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RESUMO 

 

O presente estudo tem como principal foco analisar e classificar os critérios de avaliação 

utilizados em editais de seleção de projetos teatrais, observando quais são as classes mais 

recorrentes. Para tanto, definiram-se os seguintes objetivos específicos: caracterizar um projeto 

teatral; identificar como são feitos os processos de seleção de projetos teatrais e apresentar o 

que é técnica de priorização/ranqueamento em comparação com técnica de classificação. 

Processos seletivos de editais de teatro e de festivais teatrais são bons exemplos de processo de 

tomada de decisão no contexto da Economia Criativa e possuem todos os elementos necessários 

para a aplicação de um método de AMD. O presente estudo consiste em pesquisa que visa 

analisar e classificar os critérios de avaliação utilizados em editais de seleção de projetos 

teatrais, observando quais são as classes mais recorrentes. Com o levantamento de informações 

ao longo da pesquisa e da análise das informações, foi possível concluir que, na amostra 

estudada, a maioria dos editais de seleção de projetos teatrais já utilizam a técnica AMD de 

pontuação e que abordam cinco grandes categorias de critérios. A partir desses dados, foi 

analisada a proporção entre as categorias de critérios e sugerido um conjunto básico de dez itens 

mínimos a serem observados em um processo de seleção de projeto teatral. 

 

Palavras-Chave: Economia criativa, multicritério, projeto teatral, tomada de decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The present study aimed to analyze and classify the evaluation criteria used in selection notices 

for theatrical projects, observing which are the most recurring classes. To this purpose, the 

following specific objectives were defined: characterize a theatrical project; identify how 

theatrical project selection process are made; and introduce what a prioritization/ranking 

technique is comparing to classification process. Selective processes of theatrical notices and 

festivals are good examples of decision making in the context of Creative Economy and have 

all the elements needed to apply an MCDA method. This study consists of research that aims 

to analyze and classify the evaluation criteria used in selection notices for theatrical projects, 

observing which are the most recurring classes. By gathering information throughout the 

research and information analysis, it was concluded that, in the sample studied, most theatrical 

project selection notices already use the MCDA scoring technique and address five major 

categories of criteria. From these data, we analyzed the proportion between the criteria 

categories and suggested a basic set of ten minimum items to be observed in a theatrical project 

selection process. 

 

Keywords: Creative economy, multicriteria, theatrical project, decision making. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Contextualização 

 

Segundo o Banco Mundial (2017) e dados divulgados pelo IBGE (2019), o Produto 

Interno Bruto (PIB) brasileiro, diferentemente dos anos anteriores, vem apresentando um 

declínio constante desde 2010. Incertezas no âmbito político representaram um fator agravante 

para este cenário, gerando queda de 30% nos investimentos entre 2015 e 2017 (BANCO 

MUNDIAL, 2017). Consequentemente, este período de recessão levou a altas taxas de 

desocupação, chegando ao pico de 13,7% no primeiro trimestre de 2017 e 12,7% no mesmo 

período de 2019, o que representa 13,4 milhões de pessoas a procura de emprego (SARAIVA; 

PERET, 2019). 

Por outro lado, no mesmo período, um setor específico da economia, o da Economia 

Criativa, apresentou crescimento quase constante (FIRJAN, 2019). Ainda segundo a mesma 

pesquisa da Firjan (2019), mesmo sofrendo retração no número de empregos entre 2015 e 2017, 

duas grandes áreas das criativas tiveram desempenho melhor do que o total do mercado de 

trabalho. Enquanto o mercado sofreu uma queda de -3,7% na oferta de empregos, nas áreas de 

Tecnologia e Cultura, respectivamente, esse número foi de -2,1% e -3,1%.  

O Mapeamento das Indústrias Criativas (FIRJAN, 2019) destacou ainda que o Estado 

do Rio de Janeiro foi um dos que apresentou as melhores remunerações e maior número 

absoluto de postos de trabalho. Esse destaque não é por acaso: historicamente, o Rio de Janeiro 

concentrou por muito tempo o pensamento inovador do país, por ser a capital, e continua sendo 

um grande focal de empresas que buscam reinventar os modelos de negócios (BRITO, 2017).  

Ademais, desde 2011, a Economia Criativa foi adicionada formalmente à Secretaria de 

Cultura do Estado do Rio de Janeiro, fomentando o desenvolvimento dentro de todo o estado 

(SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO RIO DE JANEIRO, 2019). 

Uma das ações que pode ser citada como exemplo é o “Programa RJ Criativo”, que funciona 

como uma incubadora para novos empreendedores, incialmente funcionando somente na cidade 

do Rio de Janeiro e agora sendo expandida para todo o estado (RJ CRIATIVO, 2019). 

Outro destaque importante dentro deste contexto, é a Lei nº 3441, de 12 de novembro 

de 2019 (BRASIL, 2019), que declarou o fazer teatral como Patrimônio Imaterial do Município 

de Niterói. Destaque também para a Lei nº 3182, de 18 de dezembro de 2015 (BRASIL, 2015), 

que dispõe sobre as regras para fomento e manutenção dos aparatos culturais da cidade de 

Niterói, promovendo a diversidade e tratando o assunto como tema estratégico de 



14 
 

desenvolvimento. Isso demonstra tamanha a importância das atividades criativas dentro da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

 

1.2. Justificativa e Relevância do Estudo 

 

Economia Criativa é um setor da economia cuja estabilidade em meio à crise não basta 

para atrair o olhar de investidores, dados os seus aspectos subjetivos. Segundo Queiroz (2015), 

o fato de os agentes dentro da Economia Criativa terem como característica a singularidade e 

subjetividade na tomada de decisão constroem um contexto de incerteza do ponto de vista 

econômico. Ainda segundo Queiroz (2015), a qualidade estética é muito relevante em decisões 

de produção/consumo criativa/artística, mas não há definição metodológica para mensurar seu 

grau de influência.  

Quando o assunto é economia e finanças, é comum ouvir os termos “risco” e “incerteza”, 

e o senso comum pode levar a crer, de forma errônea, que são sinônimos. Risco diz respeito a 

variáveis probabilisticamente mensuráveis, enquanto incerteza diz respeito a variáveis 

completamente imprevisíveis (AMORIM, 2016). Investidores estão acostumados com o risco, 

seja ele baixo ou alto, e isso não os impede de investir. No entanto, lidar com incertezas quando 

grandes quantias podem ser comprometidas pode levar à desistência de um empreendimento. 

O estudo feito por Queiroz (2015) deixa claro que subjetividade e incerteza são 

características intrínsecas presentes no contexto de Economia Criativa e propõe a Teoria 

Quântica da Decisão (TQD) como alternativa à teoria microeconômica Teoria da Utilidade 

Esperada (TUE). Enquanto a TUE considera que os decisores são puramente racionais e não 

permite que a incerteza seja inerente, a TQD considera em sua análise que não só o decisor é 

subjetivo como também o processo decisório em si (QUEIROZ, 2015).  

Neste contexto, ferramentas multicritério de apoio à decisão tornam-se uma alternativa 

para equilibrar os mais diversos aspectos envolvidos numa escolha, o que pode diminuir o 

impacto da subjetividade através de seus métodos. Segundo Costa (2016, p. 7), métodos de 

Auxílio Multicritério à Decisão (AMD) “reconhecem a subjetividade como inerente aos 

problemas de decisão e utilizam julgamento de valor como forma de tratá-la cientificamente”. 

De acordo com Rangel e Gomes (2010) métodos AMD são aplicáveis a processos 

decisórios que envolvem critérios variados, sejam eles quantitativos e/ou qualitativos, e 

objetivam selecionar, ordenar, classificar ou descrever alternativas. Além disso, os elementos 

básicos que compõem esse tipo de metodologia são sempre decisores, analista, modelo, 

alternativas e critérios (MELLO et al., 2010). 
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Processos seletivos de editais de teatro e de festivais teatrais são bons exemplos de 

processo de tomada de decisão no contexto da Economia Criativa e possuem todos os elementos 

necessários para a aplicação de um método de AMD. Tendo em vista que a autora possui grande 

afinidade com o setor teatral, por fazer parte de uma companhia de teatro atuante na cidade de 

Niterói-RJ desde 2016, e as características supracitadas, este tornou-se o objeto de estudo deste 

projeto. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo Geral 

 

Analisar e classificar os critérios de avaliação utilizados em editais de seleção de 

projetos teatrais, observando quais são as classes mais recorrentes. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

− Caracterizar um projeto teatral; 

− Identificar como são feitos os processos de seleção de projetos teatrais; 

− Apresentar o que é técnica de priorização/ranqueamento em comparação com técnica 

de classificação. 

