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Este artigo é um resumo da dissertação de mesmo nome, através da qual se 
apresenta uma síntese sobre a proposição de um método para a construção de 
um indicador sintético utilizado na análise da oferta cultural em equipamentos 
sob a gestão da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro (SMC-RJ). 
Foram utilizadas Áreas de Planejamento (APs) e Regiões Administrativas (RAs) 
da cidade como unidades de análise, a partir de dados de registros administra-
tivos, tendo como área de estudo o município do Rio de Janeiro. Complemen-
tarmente, propôs-se um sistema de indicadores com maior detalhamento das 
informações sobre os aspectos da gestão analisados. Para criar os indicadores 
foram usados dados de equipamentos culturais sob a gestão da Secretaria Mu-
nicipal da Cultura (SMC-RJ) do ano de 2013, assim como técnicas de estatística 
exploratória e de geoprocessamento, visando compreender a sua distribuição 
no município. As análises por Áreas de Planejamento e Regiões Administrativas 
permitiram concluir que existe desequilíbrio na oferta dos equipamentos cultu-
rais, verificando-se variações em sua distribuição, com concentração nas zonas 
Norte, Sul e Central da cidade, em detrimento da Zona Oeste. A análise nessas 
unidades territoriais também possibilitou identificar que, em função da escala 
utilizada, para a análise em níveis mais desagregados, também existem variações 
dentro das macroáreas. Os resultados evidenciaram que os indicadores sintéti-
cos são importantes instrumentos de apoio à gestão, mas também mostraram 
que utilizá-los, apoiados em um sistema de indicadores complementar, permite 
a análise mais bem detalhada de alguns aspectos. Isso possibilita identificar 
variações não explicitadas no resultado do indicador sintético, mas que estão 
presentes nos contextos analisados.

Introdução

Utilizar referenciais quantitativos em uma análise sobre oferta cultural demanda 
reflexões sobre possibilidades, oportunidades e limites. Possibilidades em fun-
ção do que os recursos materiais e metodológicos permitem. Oportunidades em 
função do que seja viável e adequado em relação ao objeto de estudo. E limites 
em função da necessidade de reconhecimento de até onde, de fato, materiais, 
métodos e objeto comportam ser combinados na tentativa de uma explicação 
de fenômenos culturais, com elementos quantitativos.

A identificação de possibilidades e oportunidades para o uso de indicadores na 
gestão cultural ganha expressividade em um período da vida social em que os 
dados e seus usos ocupam lugar de destaque em diversas áreas e torna-se dese-
jável seguir um caminho que tem se mostrado dominante nas diversas áreas da 
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Assim, propôs-se um método para construção de um indicador sintético para a 
análise da oferta cultural em equipamentos sob a gestão da Secretaria Municipal 
de Cultura do Rio de Janeiro (SMC-RJ), que considera uma estrutura de somas 
e produtos em linhas e colunas, compondo uma fórmula que aplica operações 
matemáticas simples e técnicas estatísticas para traduzir a representação final 
do indicador proposto, empregando também técnicas de geoprocessamento 
para as análises. Utilizaram-se dados de registros administrativos da Secreta-
ria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, compreendidos entre os meses de 
janeiro e dezembro de 2013, em função das vantagens dessa fonte de dados 
como o custo baixo, a cobertura ampla e completa do objeto no período, as boas 
chances de apresentar dados e metadados mais bem detalhados, permitindo 
análises em diferentes escalas (WALLGREN; WALLGREN, 2012). Para a organi-
zação dos dados, o processamento e a apresentação das informações foram 
utilizados o editor de planilhas Excel, do pacote Microsoft Office, e o ambiente 
de geoprocessamento ArcGIS v. 10.

Com o indicador sintético proposto, buscou-se contribuir para a quantificação e 
qualificação de aspectos sobre a dinâmica cultural, favorecendo análises sobre 
as realidades regionais específicas dentro da cidade, assim como da ocupação 
dos diferentes perfis de equipamento cultural. Com o sistema de indicadores 
destaca-se a necessidade de reconhecimento da importância de se ter referen-
ciais para análises mais específicas, assim como para explicação e compreensão 
de aspectos sugeridos, que não estão esclarecidos por meio dos indicadores 
sintéticos. Assim, apresenta-se a proposta de uso de indicadores para a ges-
tão cultural, através dos quais aspectos do cotidiano podem ser analisados, 
oferecendo também parâmetros para o monitoramento e a gestão de projetos, 
ações e políticas realizadas.

