


Eixo
Programático

● Catálogo de Indicadores
● Monitoramento do PNC
● Conta Satélite da Cultura e 

indicadores econômicos
● Qualificação da gestão 

pública cultural 
● Mapeamento Colaborativo
● Governo como plataforma



Eixo
Metodológico

● Mapeamento de demandas 
de informação e indicadores

● Parcerias estratégicas para 
a realização de pesquisas

● Auxiliar áreas na 
sistematização de 
informações

● Integração de informações 
já existentes

● Oferta de infra-estrutura 
tecnologica e metodológica



Eixo
Tecnológico

● Dados.cultura.gov.br
● Vocabulários.cultura.gov.br
● Publicações.cultura.gov.br
● Indicadores.cultura.gov.br
● Mapas.cultura.gov.br



Dados.cultura

Criação de uma política de 
publicação de dados abertos



Vocabulários.cultura

Parceria com UFG

● Desenvolvimento de Ontologias para a Cultura
● Desenvolvimento de Modelo de Governança 

para essas ontologias
● Consolidação do “Glossário da Cultura”



Publicações.cultura

Repositório de pesquisas, 
artigos, relatórios, 
publicações



Indicadores.cultura

Painéis de consulta a 
indicadores culturais

Ferramenta de BI para 
acompanhamento de 
políticas em “tempo real”



Mapas.cultura ● Base para outras aplicações
● Plataforma para o edital de circulação de 

artes cênicas da Funarte



Bibliotecas.cultura

Cadastro do Sistema 
Nacional de Bibliotecas 
Públicas



Rede Cultura Viva

Auto declaração e 
homologação dos Pontos de 
Cultura



Rede Cultura Viva

Auto declaração e 
homologação dos Pontos de 
Cultura



Museus.cultura

Registro de Museus



Mapas culturais

Criado a partir de um 
acúmulo de mais de 10 de 
desenvolvimento de 
ferramentas digitais para a 
cultura

● Daniel Pádua
● Xemelê
● MapSys
● Conversê
● Mapas da Rede
● Cleodon Silva
● Registro Aberto da Cultura - SNIIC
● Arte Fora do Museu
● Mapas de Vista
● Mapa da Cultura de Fortaleza
● Mapa Digital da Cultura do Rio Grande do Sul



Mapas culturais ● Os problemas dos cadastros
○ Geram retrabalho
○ Informações superficiais
○ Informações desatualizadas

● Dificuldades da gestão cultural
○ Falta de informações
○ Falta de memória
○ Dificuldade de comunicação



Mapas culturais

O Desafio de criar um 
cadastro vivo

● Gestão + Comunicação = Informação
● Informação deve ser gerada no dia a dia da 

gestão
● Informação deve ser gerada e mantida pelo 

responsável direto por ela, na ponta
● Tanto gestores quanto sociedade
● Editais e contrapartidas



Mapas culturais

Início da parceria entre 
Instituto TIM e prefeitura de 
Sâo Paulo em julho de 2013



Mapas culturais

Atualmente utilizado em

● São Paulo - SP
● Blumenau - SC
● São José dos Campos - SP
● Sobral - CE
● João Pessoa - PB
● Santo André - SP
● RS
● CE
● TO
● Uruguai



Mapas culturais

Mapa de Sobral - CE



Mapas culturais

Mapeamento Colaborativo

Território com o 
equipamento público oficial



Mapas culturais

Mapeamento Colaborativo

Território após mapeamento 
feito por jovens da região



Mapas culturais

Perfis amigáveis



Mapas culturais

Fonte de informação para 
aplicações derivadas

Mapa da Virada Cultural de 
São Paulo. Ótimo para a 
gestão mas pouco amigável 
para o cidadão



Mapas culturais

Fonte de informação para 
aplicações derivadas

Site da Virada Cultural de 
Sâo Paulo



Mapas culturais

Fonte de informação para 
aplicações derivadas

Site da Virada Cultural de 
Sâo Paulo com programação 
atualizada automaticamente 
a partir do Mapa



Mapas culturais

Fonte de informação para 
aplicações derivadas

O mesmo para o site do Mês 
da Cultura Independente



Mapas culturais

Fonte de informação para 
aplicações derivadas

E para o Circuito São Paulo 
de Cultura



Mapas culturais

Onde queremos chegar

● Integração mantendo as identidades
○ Portais temáticos
○ Uma biblioteca, que é também um ponto 

de cultura, e que está dentro de um 
museu, é a mesma nas três base de 
dados, e é mantida pela mesma pessoa

● Calendário nacional de eventos
● Acervos

○ Primeiro case possível: Bibliotecas
● Proliferação de aplicações derivadas

○ Aplicativos de celular
○ Plataformas de editais
○ Plataformas de intercâmbio



SNIIC

Próximos passos

● Consolidar Plano de Dados Abertos e 
Indicadores

● Criação do Catálogo de Indicadores
● Desenvolvimento sistemático de pesquisas
● Lançamento do “Glossário da Cutlura”
● Suporte a estados e municípios
● Formação de gestores
● Integraçao dos mapas federados
● Incentivo a cartografia
● Incentivo ao desenvolvimento de aplicações 

derivadas



Obrigado

sniic@cultura.gov.br

Secretaria de Políticas Culturais
Guilherme Varella - Secretário

Pedro Vasconcellos - Diretor de 
Monitoramento de Políticas Culturais

Coordenação Geral de Monitoramento de 
Informações Culturais

Leonardo Germani
Laura Moraes
Adriana Veloso
Priscila Dorneles
Tiago Mergulhão
Valdinea Caetano