 

1.4. Delimitação do Estudo 

 

O presente estudo pretende analisar dos métodos de seleção editais de fomento à cultura, 

editais de formação de pauta e editais de festivais. O estudo não ambiciona criar uma ferramenta 

AMD completamente inédita, mas analisar se alguma já é aplicada nos processos seletivos 

observados. 

 

1.5. Estrutura do Documento 

 

O capítulo 1 contextualiza o leitor acerca do tema estudado, apresentando também os 

objetivos e delimitações pertinentes.  

O capítulo 2 apresenta a revisão de literatura, trazendo toda a fundamentação teórica 

utilizada na pesquisa.  
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O capítulo 3 apresenta a metodologia utilizada na realização do estudo.  

O capítulo 4 descreve as principais etapas da metodologia aplicadas, bem como os 

resultados obtidos.  

Por fim, o capítulo 5 apresenta as conclusões e relaciona as questões do capítulo 1 aos 

resultados obtidos no capítulo 4. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Economia Criativa 

 

A Economia Criativa é o setor da economia composto por atividades fundamentalmente 

ligadas à criatividade de seus profissionais. Tendo em vista que criatividade é a capacidade de 

criar, inventar, inovar e trazer ideias originais (DICIONÁRIO PRIBERAM DA LÍNGUA 

PORTUGUESA, 2018), este setor compreende as mais diversas atividades, sejam elas formais, 

informais, industriais, não industriais, de produtos ou de serviços (BRITTO, 2016).  

Segundo a UNESCO (2013), a Economia Criativa inclui os produtos audiovisuais, o 

design, os novos meios de informação, as artes do espetáculo, a produção editorial e as artes 

visuais. De modo mais detalhado, a Firjan (2019) segmenta a Indústria Criativa − a indústria 

que gera valor para a Economia Criativa − em quatro grandes áreas e treze macro atividades, 

vide Figura 1. 

 

 

Figura 1: Grandes áreas e atividades da Indústria Criativa. 

Fonte: Firjan (2019). 

 

O conceito de Economia Criativa foi documentado pela primeira vez na Austrália em 

1994, quando o governo lançou sua nova política cultural, denominada “Nação Criativa”. A 

Nação Criativa, além de ser uma política cultural, era também uma política econômica. O então 

o primeiro ministro australiano, Paul Keating, afirmava que a cultura é capaz de gerar riqueza 
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e empregos, sendo essencial para o sucesso econômico (MOORE, 2014). Desde então, o tema 

vem ganhando espaço no mercado, no meio acadêmico e em políticas públicas. 

Em relatório divulgado em 2018, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD, sigla em inglês) evidencia que, apesar da crise econômica de 

2008, o mercado para os produtos criativos teve boa performance no período entre 2002 e 2015, 

passando de $208 bilhões a $509 bilhões. No Gráfico 1 é possível observar a evolução das 

exportações e importações mundiais no período, bem como se comportou a balança comercial, 

podendo-se inferir que o movimento foi crescente, principalmente nas exportações, com leve 

queda em 2009 devido à crise, mas com uma rápida recuperação (UNCTAD, 2018). 

 

 

Gráfico 1: Balança Comercial do Mercado Global de Produtos Criativos. 

Fonte: UNCTAD (2018). 

 

Nesse mesmo período, a participação das economias em desenvolvimento foi 

significativamente maior do que das economias desenvolvidas, com destaque para a China, que 

teve desempenho excepcional (UNCTAD, 2018). O Quadro 1 apresenta a classificação das dez 

principais economias desenvolvidas e em desenvolvimento, com dados relativos à exportação 

de produtos criativos no ano de 2015, em milhões de dólares.  

  

Economias em Desenvolvimento Economias Desenvolvidas 

China 168.507 Estados Unidos 40.504 

Hong Kong (China) 27.872 França 34.446 

Índia 16.937 Itália 26.672 

Singapura 10.277 Reino Unido 25.926 

Taiwan. Província da 

China 
8.671 Alemanha 25.882 

Turquia 8.690 Suíça 14.980 

Tailândia 6.105 Holanda 9.391 

Malásia 6.066 Polônia 7.434 

México 5.447 Bélgica 7.056 
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Filipinas 1.010 Japão 6.631 

Quadro 1: Classificação por milhões de dólares em exportação de países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

Fonte: UNCTAD (2018). 

 

Já no Gráfico 2, é possível ver os maiores importadores de Produtos Criativos, com 

destaque para os Estados Unidos, e os maiores exportadores de Produtos Criativos, com 

destaque para a China. Observa-se, também, que dentre os predominantemente exportadores há 

maior número de países asiáticos em desenvolvimento, enquanto dentre os predominantemente 

importadores há maior número de países desenvolvidos. 

 

 

Gráfico 2: Balança Comercial Produtos Criativos 2015 por país. 

Fonte: UNCTAD (2018). 

 

O que sugere o contínuo crescimento da Economia Criativa mesmo após a crise de 2008 

é a sua característica resiliente em meio a cenários economicamente turbulentos (UNCTAD, 

2018), mas este não é seu único aspecto marcante. Britto (2016) destaca que a Economia 

Criativa possui potencial de impulsionar economias nacionais e gerar empregos, de forma 

inclusiva e sustentável. Segundo Costa e Souza-Santos, (2011), os principais benefícios podem 

ser listados como: 

i. criação de empregos, exportação, promoção e inclusão social, diversidade cultural e 

desenvolvimento humano;  

ii. do entrelaçamento entre economia, cultura e aspectos sociais com tecnologia, 

propriedade intelectual e objetivos turísticos;  

iii. de um sistema econômico baseado no conhecimento desenvolvendo a dimensão e 

através da interligação entre elementos macro e micro da economia; e  
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iv. do desenvolvimento da inovação através de políticas multidisciplinares. Ao mesmo 

tempo, políticas de apoio por parte do governo se tornam importantes para viabilizar os 

negócios criativos, pois representam grande crescimento ao longo do tempo. 

 

Segundo Florida (2002, 2014), a Economia Criativa pode ser mensurada através de três 

fatores-chave, chamados “3Ts do desenvolvimento econômico”, a saber: Tecnologia, Talento 

e Tolerância, cada qual com um índice correspondente que compõe o Índice Criativo (no inglês. 

Creative Index). Tal metodologia foi utilizada no relatório The Global Creativity Index 2015, 

elaborado pela Martin Prosperity Institute (FLORIDA; MELLANDER; KING, 2015) e os 

indicadores estão descritos Quadro 2: 

 

Fator Indicador Descrição 

Tecnologia 

Investimento em P&D 
Percentual do investimento em 

P&D em relação ao PIB. 

Investimento em inovação Patentes por milhão de pessoas. 

Índice Tecnológico 
Combinação das variáveis 

anteriores. 

Talento 

Classe criativa 
Percentual da força de trabalho 

correspondente à classe criativa. 

Realização educacional 
Percentual de pessoas com 

educação superior. 

Índice de Talento 
Combinação das variáveis 

anteriores. 

Tolerância 

Tolerância étnica e racial Obtido em entrevistas. 

Tolerância LGBT Obtido em entrevistas. 

Índice de Tolerância 
Combinação das variáveis 

anteriores. 

Quadro 2: Indicadores que compõem o Índice Criativo. 

Fonte: Florida, Mellander e King (2015). 