1. Conceitos e contexto

O conceito de cultura que apoia as análises está fundamentado em uma definição 
adotada pela Unesco (2002) que compreende os traços subjetivos e objetivos, in-
telectuais, morais e emocionais de um grupo, abrangendo as expressões artísticas 
e seus modos de vida e convivência, sistemas de valores, tradições e crenças. 
Conceito que permite aproximar o entendimento das práticas culturais no contexto 
da expressão das pessoas em um processo de práticas relacionadas aos meios 
de expressão artísticos e suas diferentes formas de expressão (COELHO, 2004). 
Aí se inserem as produções audiovisuais, musicais e teatrais, exposições de arte 
e manifestações de culturas tradicionais e populares, entre outras.

gestão. Assim, o desenvolvimento de tecnologias e de métodos mais sensíveis a 
contextos sociais, a potência das máquinas que processam dados e o apelo ge-
rencial para o uso de referenciais objetivos conduzem à sistematização de dados 
e ao uso de informações quantitativas também na gestão cultural.

No século 20, os processos de gestão alcançaram eficiência com apoio da siste-
matização de dados e disseminação de informações nos processos decisórios, 
incluindo o contexto das políticas públicas. No Brasil, o entendimento de contri-
buições para o campo da gestão cultural começou a evidenciar possibilidades 
no contexto gerencial, apoiado no uso de informações, nas aplicações desde a 
gestão pública até microprocessos na gestão de projetos culturais.

Nesse contexto, o levantamento de possibilidades sobre o uso de métodos esta-
tísticos aplicados à realidade cultural fundamenta-se na identificação de conjuntos 
de dados disponíveis, seguida de definições sobre métodos e modelagens estatís-
ticas possíveis. E reconhecer que tais dados existem no cotidiano da gestão (em 
todos os níveis e perfis) é fator determinante na aproximação da gestão cultural 
dos usos de indicadores no cotidiano e na construção de uma cultura de dados 
no ambiente da gestão cultural.

Assim, o desenvolvimento da dissertação “Indicadores para análise da oferta 
cultural na cidade do Rio de Janeiro: um estudo a partir de dados de registros 
administrativos da Secretaria Municipal de Cultura no ano de 2013” teve como 
recorte geográfico a cidade do Rio de Janeiro, considerando idiossincrasias sobre 
a distribuição da infraestrutura para fruição cultural em seu território, permeado por 
aspectos históricos e sociais, desde a sua ocupação até a imbricada composição 
da gestão cultural atual nos três níveis de gestão pública (municipal, estadual e 
federal), além das complexidades da gestão privada. O objeto do trabalho com-
preende os indicadores culturais, tendo como objetivo principal desenvolver um 
método para a construção de um indicador cultural sintético a partir de dados 
de registros administrativos acerca dos equipamentos culturais sob a gestão da 
Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro (SMC-RJ) no ano de 2013. Como 
objetivos específicos, consideram-se apresentar o contexto da gestão cultural e da 
recente adesão ao uso de indicadores nas políticas culturais brasileiras; analisar 
a oferta cultural a partir dos resultados em duas escalas geográficas: Áreas de 
Planejamento e Regiões Administrativas; propor um sistema de indicadores com 
maior detalhamento das informações a partir de dados sobre atividade, capaci-
dade e público, ponderando e relativizando algumas questões sugeridas com os 
resultados do indicador sintético; e analisar a oferta cultural na cidade em relação 
às possíveis diferenças existentes.
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Assim, a oferta cultural, no corpo do objeto de estudo, está relacionada às ativida-
des realizadas em equipamentos culturais sob a gestão da Secretaria Municipal 
de Cultura do Rio de Janeiro ou atividades diretamente vinculadas a tais espa-
ços, compreendidos no chamado equipamento cultural no presente trabalho, e 
que Coelho (2004) considera como espaço cultural, centro cultural ou casa de 
cultura (COELHO, 2004).

