 1 ponto

• 1 ponto: mais vantajoso do que 

execução pela Administração Direta

• 0,5 ponto: tão vantajoso quanto a  

execução pela Administração Direta

• 0 pontos: menos vantajoso que a 

execução pela Administração Direta

1

PONTUAÇÃO MÁXIMA: 10 PONTUAÇÃO OBTIDA: 8,75

AVALIAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO CONTRATUAL EM 2016 - CG Nº XX/201X SATISFATÓRIA

CLASSIFICAÇÃO PONDERAÇÃO DESCRIÇÃO

Satisfatória 9 ou + pontos
Todos ou quase todos os resultados previstos foram atingidos com eficácia, eficiência e efetividade. A execução contratual foi 

realizada em conformidade e com transparência. Não há, ou há poucos pontos de correção e melhoria a serem observados.

Regulares 7 a 8,9 pontos
A maior parte dos resultados previstos foi atingida com eficácia, eficiência e efetividade. A execução contratual foi realizada 

em conformidade e com transparência. Há alguns pontos de correção e melhoria a serem observados. 

Regulares com 

ressalvas
Abaixo de 6,9

Parte dos resultados previstos foi atingida com eficácia, eficiência e efetividade. A execução contratual não foi integralmente 

realizada em conformidade e com transparência, havendo vários pontos de correção e melhoria a serem observados.



Desafios atuais 

para construção e uso de indicadores na 

Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo



Desafios atuais

Como criar e aplicar indicadores para as áreas fins, 
retomando os resultados pretendidos na Política Cultural da SEC?

Cidadãos com 

acesso pleno, 

em todo o 

Estado, aos 

programas, 

grupos 

artísticos e 

equipamentos 

culturais, em 

toda a sua 

diversidade

Cidadãos com 

repertório e 

expressão 

artística e 

cultural 

ampliados e 

diversificados, 

e mais artistas 

e agentes 

culturais 

capacitados

Patrimônio 

cultural, 

material e 

imaterial, 

reconhecido, 

preservado e 

usufruído

Novas obras e 

produções 

artísticas 

criadas para 

disponibilização

Difusão Formação CriaçãoPreservação



Indicadores para áreas fins – “objeto de desejo”

OBJETOS CULTURAIS
FUNÇÕES

CRIAÇÃO DIFUSÃO FORMAÇÃO PRESERVAÇÃO

Programas 
Culturais

Programas de difusão

Programas de fomento

Programas de formação

Equipamentos

Museus

Bibliotecas

Fábricas de Cultura

Oficinas Culturais

Salas de Espetáculo

Escolas Artísticas

Grupos Artísticos Corpos  Estáveis



Desafios atuais

Como criar e viabilizar a aplicação de indicadores de impacto, 
retomando a Política Cultural da SEC?

 Cidadãos com pleno exercício dos direitos culturais

 Patrimônio cultural preservado e diversidade e criação artística promovidas e valorizadas

 Desenvolvimento social e econômico potencializado por meio da ação cultural

Diversidade 
Cultural Acesso

Economia 
da Cultura



Acesso

• Nº de grupos e artistas contemplados em programas de fomento /

demanda
• Nº de vagas por função

• Quantidade de público por tipo / engajamento / segmento

• Quantidade de público por espécie de ação
• Cobertura na rede de ensino (% escolas)

Distribuição geográfica
• % de municípios atendidos / total de municípios do Estado SP

• Distribuição de equipamentos ou polos por região
• Quantidade de público por região / município

Diversidade cultural

• % de ações por linguagem artística / expressão cultural

• % de ações por espécie e por função
• Nº de bens e acervos preservados por tipo

• % de perfis de público atendidos

Equilíbrio entre oferta e 

demanda (...)
• Taxa de ocupação / capacidade máxima de público

Resultados da Política Cultural SEC – Ex. Acesso pleno, em todo o Estado, aos 

programas, grupos artísticos e equipamentos culturais em toda a sua diversidade

Alguns exemplos



Financiamento estadual 

à cultura

• Orçamento da SEC / orçamento governamental total

• Valor gasto em cultura por habitante
• Distribuição interna dos recursos na SEC por modalidade de gestão

(direta, indireta, fomento, parceria)

• Orçamento executado pela SEC / orçamento inicial (LOA)
• Valor executado por renúncia fiscal / orçamento SEC

Impacto profissional no 

mercado cultural
• Empregabilidade de egressos de cursos 

Geração de emprego e 

renda

• Nº de empregados diretos da SEC

• Nº de empregados das OSs

Fortalecimento de 

cadeias produtivas

• Nº de empresas contratadas por área de atuação

• Valores gastos nas contratações por ano

Impactos da Política Cultural SEC – Ex. Desenvolvimento social e econômico 

potencializado por meio da ação cultural



Qualidade dos serviços 

prestados

• Índice de satisfação do público - conteúdos, atendimento, 

serviços, infraestrutura

• Taxa de retorno / fidelização

• Qualidade da experiência cultural (repercussão ex-post)

• Retorno positivo na mídia

Resultados e Impactos na 

vida pessoal

• Entrada de alunos em grupos de referência / profissionais

• Premiação de alunos egressos

• Mudanças nos hábitos culturais / hábitos de estudo

• Desenvolvimento de hábito leitor 

• Desempenho escolar de alunos e egressos

• Taxa de reincidência de internos (ex. Fundação Casa)

Indicadores de Políticas Públicas – Ex. Qualidade e Efetividade



Abordagem Quantitativa

Dados obtidos por meio da 
prestação de contas

Abordagem Quali-Quanti

Dados coletados junto aos 
públicos

PESQUISASSMAC

Necessidade de realizar pesquisas capazes de captar as 
especificidades de cada objeto cultural



Exemplos de tipos de pesquisa

• Perfil do público

• Motivação / Caracterização da visita

• Índice de Satisfação com os serviços prestados

• Taxa de retorno / fidelização

Perfil e satisfação do 
público

• Repercussão ex-post da experiência

• Apreensão de conteúdos apresentados

Qualidade da experiência 
cultural

• Mudanças / desenvolvimento de alunos das escolas artísticas 
e programas de formação (ex. 
hábitos, atitudes, habilidades, competências...)

• Inserção no mercado de trabalho (egressos)

Impactos

• Conhecimento do equipamento, programa, grupo artístico

• Reputação do equipamento, programa, grupo artístico

• Perspectiva do ‘não-público’

Imagem / Representação 
do objeto cultural



Perspectiva para 2017

Elaboração de referencial para apoiar a realização de pesquisas nas Oss.

Considerando a diversidade de:

• Objetivos 

• Públicos

• Ações

• Dimensões a avaliar...

 Como viabilizar a realização de pesquisas tão diversas?



Coordenação: Claudinéli Moreira Ramos

cmramos@sp.gov.br – (11) 3339-8050

Diretoria de Monitoramento e Normas: Vanderli Ferrarezi

Diretoria de Avaliação: Marianna Bomfim

Ricardo Ysimine, Carlos Pato

Assessoria Técnica: Liliana Sousa e Silva, Eduardo Baider, 

Gabriela Toledo, Leticia Bachani Tarifa

Núcleo de Apoio Administrativo: Danielle de Lima

Estagiários: Larissa Rodrigues, Rodrigo Lima

Unidade de Monitoramento



Obrigada!

Liliana Sousa e Silva
lilianasilva@sp.gov.br

mailto:lilianasilva@sp.gov.br