 

2.1.1. Economia Criativa no Brasil 

 

Segundo Carvalho e Cruz (2017), o Brasil possui grande potencial para 

desenvolvimento de iniciativas culturais e criativas, visto que é uma das maiores economias do 

mundo e possui grande diversidade cultural dentro de suas regiões. Para cada região do país, 

em seu estudo, o autor destacou uma atividade, a saber: para o Centro-Oeste, os recursos 

naturais e a agropecuária; para o Norte, a Zona Franca de Manaus, que abriga indústrias de alta 
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tecnologia; para o Nordeste, o turismo natural/costeiro e, mais recentemente, a atração de 

indústrias de informação, comunicação e software; para o Sul, a produção de móveis de 

madeira; e para o Sudeste, a indústria têxtil de São Paulo. Além disso, o autor também ressalta 

que Sul e Sudeste são as regiões onde a Economia Criativa é mais presente, através das 

produções para televisão, rádio, artes performáticas, publicidade e propaganda. 

O potencial de desenvolvimento da Economia Criativa nas capitais estaduais do Brasil 

foi o objeto de estudo de Figueiredo et al. (2019). Utilizando os parâmetros de talento, 

atratividade e conectividade, meio cultural e empreendedorismos criativo, os resultados do 

estudo evidenciam a heterogeneidade do país. As capitais com maior potencial criativo foram 

Vitória-ES e Florianópolis-SC, enquanto os de menor potencial são a quase totalidade das 

regiões Norte e Nordeste. 

 

2.2. Projetos e Projetos Culturais 

 

Projeto, de maneira geral, é um instrumento que organiza de forma sistemática um 

trabalho que se pretende executar. Segundo o Project Management Institute - PMI (2017, p. 4), 

“projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 

único”. As principais características de um projeto são duração limitada, objetivo específico, 

recursos limitados e autonomia (INSTITUTO ALVORADA BRASIL, 2014); além disso, são 

impulsionadores de mudança e geradores de valor de negócio (PROJECT MANAGEMENT 

INSTITUTE - PMI, 2017). 

Em outras palavras, projetos têm datas de início e fim bem definidas, para atingir 

objetivos e metas que satisfaçam às necessidades das partes interessadas, com o uso de recursos 

(humanos, financeiros e materiais) limitados e de forma independente de outras atividades 

realizadas por seus executores (HELDMAN, 2009; INSTITUTO ALVORADA BRASIL, 

2014). Do ponto de vista organizacional, o projeto é o meio pelo qual a instituição move-se de 

um estado a outro, gerando um retorno que agregue valor ao negócio, que pode ser sob a forma 

de ativos monetários, participação de mercado, reputação, entre outros (PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE - PMI, 2017). 

 Thiry-Cherques (2008, n.p.) define projeto como “uma organização transitória, que 

compreende uma sequência de atividades dirigidas à geração de um produto singular em um 

tempo dado”. É importante ressaltar que o significado do termo “projeto” não deve ser 

confundido com seus sinônimos atribuídos pelo senso comum, como aspiração, intenção, 

escopo, disposição ou vontade (THIRY-CHERQUES, 2008). 
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 Conceitualmente, todo projeto possui fases muito bem definidas que compõem seu ciclo 

de vida, a saber: fase conceitual, fase de planejamento, fase de execução e fase de conclusão. 

Na primeira fase, o projeto começa a ser estruturado e tem definido seu escopo, depois, na fase 

de planejamento, são decididos os recursos e sequência de atividades, que são colocadas em 

prática na fase de execução até que o projeto se dê por encerrado na fase de conclusão 

(INSTITUTO ALVORADA BRASIL, 2014). Vale ressaltar que nenhum projeto chega até o 

final sem alterações, é necessário que se tenha um acompanhamento e controle constantes para 

possíveis ajustes de rota. Ademais, nem todo projeto é finalizado por ter atingido seus objetivos, 

há casos em que os projetos podem ser cancelados por não haver mais necessidade de seu 

produto final ou mesmo por impossibilidade de sua conclusão (HELDMAN, 2009). 

Ao longo de um projeto, seja ele qual for, são utilizados instrumentos e técnicas que 

apoiam as etapas e atividades a serem realizadas. No entanto, estes instrumentos e técnicas 

amplamente difundidos pela literatura da Gestão de Projetos acabam sendo muito genéricos e 

de escalas muito diversas do contexto dos Projetos Culturais. Para Thiry-Cherques (2008), o 

desconhecimento de diferenças culturais que figuram na maioria dos manuais de projetos levam 

à concepção de instrumentos de operacionalização de custos tão elevados, que não compensam 

por seus benefícios. 

 Projetos culturais “diferem dos projetos em geral por envolverem insumos de alta 

qualidade, difíceis de gerir, e por terem retorno financeiro imprevisível, reduzido ou mesmo 

inexistente” (THIRY-CHERQUES, 2008, n.p.). Além disso, em geral, projetos culturais 

possuem orçamentos que não requerem cálculos complexos e sempre resultam em um produto 

cultural, seja ele um filme, a restauração de um museu, uma edição de um livro, uma 

apresentação teatral ou um festival de música, por exemplo (INSTITUTO ALVORADA 

BRASIL, 2014).  

Segundo Thiry-Cherques (2008, n.p.) projetos culturais podem ser definidos como 

“iniciativas voltadas para a ação sobre objetos reais e ideais que expressam valores espirituais 

– sentimentos e conhecimentos – significativos para determinado grupo social”. O projeto 

cultural é, afinal, o meio pelo qual será descrita a operacionalização de um produto ou serviço 

cultural, descrevendo de forma sucinta e objetiva o que será feito, como, com envolvimento de 

quem, para quem, quanto custará e quando ocorrerá (INSTITUTO ALVORADA BRASIL, 

2014). 

 Um ponto importante a ser ressaltado quanto a projetos culturais é que seu ciclo de vida 

possui algumas variações, como listado pelo Instituto Alvorada Brasil (2014):  
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i. Elaboração: também chama de pré-produção, contempla as fases de 

conceituação e planejamento, como vistas anteriormente; 

ii. Execução: fase de produção, onde o projeto será posto em prática e haverá seu 

acompanhamento para possíveis ajustes; 

iii. Prestação de contas: compõe a fase de pós-produção, quando há comprovação 

de gastos e pagamentos restantes, como previsto em orçamento; 

iv. Encerramento: também parte da pós-produção, é a fase em que ocorre a 

consolidação de documentos e lições aprendidas.  

Ademais, de forma complementar, é importante que antes de todas essas etapas haja o 

que Thiry-Cherques (2008) chama de “pré-modelagem”, fase que não deve gerar custo ou 

grandes dispêndios de tempo, voltada a determinar as razões pelas quais o projeto é importante 

e deve ser realizado. Todos as etapas até aqui abordadas, se não realizadas de forma ordenada 

e sem atropelos, resultarão em projetos mais completos e com maior possibilidade de sucesso 

(THIRY-CHERQUES, 2008). 

 

2.3. Tomada de Decisão, Risco e Incerteza 

 

O processo decisório sempre esteve presente, em maior ou menor grau, na existência do 

ser humano, no entanto os estudos sobre o processo decisório remontam os anos 1940 (PRÉVE; 

MORITX; PEREIRA, 2010). O que mudou desde então foi a maneira como as decisões são 

encaradas, pois os estudos permitiram o surgimento de métodos, ferramentas e técnicas que 

suportam todo o processo. Além disso, foi possível mapear que, de forma geral, as decisões 

passam pelas etapas de formulação do problema, estruturação, modelagem, simulação de 

soluções, métricas de controle e execução (PRÉVE; MORITX; PEREIRA, 2010). 

De acordo com Gomes, Gomes e Almeida (2002) e Préve, Moritx e Pereira (2010), os 

modelos de apoio à decisão surgem como uma reação à escassez de recursos, principalmente 

financeiros, de forma que a solução objetivo busca otimizar não só uso de recursos, mas também 

os ganhos obtidos. Este paradigma conduz o pensamento às noções de risco e incerteza. Desta 

forma, o processo decisório pode ocorrer em três condições distintas (GOMES; GOMES, 2014; 

GOMES; GOMES; ALMEIDA, 2002; PRÉVE; MORITX; PEREIRA, 2010):  

i. Condições de certeza: quando há pleno conhecimento todas as condicionantes 

do processo decisório e sabe-se com certeza que ocorrerão no período de 

decisão. Pode-se atribuir 100% de probabilidade a um estado específico da 

natureza da decisão. 
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ii. Condições de risco: quando não são conhecidas as probabilidades associadas a 

cada um dos estados da natureza do processo decisório, ou seja, os resultados 

podem ficar à mercê do acaso. A certeza varia entre 50% e 100%. 

iii. Condições de incerteza: quando as informações sobre alternativas e eventos 

futuros são apenas parciais, o que torna a probabilidade de ocorrência dos 

eventos incerta ou mesmo desconhecida. 

iv. Condições de competição: quando o resultado da escolha do processo decisório 

depende das escolhas feitas por outros decisores que atuam no mesmo contexto.  