Observando o processo de planejamento e gestão de políticas públicas, diversos 
autores afirmam os papéis e as contribuições dos indicadores no apoio à gestão, 
com destaque para seus usos nas diferentes etapas do ciclo das políticas públi-
cas e etapas da gestão de projetos. Outro aspecto destacado é a dificuldade na 
obtenção das informações no apoio às ações da gestão em conformidade com 
as propriedades devidas, recordando aos gestores culturais que a busca pela 
obtenção de informações para a gestão demanda dedicação e atenção. Mas 
também se destaca que é um investimento necessário para que benefícios de 
médio e longo prazos possam ser alcançados. 

Considerando o uso de indicadores culturais como instrumentos para a com-
preensão e as reflexões sobre a realidade estudada, as análises se funda-
mentam em abordagens conceituais sobre o indicador cultural a partir de três 
perspectivas: como estatísticas que dão suporte ao monitoramento para o pla-
nejamento cultural, contextualizando os fenômenos culturais existentes (YUE; 
KHAN; BROOK, 2011); como ferramenta que auxilia na definição de problemas e no 
desenho de tendências culturais, orientando o planejamento cultural (FANCHETTE, 
1979); e como instrumento que fornece informações relevantes para as políticas 
culturais (PFENNIGER, 2004).

Assim, pode-se afirmar que um indicador cultural é um recurso, um instrumen-
to de mensuração de aspectos objetivos referentes a ações do campo cultural. 
Pode-se ainda, através dele, representar medidas de aspectos mais subjetivos 
do cotidiano cultural, como se verifica em outras áreas, cientes de possíveis 
limitações (maiores ou menores) para a tradução desses aspectos na forma 
quantitativa. Para isso, é necessário ter atenção ao uso de recursos metodológi-
cos que auxiliem a construção de escalas mais apropriadas, além do cuidado e 
atenção na seleção ou construção do conceito que o indicador traduzirá (DANTAS, 
2017). Para isso, é importante atentar ao que Piovani (2015) chama de estira-
mento semântico do conceito de medição. Segundo o autor, esse termo traduz 
a tendência em forçar a quantificação de aspectos qualitativos que implicam 
atribuições de rótulos numéricos a quaisquer métodos que gerem uma medida 
(PIOVANI, 2015). Atentar para tal fato apresenta-se como elemento-chave em 

todos os procedimentos que envolvam propostas de medição de aspectos qua-
litativos tão comuns no campo cultural.

Com os cuidados devidos, os indicadores sinalizarão ao gestor, através de resulta-
dos quantitativos, quais aspectos de sua gestão devem ser observados de forma 
mais apurada. O que o indicador traduzir apresentará uma questão, evidenciará um 
aspecto que o gestor deve buscar compreender melhor no contexto das políticas 
de sua gestão, orientando-o no conjunto de suas decisões e ações. Os resultados 
expressos através dos indicadores oferecerão uma leitura da realidade, fornecendo 
elementos para as tomadas de decisão do gestor.

Reconhecendo documentos e registros sobre os projetos e programas desenvol-
vidos, tanto em formato eletrônico quanto em papel, como importantes fontes de 
dados, o gestor cultural tem, em seu cotidiano, conteúdo suficiente para construir 
indicadores relevantes e extrair análises substanciais de suas rotinas. Dados sobre 
profissionais envolvidos (quantidade, perfil, remuneração); público (perfil por sexo, 
idade, uso de benefícios e descontos); tipos de gastos (mão de obra, aquisição de 
produtos, contratação de serviços, aluguéis, taxas), que variam de acordo com o tipo 
de projeto ou programa realizado; local da realização; período do ano, entre tantos 
outros, são informações presentes na documentação dos projetos e programas.

Sobre a incorporação de práticas que consideram o uso de indicadores na gestão 
cultural, os últimos anos do século 20 e os primeiros do século 21 registraram mu-
danças no cenário da gestão cultural, com estudos realizados em diferentes es-
tados brasileiros, assim como assinaturas de acordos e termos de cooperação 
do Ministério da Cultura com diversos órgãos com expertise no desenvolvimento 
de estudos e usos de informações quantitativas, como o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas (IBGE), o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas 
(Ipea) e o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV/Ibre). 
A estruturação do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (Sniic) 
também foi uma ação do Ministério da Cultura realizada no período.