Segundo Roy (1993), a tomada de decisão sobre determinado problema não deve ser 

pensada sem considerar o contexto, as interações com ambiente e a subjetividade dos indivíduos 

envolvidos. Cada pessoa tem seus valores que balizam suas escolhas e, mesmo que sejam 

utilizadas as técnicas mais sofisticadas de modelagem de problemas e apoio à decisão, a 

subjetividade do ser humano não pode ser desprezada, afinal as metodologias são apenas para 

auxílio à decisão, não para definição da resposta. A forma como os atores de decisão pensam 

são tão determinantes no processo que os resultados de uma estruturação de problema podem 

variar de acordo com quem a execute (ROY, 1993).  

Segundo Almeida (2013), a subjetividade é tão presente e importante que em alguns 

casos no contexto organizacional, principalmente os de urgência e os rotineiros, a decisão é 

inteiramente baseada na experiência do decisor. Nesses casos e, especialmente, nos de decisão 

sob incerteza, as principais influências sobre a escolha são (GOMES; GOMES, 2014): 

i. Instinto: impulso espontâneo sem ponderação prévia. 

ii. Intuição: conclusão obtida de forma inconsciente. 

iii. Convicção: ideia originada da intuição, considerada como verdadeira e correta. 

iv. Reação: ação de resposta a um estímulo. 

 

2.4. Auxílio Multicritério à Decisão 

 

As Metodologias Multicritério de Apoio à Decisão (Multicriteria Decision Aid – 

MCDA), objetivam apoiar decisores, de acordo com seus objetivos, em questões que envolvem 

múltiplos critérios de análise que, conforme suas diferentes combinações, resultam em 

alternativas diversas. Segundo Mello et al. (2010) e Gomes (1999), em geral, estas 

metodologias são utilizadas para definição de prioridades em casos de conflito de interesses. 

 Segundo Roy (1985, 1993), Auxílio à Decisão (Decision Aid, tradução livre) pode ser 

definido como atividades científicas que ajudam a obter, no processo de tomada de decisão, 
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elementos que ajudam a esclarecer questões de forma a fornecer aos tomadores de decisão as 

condições mais favoráveis possíveis para aumentar a coerência entre a evolução do processo e 

os objetivos do sistema onde operam. Podem-se descrever os conceitos fundamentais que 

compõem essas metodologias como: (ALMEIDA, 2013; GOMES; GOMES, 2014; 

MACHADO, 1976; MELLO et al., 2010): 

i. Decisor: pessoa (ou grupo de pessoas) responsável pela tomada de decisão e 

suas consequências, mediante as alternativas disponíveis e seu juízo de valor.  

ii. Facilitador: pessoa (ou grupo de pessoas) experiente responsável por coordenar 

os pontos de vista de quem estiver no papel de decisor, auxiliando a manter o 

foco e atingir o objetivo, de forma neutra e sem influenciar com seus valores a 

decisão. 

iii. Analista: pessoa (ou grupo de pessoas) responsável por estruturar e modelar o 

problema, bem como avaliar o seu contexto e transmitir essas informações aos 

demais envolvidos. 

iv. Modelo: representação aproximada de parte da realidade, com o propósito de 

facilitar o seu entendimento, gerência, controle e quantificação.  

v. Alternativas: possibilidades de ação mutuamente exclusivas, que podem 

representar cursos de ação, hipóteses, características, entre outros. 

vi. Critérios: meios que permitem comparação de alternativas, atribuindo-lhes um 

valor, que pode ser tanto quantitativo quanto qualitativo.  

De forma geral, as metodologias MCDA são utilizadas por analistas que modelam parte 

da realidade a fim de estruturar um problema de múltiplos critérios a serem satisfeitos, assim, 

com apoio do facilitador, pode-se chegar às alternativas mais adequadas para escolha do 

decisor. Neste contexto, pode haver mais de um tipo de problemática, que podem ocorrer 

isoladas ou combinadas, conforme o objetivo que se deseja atingir (GOMES; GOMES, 2014; 

MELLO et al., 2010): 

i. Problemática P.α (seleção): objetiva resultar em um subconjunto tão restrito 

quanto possível que contenha as ações mais satisfatórias, dentre as quais será 

selecionada apenas uma opção. 

ii. Problemática P.β (classificação): objetiva classificar as diferentes ações 

possíveis em categorias previamente determinadas. 

iii. Problemática P.γ (ordenação): objetiva ordenar todas ou parte das ações 

possíveis conforme sua adequação para solução do problema. 
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iv. Problemática P.δ (descrição): objetiva esclarecer as ações e consequências 

com linguagem adequada ao decisor. 

É importante conhecer, também, as estruturas de preferências do decisor que comparam 

alternativas. Observe que as relações binárias descritas possuem propriedades que podem ser 

de reflexividade, irreflexividade, simetria, assimetria e transitividade  (ALMEIDA, 2013; 

GOMES; GOMES, 2014; MELLO et al., 2010): 

i. Indiferença (I): há razões claras para o decisor que justificam a equivalência 

entre duas opções. Esta relação binária é simétrica e reflexiva. 

ii. Preferência Estrita (P): há razões claras para o decisor que justificam a 

preferência sobre uma das alternativas. Esta relação binária é assimétrica e 

irreflexiva. 

iii. Preferência Fraca (Q): há razões claras para o decisor que justificam a 

preferência sobre uma das alternativas, mas essas razões são insuficientes para 

caracterizar uma Preferência Estrita ou uma Indiferença. Esta relação binária é 

assimétrica e irreflexiva. 

iv. Incomparabilidade (R): não há razões claras para o decisor que justificam a 

existência de qualquer uma das relações supracitadas. Esta relação binária é 

simétrica e irreflexiva. 

v. Não Preferência (~): há ausência de razões claras para o decisor que justificam 

a preferência estrita ou preferência fraca, sendo impossível diferenciar as 

situações de indiferença ou incomparabilidade. 

vi. Preferência (>): há razões claras para o decisor que justificam a preferência 

sobre uma das alternativas, mas sem definição se é uma preferência fraca ou 

estrita. 

vii. Presunção de Preferência (J): há razões claras para o decisor que justificam a 

preferência fraca, independente do grau de fraqueza, mas sem grande 

diferenciação entre preferência fraca e indiferença. 

viii. K-Preferência (K): há razões claras para o decisor que justificam a preferência 

estrita ou há incomparabilidade entre as opções, mas sem diferenciação 

significativa. 

ix. Sobreclassificação (S): há razões claras para o decisor que justificam a 

preferência sobre uma das alternativas, mas sem definição se é uma preferência 

estrita, fraca ou indiferente. 
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Além das problemáticas e das estruturas de preferência, metodologias MCDA também 

envolvem a chamada “Família de Critérios”, que consiste no conjunto de critérios 

independentes de determinada situação-problema que deve atender às seguintes três 

propriedades (ALMEIDA, 2013; GOMES; GOMES, 2014; MELLO et al., 2010): 

i. Exaustividade: descrever o problema considerando todos os aspectos 

significativos. 

ii. Coesão: análise correta dos critérios de maximização e minimização. 

iii. Não Redundância: excluir critérios que avaliam características já abordadas por 

outro critério. 

Por último, mas não menos importante, os métodos MCDA podem ser classificados 

quanto à compensação que pode existir entre os critérios no modelo (ALMEIDA, 2013): 

i. Métodos Compensatórios: é possível compensar um baixo desempenho numa 

alternativa para um critério por meio de uma melhora em outro critério.  

ii. Métodos Não Compensatórios: não há trade-offs entre os critérios. 

O Quadro 3 resume alguns métodos difundidos na literatura sobre MCDA e atribui a 

eles uma classificação (RODRIGUEZ; COSTA; CARMO, 2013): 

 

Método Classificação 

Electre Método de superação 

Promethee Método de superação 

Regime Método de superação 

Multiattribute Utility Theory (MAUT) 
Teoria da Utilidade 

Multiatributo 

Simple Multi Attribute Rating Technique (SMART) 
Teoria da Utilidade 

Multiatributo 

Analytic Hierarchy Process (AHP) 
Teoria da Utilidade 

Multiatributo 

Analytic Network Processes (ANP) 
Teoria da Utilidade 

Multiatributo 

Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique 

(MACBETH) 

Teoria da Utilidade 

Multiatributo 

Quadro 3: Principais métodos de MCDA. 

Fonte: Rodriguez, Costa e Carmo (2013). 

 

2.5. Seleção de Projetos 

 

Na literatura, em geral, as técnicas utilizadas para seleção de projetos são voltadas para 

o gerenciamento de portfólio, que pode ser definido como um conjunto de projetos, programas 

e operações que servem para atingir os objetivos estratégicos de um indivíduo ou organização 
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(PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - PMI, 2017). A principais técnicas utilizadas são 

(LANZ; LANZ, 2015): 

i. Priorização: é um método simples de ranking, que variáveis como a importância 

ou a complexidade do projeto; no entanto, há alto grau de subjetividade em sua 

utilização.  

ii. Classificação: seleciona os projetos por aderência a um maior número de classes 

ao mesmo tempo, que podem ser benefício e/ou beneficiados, por exemplo: 

financeiro, prazo, clientes, parceiros, um departamento, entre outros.  

iii. Pontuação: cada projeto é avaliado por critérios e recebe uma pontuação em 

cada um deles; ao final, os pontos recebidos pelos projetos são somados e os que 

obtiverem maior pontuação geral são os selecionados. 

Para Oliveira, Silva e Dambros (2015), as técnicas que recebem maior destaque são a 

de pontuação e de priorização, sendo a primeira por trazer bons resultados de alinhamento 

estratégico e a segunda por ser o sugerido pelo PMI. O que há em comum entre essas técnicas 

é a necessidade utilização de uma lista com múltiplos critérios. Os principais critérios 

encontrados na literatura sobre seleção de projetos em organizações são (LANZ; LANZ, 2015; 

OLIVEIRA; SILVA; DAMBROS, 2015): 

i. Alinhamento estratégico; 

ii. Vantagem competitiva; 

iii. Nível de complexidade; 

iv. Apoio executivo; 

v. Prazo; 

vi. Conformidade legal e regulatória; 

vii. Custo; 

viii. Retorno sobre o investimento; 

ix. Disponibilidade de recursos; 

x. Partes interessadas; 

xi. Nível de risco; 

xii. Conhecimento técnico; 

xiii. Nível de dependência de terceiros. 

No artigo de Pereira e Costa (2016) foi feito um levantamento na literatura de critérios 

para escolha de projetos, que foram agrupados em cinco grandes grupos: 
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CLASSE DESCRIÇÃO 

Critérios Econômicos e Financeiros 

Nessa categoria estão incluídos os critérios associados à 

análise de investimento, viabilidade econômica, viabilidade 

financeira, custos associados, viabilidade do plano de 

negócio, e potencial de financiamento e alavancagem. 

Critérios Estratégicos 

Nessa categoria estão incluídos os critérios associados à 

aderência ao planejamento estratégico, alinhamento à política 

pública, contribuição a metas de longo prazo, fatores 

políticos, contribuição tecnológica, grau de inovação, 

potencial de mercado, desenvolvimento da cadeia de valor, 

grau de articulação e desenvolvimento dos agentes de 

mercado, desenvolvimento de parcerias regionais, nacionais 

e internacionais. 

Critérios Sociais 

Nessa categoria estão incluídos os critérios inerentes aos 

benefícios sociais e atendimento às questões legais, 

capacidade de geração de empregos, desenvolvimento local e 

regional, fatores e impactos ambientais. 

Critérios Técnicos 

Nessa categoria estão incluídos os critérios técnicos que 

tenham relação com a especificidade, característica e 

natureza dos projetos analisados. Estrutura, equipamentos, 

recursos, questões organizacionais, processos, características 

do produto ou da entrega, e ainda a relevância do projeto sob 

diversos aspectos tais como relevância técnica, econômica, 

cultural, social e tecnológica. 

Critérios de Riscos 

Nessa categoria são dispostos os critérios que estão 

relacionados à identificação de riscos e mitigações 

associados aos custos, ao tempo, à qualidade da equipe, à 

disponibilidade dos recursos, à qualidade e desempenho da 

empresa, ao desempenho do projeto, à adequação ao plano de 

trabalho, aos riscos técnicos e fatores de segurança, aos 

tecnológicos e aos de mercado, desenvolvimento local e 

regional, fatores e impactos ambientais. 

Quadro 4: As 5 grandes categorias de critérios. 

Fonte: Pereira e Costa (2016). 
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3. METODOLOGIA 

 

Método é um conjunto de procedimentos e técnicas que norteiam o estudo do 

pesquisador (MARCONI; LAKATOS, 2003). Há vários métodos de pesquisa e cada um deles 

possui um delineamento característico, que envolve as técnicas de coleta e análise de dados, 

além de considerar o ambiente onde eles foram coletados (GIL, 2010).  

O presente estudo consiste em analisar e classificar os critérios de avaliação utilizados 

em editais de seleção de projetos teatrais, observando quais são as classes mais recorrentes. 

Nesse sentido, os resultados serão apresentados de forma qualitativa, a partir da coleta de 

informações de fontes secundárias, incluindo livros, periódicos e sites da internet. As principais 

fontes utilizadas na revisão de literatura foram obtidas em buscas nas bases Scopus, Web of 

Science e Scielo. Os editais estudados foram obtidos acessando principalmente os sites oficiais 

dos festivais, das empresas patrocinadoras e da Secretarias de Cultura Municipais. 

Os 31 editais selecionados podem ser classificados por seu tipo como “Formação de 

Pauta”, “Fomento/Patrocínio” ou “Festival”. Editais de “Formação de Pauta” são, em geral, 

publicados pela administração de um teatro (ou um conjunto de teatros), que pode ser o governo 

municipal, por exemplo, e objetivam selecionar espetáculos para compor a agenda periódica 

(anual ou semestral, por exemplo) do teatro. Editais de “Fomento/Patrocínio” objetivam 

selecionar projetos teatrais para serem financiados, no caso de “Fomento” por recursos públicos 

e no caso de “Patrocínio” por recursos de empresas, por exemplo. Já os editais de “Festival” 

objetivam selecionar espetáculos para serem apresentados ao público e concorrem a prêmios 

por sua performance. 

  



31 
 

4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Para realização deste estudo, foram selecionados 31 editais (Apêndice I) dos últimos dois 

anos (2018 e 2019) de todo o Brasil, dos tipos “Formação de Pauta”, “Fomento/Patrocínio” e 

“Festival”. Os editais selecionados para a amostra seguem a distribuição por estado conforme 

o Gráfico 3 e observa-se que a grande maioria selecionada pertence ao Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

Gráfico 3: Distribuição dos editais da amostra do estado. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Em seguida, foi analisado o percentual de editais que deixam explícitos seus critérios 

de seleção, vide Gráfico 4, o que diminuiu a amostra de 31 para 25 editais. 

 

 

Gráfico 4: Percentual de editais da amostra que explicitam os critérios de seleção. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Depois, desses 25 editais, foi analisada a distribuição por tipo, vide Gráfico 5, entre 

editais de “Formação de Pauta”, “Fomento/Patrocínio” e “Festival”. 

 

 

Gráfico 5: Distribuição dos editais da amostra por tipo. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Após esse primeiro entendimento sobre a amostra, foram analisados os critérios e 

métodos de seleção. Observou-se que todos os editais que deixam explícitos seus critérios de 

seleção, utilizam a técnica MCDA de pontuação em cada critério e selecionam os projetos de 

maior pontuação total. 