Em um contexto de valorização do uso de informações sistematizadas no plane-
jamento e na gestão pública de cultura, são marcos legais do período:

 • A Emenda Constitucional nº 48, que altera o artigo 215 incluindo o § 3º, que 
institui o Plano Nacional de Cultura (BRASIL, 2005b);

 • O Decreto nº. 5.520 de 24 de agosto de 2005, que institui o Sistema Federal de 
Cultura (SFC) e dispõe sobre a composição e o funcionamento do Conselho 
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Nacional de Política Cultural (CNPC) do Ministério da Cultura, e dá outras pro-
vidências que em seu Art. 3º, inciso IV, destaca o desenvolvimento e reunião 
de indicadores e parâmetros quantitativos e qualitativos para a gestão de bens 
e serviços culturais (BRASIL, 2005a); 

 • A Lei nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010, que institui o Plano Nacio-
nal de Cultura (PNC), cria o Sistema Nacional de Informações e Indicadores 
Culturais (Sniic), e dá outras providências que em seu capítulo IV, Art. 9º, indi-
ca os objetivos do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais 
(BRASIL, 2010); 

 • A Lei nº 12.527/2011 (lei de acesso à informação) no cenário das fontes de 
dados de registro administrativo e outras (BRASIL, 2011; 2012).

Tal contexto aproxima a gestão cultural de um ambiente em que a informa-
ção adiciona valor aos argumentos. Nesse ambiente, o reconhecimento da in-
formação como ativo estratégico, assim como as melhores condições para a 
obtenção da informação e o decrescimento de seus custos, tem ampliado o 
uso da informação nos processos de gestão e geração de valor (CAVALCANTI; 
GOMES, 2000; 2001). Métodos estatísticos e econométricos são utilizados na 
construção de indicadores e associados a métodos de análise qualitativa para 
sua compreensão no contexto aplicado (JANNUZZI, 2004a; 2004b; SARAVIA, 
2006). Processo crescente, desde a metade do século 20 em outras áreas, o 
uso da informação e dos indicadores como instrumento de gestão de políticas 
públicas apresenta-se tardiamente na gestão cultural.

A busca por critérios de equidade das demandas, maior profissionalização da ges-
tão pública e privada, e a valorização das práticas culturais no Brasil e no mundo são 
alguns dos fatores que estimulam a incorporação do uso de indicadores no campo 
cultural, objetivando maior assertividade e argumentos no diálogo com importantes 
stakeholders. Acredita-se que o reconhecimento da importância da informação para 
a ampliação das possibilidades da gestão e a geração de valor (tanto simbólico 
quanto econômico), a partir dos marcos quantitativos, tenha mobilizado maior 
adesão ao uso de métodos mais estruturados e referenciais objetivos na gestão 
cultural. Isso se verifica com a organização de um conjunto de dados pela gestão 
pública municipal de cultura da cidade do Rio de Janeiro, sobre atividades e público 
nas unidades sob a gestão da Secretaria no ano de 2013.

Capital do Brasil desde o Império até a mudança da capital da República para Bra-
sília nos anos 1960, o Rio de Janeiro é a capital do estado de mesmo nome e tem 

uma população de aproximadamente 6,5 milhões de habitantes, composta por 
53% de mulheres e 47% de homens1, vivendo em uma área de 1.224,56 km²2. Sua 
divisão administrativa apresenta cinco áreas de planejamento com 16 regiões de 
planejamento e 33 regiões administrativas, onde se inscrevem seus 160 bairros.

A cidade reúne historicamente grande parte de sua infraestrutura de oferta de 
serviços culturais do processo de construção do país, em que ambientou eta-
pas importantes do desenvolvimento econômico, político, social e cultural do 
Brasil. Cidade com oferta de programação expressiva é endereço de grupos e 
instituições culturais de destaque nas artes, gravadoras de música, produtoras 
de audiovisual, entre outras, como o Museu Nacional de Belas Artes (MNBA), 
o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), Sony Music Brasil, emissoras de TV 
Globo e Record, entre outras instituições de destaque no cenário cultural na-
cional. A infraestrutura para usos culturais reúne equipamentos sob as gestões 
públicas federal, estadual e municipal (distribuídos em diferentes secretarias 
e fundações), além de equipamentos culturais privados ou de organizações 
sociais e coletivos artísticos.