 Os critérios, então, foram classificados conforme os cinco grandes grupos definidos por 

Pereira e Costa (2016): “Econômicos e Financeiros”, “Estratégicos”, “Técnicos”, “Sociais” e 

“de Riscos”. A distribuição dos 161 critérios seguiu conforme o Gráfico 6. 

 

 

Gráfico 6: Distribuição dos critérios por categoria. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Ao observar o Gráfico 6, pode-se inferir que a maioria dos editais de seleção de projetos 

teatrais estudados exigem pouco do retorno financeiro dos espetáculos, tendo em vista que os 

Critérios Econômicos e Financeiros tiveram uma representatividade de 8% no conjunto. Por 

outro lado, s grande exigência quanto à Critérios Estratégicos e Técnicos demonstra 

preocupação com a qualidade dos espetáculos apresentados, bem como a possibilidade 

desenvolvimento do fazer teatral. 

Seguindo a mesma proporção obtida no Gráfico 6 e selecionando os critérios conforme 

os que foram mais recorrentes dentro de suas classes, foi elaborado o Quadro 5 com uma seleção 

de 10 critérios básicos sugeridos com base no resultado da classificação. 

 

CRITÉRIOS CLASSIFICAÇÃO DO CRITÉRIO 

Coerência do Plano de Divulgação aos Objetivos e Metas do projeto 

proposto 
Critérios de Riscos 

Viabilidade técnica de execução Critérios de Riscos 

Coerência da planilha orçamentária e do cronograma de execução à 

Justificativa e aos Objetivos do projeto proposto 
Critérios Econômicos e Financeiros 

Grau de inovação Critérios Estratégicos 

Potencial de impacto na cadeia produtiva do teatro e na formação de 

público 
Critérios Estratégicos 

Qualidade da proposta artística Critérios Estratégicos 

Relevância cultural Critérios Estratégicos 

acessibilidade, representatividade, descentralização e diversidade de 

linguagens teatrais 
Critérios Sociais 

Coerência da ficha técnica com as atividades desenvolvidas Critérios Técnicos 

Qualificação dos artistas e técnicos envolvidos e impacto potencial no 

desenvolvimento da carreira do(s) proponente(s)/artista(s) 
Critérios Técnicos 

Quadro 5: Seleção sugerida de critérios mínimos a serem avaliados numa seleção de projetos culturais. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos critérios que podem ser vistos no Apêndice 1. 
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5. CONCLUSÕES 

 

O presente estudo caracterizou projetos culturais, que englobam os projetos teatrais, 

foco da pesquisa. Observou-se também que os processos de seleção teatrais utilizam, em sua 

maioria, a técnica de pontuação para avaliar os projetos, através de critérios múltiplos. Além 

disso, a revisão de literatura demonstrou que técnicas de priorização/ranqueamento e 

classificação são diferentes problemáticas do Auxílio Multicritério à Decisão e que os editais 

de seleção teatral, em geral, utilizam a abordagem de priorização/ranqueamento. 

Desta forma, o objetivo geral de analisar os impactos da utilização da técnica de 

priorização/ranqueamento para auxiliar o processo de seleção de projeto teatral no contexto da 

Economia Criativa foi atingido, de modo que se observou a utilização da técnica de pontuação 

para avaliação dos projetos teatrais na maioria dos editais estudados.  

A revisão de literatura trouxe uma série de definições e características relativas à 

Projetos, Tomada de Decisão e Análise Multicritério de Apoio à Decisão. Com isto, definiu-se 

as principais características exigidas para formação de uma boa família de critérios, bem como 

as suas principais categorias temáticas. 

A partir de então, fez-se um levantamento de editais de formação de pauta, 

fomento/patrocínio e festivais relacionados a teatro no Brasil, com uma amostra com grande 

representatividade do estado do Rio de Janeiro. Desta amostra de 31 editais foram excluídos 5 

que não descreviam explicitamente os critérios de seleção, restando 25 editais na amostra. 

Ao analisar e classificar os critérios utilizados conforme a temática, observou-se que 

a maioria dos critérios são estratégicos, com foco em inovação e relevância cultural. Em 

segundo lugar ficaram empatados critérios técnicos e de riscos, que buscam analisar a qualidade 

técnica da equipe dos projetos, bem como as chances de sucesso dos projetos. 

Por fim, foi feita uma lista com 10 critérios sugeridos como mínimo para análise num 

processo de seleção de projetos teatrais, com base nos 161 critérios da amostra e respeitando as 

proporções temáticas entre eles. 

Para trabalhos futuros, sugere-se analisar projetos teatrais através dos 10 critérios 

listados neste estudo com diferentes técnicas de Auxílio Multicritério à Decisão, inclusive com 

contribuição de especialistas em artes cênicas.  
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APÊNDICE A – LISTA DE EDITAIS SELECIONADOS 

 

EDITAL ANO ESTADO TIPO CRITÉRIOS 
CLASSIFICAÇÃO 

DO CRITÉRIO 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE 

ESPETÁCULOS PARA 

CIRCUITO CULTURAL 

SESI/PR – 2019  

EDITAL Nº. 881/2018  

2018 PR 
FORMAÇÃO 

DE PAUTA 

RELEVÂNCIA 
CONCEITUAL e 

CULTURAL 

Critérios 

Estratégicos 

CURRÍCULO Critérios Técnicos 

LOGÍSTICA Critérios Técnicos 

ORÇAMENTO 

Critérios 

Econômicos e 

Financeiros 

CONTRAPARTIDA 
Critérios 

Estratégicos 

EDITAL DE SELEÇÃO DE 

PROPOSTAS DE 

APRESENTAÇÃO 

ARTÍSTICA E AÇÃO 

FORMATIVA 

PROJETO SESC ENCENA 

2020 - SESC/PR 

2019 PR 
FORMAÇÃO 

DE PAUTA 

Contribuição ao 

enriqueciento sociocultural 

do público 

Critérios Sociais 

Grau de expectativa de 

interesse do público 
Critérios de Riscos 

Concepção e montagem Critérios Técnicos 

Atributos técnicos Critérios Técnicos 

Execução dos artistas Critérios Técnicos 

V FESTIVAL SERGIPANO 

DE ARTES CÊNICAS  
2019 SE FESTIVAL 

Singularidade: criatividade 

e originalidade 

Critérios 

Estratégicos 

Currículo da equipe Critérios Técnicos 

Clareza na apresentação do 

projeto 
Critérios Técnicos 

Coerência e relevância da 
proposta de ação formativa 

(oficina) 

Critérios 

Estratégicos 

Condição técnica do 

trabalho a ser apresentado 

no festival 

Critérios Técnicos 

Condições do grupo Critérios Técnicos 

Amadurecimento do 
trabalho 

Critérios Técnicos 

Acessibilidade   
Temática ou fortalecimento 

de minorias ou tradições.  

Critérios Sociais 

Sergipanidade  Critérios Sociais 

Convocatória Sesc Primeiros 

Olhares  
2019 RJ 

FORMAÇÃO 

DE PAUTA 
- - 

SESC EM SANTA 

CATARINA 

REGULAMENTO PARA 

SELEÇÃO DE PROJETOS 

CULTURAIS 2020  

2019 SC 
FORMAÇÃO 

DE PAUTA 
- - 

REGULAMENTO FRINGE 

2020  
2019 PR FESTIVAL - - 

EDITAL PROPEX N.º  13/2018  

INSCRIÇÕES PARA O 32º 

FITUB  

2018 RS FESTIVAL - - 
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EDITAL SEDAC nº 12/2019  

Edital de Concurso FAC 

Movimento  

2019 RS FOMENTO 

Coerência entre as ações 

propostas e as diretrizes do 
Edital 

Critérios 

Estratégicos 

Relevância cultural e 

originalidade das atividades 

propostas  

Critérios 
Estratégicos 

Planejamento do projeto 

(clareza, viabilidade, 
exequibilidade) e 

capacidade técnica  

Critérios de Riscos 

Democratização do acesso Critérios Sociais 

Legado e perspectiva de 

continuidade das ações do 
projeto  

Critérios 

Estratégicos 

EDITAL Nº 01/2019 DO 

PROGRAMA DE AÇÃO 

CULTURAL - ProAC  

 “PRODUÇÃO E 

TEMPORADA DE 

ESPETÁCULOS INÉDITOS 

DE TEATRO NO ESTADO DE 

SÃO PAULO” 