Dados do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP-RJ)3, de 2008, 
registravam 661 equipamentos culturais sob as gestões municipal (por funda-
ções públicas e outras secretarias), estadual e federal, além de equipamentos 
privados, entre museus, bibliotecas, teatros, salas de cinema, galerias, espaços 
e centros culturais, escolas e sociedades musicais. A distribuição dos equipa-
mentos sob a gestão municipal conta unidades sob a gestão de secretarias e 
outros órgãos da cultura, ciência e tecnologia, educação e turismo, por exemplo. 
Outro aspecto refere-se à distribuição dos equipamentos culturais no território 
da cidade, verificando-se que unidades sob diferentes perfis de gestão não obe-
decem à mesma dinâmica, dadas as suas políticas setoriais. 

Nesse sentido, os dados utilizados referem-se a equipamentos culturais sob o 
mesmo perfil de gestão, totalizando 52 unidades entre teatros, bibliotecas, museus, 

1 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 
8 dez. 2017.

2 Fonte: Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP-RJ). Disponível em: <http://www.armazemdeda-
dos.rio.rj.gov.br>. Acesso em: 8 dez. 2017.

3 Autarquia pública da cidade.
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lonas e arenas culturais, e espaços culturais multiuso. Na Figura 1: Infraestrutura 
cultural sob a gestão da Secretaria Municipal de Cultural do Rio de Janeiro, 2013, 
registra-se a presença de equipamentos culturais sob a gestão da SMC-RJ em 
todas as Áreas de Planejamento (APs), mas não se verificam equipamentos em 
todas as Regiões Administrativas (RAs).  Da mesma forma que nem todas as RAs 
e APs têm todos os tipos de equipamento cultural.

Figura 1 – Infraestrutura cultural sob a gestão da Secretaria 
Municipal de Cultural do Rio de Janeiro, 2013.

Fonte: Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP-RJ, 2010)

Os 52 equipamentos culturais sob a gestão da Secretaria Municipal de Cultura 
do Rio de Janeiro somam 4 arenas culturais, 12 bibliotecas, 10 centros culturais, 
10 lonas culturais, 4 museus e 12 teatros. Sua incorporação ou construção repre-
sentam políticas de diferentes gestões da cultura da cidade nas últimas décadas.

2. Materiais e métodos

Os dados utilizados traduzem informações sobre a capacidade do número de 
atividades realizadas e o público nos 52 equipamentos culturais sob a gestão da 
SMC-RJ, entre teatros, bibliotecas, museus, lonas e arenas culturais e espaços 
culturais multiuso. Cedidos pela Secretaria Municipal de Cultura, referem-se 
aos registros administrativos sobre o perfil dos equipamentos culturais (tipo 
e capacidade), de atividades e público, realizados entre janeiro e dezembro de 
2013, utilizando-se método estatístico para o processamento dos dados com 
uso do editor de planilhas Excel do pacote Office. Naquele ano, foram realiza-
das 17.529 mil atividades distribuídas entre as dez linhas de ação4 definidas na 
política cultural da SMC-RJ.

A proposta metodológica traduz a quantificação de aspectos da dinâmica cultural 
através de indicadores que permitem a visualização da distribuição da infraestru-
tura de fruição cultural, no ano de 2013, em equipamentos culturais sob a gestão 
da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Considerando o perfil do 
conjunto de dados, com considerável conjunto de variáveis com valor zero e va-
lores extremos, o uso de modelagem estatística seria comprometido. Isso levou 
a uma proposta metodológica que se utiliza de técnica estatística descritiva com 
distribuição de proporções de acordo com a quantidade de objetos em cada uma 
das classes delimitadas: atividade e capacidade referentes aos equipamentos 
culturais como teatros, museus, lonas culturais, arenas culturais, centros cultu-
rais e bibliotecas. Utilizam-se ainda proporções, criando indicadores sobre oferta 
cultural, considerando a capacidade e as atividades realizadas nos equipamentos 
culturais em análise, de modo a permitir avaliações por Áreas de Planejamento 
(APs) e Regiões Administrativas (RAs) da cidade.