(CONSOLIDADO)  

2019 SP FOMENTO 

Qualidade e relevância 
artística e cultural do 

projeto 

Critérios 

Estratégicos 

Potencial de impacto na 
cadeia produtiva do teatro e 

na formação de público 

Critérios 

Estratégicos 

Qualificação dos artistas e 
técnicos envolvidos e 

impacto potencial no 

desenvolvimento da carreira 
do(s) 

proponente(s)/artista(s) 

Critérios Técnicos 

Compatibilidade 

orçamentária, viabilidade e 
adequação do cronograma 

Critérios 

Econômicos e 
Financeiros 

Potencial de alcance e 
acesso 

Critérios de Riscos 

CHAMADA PÚBLICA 

02/2019  

PROGRAMA JUNTOS PELA 

CULTURA / Estado + 

Prefeituras  

CIRCUITO SP 2019/2020       

CHAMADA PÚBLICA PARA 

MUNICÍPIOS  

2019 SP 
FORMAÇÃO 

DE PAUTA 

Comprovação de 

capacidade de 

coinvestimento e execução 
do município  

Critérios 
Econômicos e 

Financeiros 

Comprovação da 

necessidade do município 

em receber o Circuito SP e 
seu impacto na dinamização 

da cena cultural local  

Critérios 

Estratégicos 

Comprovação da 

capacidade de comunicação 

e mobilização de público  

Critérios de Riscos 

Comprovação do potencial 
do Circuito SP na formação 

de público  

Critérios 

Estratégicos 

8º FETAERJ EM CENA 

CURTA 
2019 RJ FESTIVAL - - 
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EDITAL DE PATROCÍNIOS 

CONCURSO PARA 

SELEÇÃO DE PROJETOS No 

01/2020  

2019 BA PATROCÍNIO 

Relevância conceitual e 

temática 

Critérios 

Estratégicos 

Viabilidade técnica Critérios de Riscos 

Fortalecimento da imagem 
Critérios 
Estratégicos 

Adequação financeira 

Critérios 

Econômicos e 

Financeiros 

Aspecto criativo e inovador 

da proposta 

Critérios 

Estratégicos 

FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE 

TEATRO DE CAMPINAS 

CONVOCATÓRIA 

NACIONAL PARA SELEÇÃO 

DE PROPOSTAS 

ARTÍSTICAS: CENA 

REGIONAL  

2019 SP FESTIVAL 

acessibilidade, 

representatividade, 

descentralização e 

diversidade de linguagens 

teatrais 

Critérios Sociais 

Qualidade da proposta 

artística 

Critérios 

Estratégicos 

Viabilidade técnica e 
logística da proposta 

artística segundo as 

possibilidades do evento 

Critérios de Riscos 

XII EDITAL CEARÁ DE 

INCENTIVO ÀS ARTES 
2019 CE FOMENTO 

Grau de relevância do 
projeto no estímulo à 

dinâmica          da produção, 

difusão, memória, pesquisa, 
circulação      e/ou fruição 

artística por meio das 
atividades e        produtos 

relacionados com a 

categoria inscrita.  

Critérios 

Estratégicos 

Grau de contribuição 
relacionado à 

experimentação       estética 

e inovação para os 
processos de criação        

artística e cultural no 

âmbito da linguagem.  

Critérios 

Estratégicos 

 Clareza e consistência da 

proposta conceitual       

(pertinência, 
fundamentação, objetivos e 

público     beneficiário), 

aderência às metas do Plano 
Estadual de        Cultura 

com base nas atividades 

e/ou produtos       
propostos.  

Critérios 

Estratégicos 

Grau de contribuição da 

proposta em relação à         

promoção da economia da 
cultura no campo da        

linguagem proposta.  

Critérios 

Econômicos e 
Financeiros 

Grau de
contribuiçãoeabrangênciada 

proposta no         

fortalecimento de direitos 
culturais, da diversidade      

étnica, etária, de gênero, do 

acesso e inclusão na         
política da linguagem 

proposta 

Critérios Sociais 
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Grau de contribuição da 

proposta na promoção da         

acessibilidade de conteúdos 
artísticos e culturais para       

compreensão por qualquer 

pessoa, independente de sua       
condição física, 

comunicacional e 

intelectual.  

Critérios Sociais 

PROGRAMA CULTURAL 

DAS EMPRESAS 

ELETROBRAS 2019 

2019 RJ PATROCÍNIO 

Mérito do projeto  
Critérios 
Estratégicos 

Viabilidade de execução  Critérios de Riscos 

Visibilidade da marca  
Critérios 

Estratégicos 

Diferencial do projeto  
Critérios 
Estratégicos 

EDITAL DE CHAMAMENTO 

PÚBLICO Nº 5 /2019 – FAC 

MAIS CULTURA  

EDITAL DE SELEÇÃO DE 

PROJETOS PARA FIRMAR 

TERMO DE AJUSTE COM 

RECURSOS  

DO FUNDO DE APOIO À 

CULTURA  

2019 DF FOMENTO 

Qualidade do Projeto- 

Coerência do objeto, 

justificativa e metas do 
projeto 

Critérios 

Estratégicos 

 Relevância da trajetória 

artística e cultural do 

proponente 

Critérios Técnicos 

 Coerência da ficha técnica 
com as atividades 

desenvolvidas 

Critérios Técnicos 

Coerência da planilha 
orçamentária e do 

cronograma de execução à 

Justificativa e aos Objetivos 
do projeto proposto 

Critérios 

Econômicos e 

Financeiros 

Coerência dos gastos 

destinados ao pagamento de 
profissionais que atuarão no 

projeto 

Critérios 

Econômicos e 

Financeiros 

Conformidade da 

experiência profissional do 
proponente com as 

atividades exercidas por ele 

no projeto 

Critérios Técnicos 

Relevância da ação 

proposta para o cenário 

cultural do DF 

Critérios Sociais 

Sensibilização de novos 
públicos 

Critérios 
Estratégicos 

 

Originalidade/Singularidade 
da ação proposta pelo 

projeto 

Critérios 
Estratégicos 

 Análise da capacidade de 

gestão do projeto 
Critérios de Riscos 

Coerência do Plano de 

Divulgação aos Objetivos e 
Metas do projeto proposto.  

Critérios de Riscos 
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EDITAL DE CHAMAMENTO 

PÚBLICO Nº 2/2019 – FAC 

OCUPAÇÃO  

EDITAL DE SELEÇÃO DE 

PROJETOS PARA FIRMAR 

TERMO DE AJUSTE COM 

RECURSOS  

DO FUNDO DE APOIO À 

CULTURA  

2019 DF FOMENTO 

Qualidade do Projeto- 
Coerência do objeto, 

justificativa e metas do 

projeto 

Critérios 

Estratégicos 

 Relevância da trajetória 
artística e cultural do 

proponente 

Critérios Técnicos 

 Coerência da ficha técnica 
com as atividades 

desenvolvidas 

Critérios Técnicos 

Coerência da planilha 

orçamentária e do 
cronograma de execução à 

Justificativa e aos Objetivos 

do projeto proposto 

Critérios 
Econômicos e 

Financeiros 

Coerência dos gastos 

destinados ao pagamento de 

profissionais que atuarão no 
projeto 

Critérios 
Econômicos e 

Financeiros 

Conformidade da 

experiência profissional do 
proponente com as 

atividades exercidas por ele 

no projeto 

Critérios Técnicos 

Relevância da ação 
proposta para o cenário 

cultural do DF 

Critérios Sociais 

Sensibilização de novos 

públicos 

Critérios 

Estratégicos 

 

Originalidade/Singularidade 

da ação proposta pelo 
projeto 

Critérios 

Estratégicos 

 Análise da capacidade de 

gestão do projeto 
Critérios de Riscos 

Coerência do Plano de 

Divulgação aos Objetivos e 

Metas do projeto proposto.  