Assim, na construção do indicador utilizam-se primeiramente os valores referentes 
a cada variável em relação ao total delas, seguindo-se à uniformização dos pesos 
considerando distribuição igual para todos. A seguir, a soma de todas as variáveis 
encontradas deve totalizar 1 e os resultados encontrados para cada uma estará 
em um intervalo entre 0 e 1.

4 Teatrais, de circo, música, dança, artes visuais, incentivo ao hábito da leitura, publicação de estudos, pesquisas, 
ensaios e obras literárias diversas sobre a cultura e a economia criativa cariocas, realização de espetáculos e inter-
venções em espaços públicos, realização de mostras, festivais, mercados, feiras e premiações culturais e atividades 
gerais que compreendem ações sociais, encontros, eventos comemorativos, multiplataforma, entre outros.
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O método proposto foi aplicado primeiramente às informações agregadas em 
5 Áreas de Planejamento da cidade e posteriormente aos dados mais desagrega-
dos em 33 RAs, o que possibilitou a verificação de variações nos resultados, assim 
como nuances não identificadas nos resultados de indicadores mais agregados.

Considerando a contribuição de uma análise com possibilidades de leitura do 
objeto de estudo a partir de todo o conjunto de dados disponível, foram construí-
dos outros 29 indicadores, ampliando a análise de aspectos da oferta cultural no 
período estudado. Foram utilizadas informações sobre atividade, capacidade e 
público para as cinco Áreas de Planejamento (APs), 33 Regiões Administrativas 
(RAs) e 52 Equipamentos Culturais (ECs).

Assim, o sistema de indicadores complementar proposto é constituído por 29 in-
dicadores que oferecem contribuições para a análise específica sobre atividade, 
capacidade e público em relação ao mesmo tipo de equipamento cultural, em 
relação a todos os equipamentos culturais da cidade e em relação a toda a cida-
de, sobre público médio e uso eficiente, tanto por Área de Planejamento quanto por 
Região Administrativa. Ainda compõem o sistema de indicadores por Equipamento 
Cultural individualmente como Indicador de Oferta Cultural; Capacidade; Atividade; 
Capacidade Disponibilizada, no ano; Público; Público Médio; Uso Eficiente, com 
resultados relativos às Áreas de Planejamento e Regiões Administrativas.

3. Dos resultados e análises

Representando a oferta cultural nas diferentes regiões da cidade, foi possível 
analisar a distribuição dos equipamentos culturais no Rio de Janeiro e a repre-
sentação do volume da oferta de cada tipo de equipamento cultural em Áreas de 
Planejamento e Regiões Administrativas. O Indicador de Oferta Cultural por Área de 
Planejamento (IOC-AP) confirmou o desequilíbrio na distribuição da oferta cultural 
na cidade com maior registro nas AP3, AP1 e AP2, respectivamente, e menores 
nas APs 5 e 4, regiões que representam a Zona Oeste da cidade.

A análise através do Indicador de Oferta Cultural por Região Administrativa (IOC-RA) 
ofereceu resultados mais desagregados com ampliação do recorte das unidades 
de análise de 5 Áreas de Planejamento para 33 Regiões Administrativas. Oferecen-
do maior detalhamento espacial das informações, os resultados do IOC-RA mos-
traram que a estrutura de desequilíbrio na distribuição da oferta cultural verificado 
na distribuição por APs se reproduz no interior dessas unidades, figurando um 
cenário de concentração da oferta em algumas RAs de suas respectivas APs.

Tal verificação reforça a necessidade de atenção ao fazer inferências sobre um 
aspecto da gestão a partir do resultado de um indicador sintético sem que se 
analise o cenário a partir de outros indicadores ou referenciais de informação, 
evitando erros nas conclusões. Aspectos não explícitos na análise a partir de um 
indicador podem não ser confirmados em uma análise mais aprofundada, que 
considere associação com indicadores mais específicos.

Considerando as contribuições de um sistema de indicadores, dada a importância 
de uma análise que utilize um conjunto mais amplo de informações, o Sistema de 
Indicadores Culturais proposto ajudou na observação de aspectos sobre oferta 
cultural, mas também ajudou a ver a gestão a partir das especificidades de ati-
vidade, capacidade e público nos dois contextos geográficos já utilizados, como 
também a partir das especificidades de cada um dos equipamentos culturais do 
conjunto de dados em análise.

O uso dos 29 indicadores apresentados no Sistema apresenta-se como recurso de 
gestão para análises direcionadas, além de ampliar possibilidades de avaliações 
cruzadas entre os diferentes aspectos da gestão e os equipamentos culturais. 
Com o Sistema de Indicadores associado aos indicadores sintéticos, o gestor 
tem recursos para a realização de avaliações sobre aspectos de sua gestão com 
potencial de apoiar observação e tomadas de decisão sobre diferentes aspectos 
de sua gestão, favorecendo a realização de diagnóstico, planejamento, monito-
ramento e avaliação das ações.

Algumas considerações

A construção dos indicadores e do sistema de indicadores, e o uso dos dados da 
Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro foram importantes na confir-
mação da percepção da existência de desequilíbrio da oferta cultural em algumas 
regiões da cidade. Considerando as possibilidades de aplicação para diferentes 
unidades espaciais, as análises foram enriquecidas quando aplicadas em unidades 
mais desagregadas, possibilitando avaliações mais específicas de uma região ou 
tipo de equipamento cultural.

Os resultados alcançados registram variações em diferentes contextos de análise 
das informações em seu conjunto ou em relação a subconjuntos do grupo original, 
como na observação dos indicadores em nível de Região Administrativa (mais 
desagregado) em comparação aos indicadores em nível de Área de Planejamento 
(mais agregados). A partir dos valores expressos nos resultados, identificou-se 
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que a definição da unidade de análise para a aplicação do indicador quantitativo 
construído apresentou resultados que permitem identificar melhor alguns aspectos 
em função de seu nível de desagregação. Quanto mais desagregada a unidade de 
análise, maior o grau de detalhamento apresentado pelo indicador nos resultados.

E, observando os resultados extraídos dos indicadores em função dos níveis de agre-
gação que ele representa, foi possível extrair informações que favoreceram análises 
em perspectiva com outros e ponderações acerca dos resultados isolados, ampliando 
as possibilidades de análises e conclusões sobre o objeto de estudo. Isso evidencia o 
cuidado que se deve ter na análise de informações quando são observadas múltiplas 
escalas geográficas. O entendimento dos recursos possíveis a partir da espacialização 
das informações no território para a observação de aspectos da gestão, assim como 
em relação às características de diferentes unidades territoriais, pode consolidar esse 
tipo de análise como um instrumento essencial para a gestão cultural.

As ponderações apresentadas alertam para a cautela que se deve ter ao tomar 
como verdadeira a informação representada por um indicador que sintetiza um 
conceito ou uma questão a ser analisada, sem que se busquem meios de avaliar 
formas de relativizar ou ratificar a informação expressa.

O método proposto tem como principal contribuição apresentar-se como um 
instrumento aplicável em diferentes contextos de gestão com baixo custo e pos-
sibilidades de ampliação de suas análises, ao considerar seu uso conjugado com 
outras informações da gestão como profissionais envolvidos, orçamento, entre 
outros. Ajuda o gestor cultural a entender que é possível extrair informações dos 
dados que ele se comprometa organizar e estruturar dentro de um mesmo padrão, 
considerando uma leitura do indicador como informação para processo de gestão 
e não resposta definitiva sobre algum aspecto da gestão. Ajuda a compreender 
que o indicador traduz uma resposta a uma questão em um recorte no tempo, 
visto que, com informações e seu processamento em momentos diferentes, será 
possível verificar se os resultados apresentarão variações, confirmando ou refu-
tando hipóteses, buscando extrair as melhores análises dos resultados.

Conclui-se que as análises para apoio à gestão alicerçadas no uso de indicadores 
sintéticos são importantes para a compreensão do contexto geral, orientando 
e fundamentando análises iniciais, mas também indicando o sentido de uma 
busca por informações mais detalhadas sobre aspectos específicos e para a 
formalização de tomadas de decisão mais complexas. Da mesma forma, é pos-
sível reconhecer a importância de se estruturar um sistema de indicadores para 
a realização de avaliações mais específicas sobre aspectos da gestão.
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