Critérios de Riscos 

XIII FESTIVAL DE TEATRO 

DE FORTALEZA O TEATRO 

E A CIDADE 

2019 CE FESTIVAL 

 Clareza da proposta Critérios Técnicos 

 Estética do espetáculo 
Critérios 

Estratégicos 

 Adequação técnica e 

operacional ao FTF 
Critérios Técnicos 

Acessibilidade no projeto Critérios Sociais 

PRÊMIO FUNARTE 

DESCENTRARTE  
2019 BR FOMENTO 

Relevância do projeto para 
a área inserida e 

possibilidades de 

desdobramentos.  

Critérios 

Estratégicos 

Justificativa, planejamento, 

cronograma e viabilidade 
de execução do projeto.  

Critérios de Riscos 

Qualificação dos 

profissionais envolvidos.  
Critérios Técnicos 

Solidez do vínculo do 

proponente com o 
município de inscrição.  

Critérios de Riscos 
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Valorização da inovação e 
da diversidade artística.   

Critérios 
Estratégicos 

Estratégias de comunicação 
e divulgação das atividades 

do projeto. 

Critérios de Riscos 

Estratégias de 

democratização de acesso 

aos resultados. 

Critérios Sociais 

EDITAL 01/2019 – 

CONSELHO MUNICIPAL DE 

CULTURA  

DISPÕE SOBRE A SELEÇÃO 

PÚBLICA DE PROJETOS 

CULTURAIS APTOS A 

SEREM INCENTIVADOS 

PELA LEI 2.213 DE 2017 NA 

MODALIDADE 

PATROCÍNIO.  

2019 AM FOMENTO 

Histórico do proponente Critérios Técnicos 

 Qualidade técnica da 
proposta  

Critérios Técnicos 

Impacto sociocultural no 

contexto local  
Critérios Sociais 

 Aspectos de Criatividade e 

de Inovação  

Critérios 

Estratégicos 

EDITAL DE CONCURSO Nº 

001/2019 - FUNARJ 
2019 RJ 

FORMAÇÃO 

DE PAUTA 

Mérito do projeto 
(originalidade e 

singularidade dos conceitos 

artísticos, ineditismo da 
obra teatral, qualidade 

técnica e artística do 

conteúdo proposto, 
qualidade estética do 

projeto) 

Critérios 

Estratégicos 

Importância da realização 
do projeto, segundo sua 

justificativa, compreendida 

a avaliação e exame das 
qualificações do proponente 

e dos profissionais 

envolvidos 

Critérios Técnicos 

Potencial de interesse junto 

ao público alvo 
Critérios de Riscos 

Viabilidade de execução e 

realização do projeto 
cultural (clareza e coerência 

dos objetivos propostos, 

adequação do projeto ao 
orçamento, planejamento e 

cronograma de realização) 

Critérios de Riscos 

Estratégia de divulgação 

com enfoque na proposta de 

difusão e acesso ao produto 
cultural junto ao público 

alvo 

Critérios de Riscos 

EDITAL CULTURAL 

FAN Nº 003/2019  

CHAMADA PÚBLICA PARA 

COMPOSIÇÃO DA 

PROGRAMAÇÃO 

ARTÍSTICA E CULTURAL 

DO TEATRO POPULAR 

OSCAR NIEMEYER  

2019 RJ 
FORMAÇÃO 

DE PAUTA 

Relevância cultural 
Critérios 
Estratégicos 

Grau de inovação 
Critérios 

Estratégicos 
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Qualidade artística 
Critérios 

Estratégicos 

Viabilidade técnica da 

proposta no local 
pretendido 

Critérios de Riscos 

Capacidade técnica dos 

profissionais envolvidos 
Critérios Técnicos 

Impacto na democratização 
do acesso 

Critérios Sociais 

Estratégias de 

comunicação, divulgação e 
de formação de público 

Critérios de Riscos 

Previsão de ações de 
acessibilidade a pessoas 

com deficiência, 

compatíveis com as 
características do projeto 

Critérios Sociais 

CHAMADA PÚBLICA PARA 

TEATRO ADULTO EM 

NOVOS ESPAÇOS CÊNICOS 

No 05/2019  

2019 RJ 
FORMAÇÃO 

DE PAUTA 

Inovação da proposta 
cênica 

Critérios 
Estratégicos 

Relação do espetáculo com 

o espaço proposto para a 
encenação 

Critérios 

Estratégicos 

Qualificação dos 

profissionais envolvidos 
Critérios Técnicos 

Desenvolvimento de 
processos criativos 

continuados e experiência 
do proponente adequada ao 

objeto da proposta 

Critérios Técnicos 

Viabilidade prática da 

proposta 
Critérios de Riscos 

Estratégias de divulgação Critérios de Riscos 

CHAMADA PÚBLICA PARA 

CRIAÇÃO DE NOVOS 

ESPETÁCULOS TEATRAIS  

No 06/2019 

2019 RJ 
FORMAÇÃO 

DE PAUTA 

Inovação da proposta 

cênica 

Critérios 

Estratégicos 

Relevância artística para o 

desenvolvimento do Teatro 

em Niterói 

Critérios 
Estratégicos 

Desenvolvimento de 

processos criativos 

continuados e experiência 
do proponente adequada ao 

objeto da proposta 

Critérios 

Estratégicos 

Viabilidade técnica de 
execução 

Critérios de Riscos 

Qualificação dos 

profissionais envolvidos 
Critérios Técnicos 

EDITAL DE CONSTRUÇÃO 

DE PAUTA DO TEATRO 

MUNICIPAL JOÃO 

CAETANO, DO TEATRO 

POPULAR OSCAR 

NIEMEYER E SOLAR DO 

JAMBEIRO REGULAMENTO 

DO PROCESSO DE 

SELEÇÃO No 02 /2018  

2018 RJ 
FORMAÇÃO 

DE PAUTA 

Relevância cultural, grau de 

inovação e qualidade 

artística 

Critérios 
Estratégicos 

Viabilidade técnica de 
realização da proposta no 

equipamento pretendido 

Critérios de Riscos 

Capacidade técnica e 

experiência dos 

profissionais envolvidos 

Critérios Técnicos 

Potencial interesse junto ao 
público-alvo 

Critérios de Riscos 

Impacto na democratização 

do acesso 
Critérios Sociais 

Estratégias de 
comunicação, divulgação e 

de formação de público 

Critérios de Riscos 
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Previsão de ações de 

acessibilidade a pessoas 

com deficiência, 
compatíveis com as 

características do projeto 

Critérios Sociais 

O espetáculo é da cidade de 

Niterói (observar item 7.6.) 
Critérios Sociais 

APRESENTAÇÃO DE 

PROJETOS CULTURAIS 

PARA INCENTIVO FISCAL 

REGULAMENTO DO 

PROCESSO DE SELEÇÃO No 

02/2019  

2019 RJ FOMENTO 

Enquadramento cultural do 

projeto 

Critérios 

Estratégicos 

Clareza e coerência das 

informações e conteúdos 

apresentados no Formulário 
de Inscrição, seus anexos e 

documentação obrigatória 

Critérios 

Estratégicos 

Experiência e capacidade 
técnica do proponente e da 

equipe envolvida na 

realização do projeto 

Critérios Técnicos 

Adequação da proposta 

orçamentária aos valores de 

mercado 

Critérios 

Econômicos e 

Financeiros 

Equilíbrio financeiro entre a 

receita prevista, o valor 

total do projeto e o valor de 
incentivo solicitado 

Critérios 
Econômicos e 

Financeiros 

Potencial realização do 

projeto, segundo o 

cronograma e o orçamento 
apresentados 

Critérios 
Econômicos e 

Financeiros 

Capacidade de o projeto 

atender aos objetivos 

estabelecidos no item 2 
deste edital 

Critérios de Riscos 

Capacidade efetiva de o 
projeto alcançar os 

resultados pretendidos 

Critérios de Riscos 

EDITAL CULTURAL 

FAN Nº 003/2019  

CHAMADA PÚBLICA PARA 

COMPOSIÇÃO DA 

PROGRAMAÇÃO 

ARTÍSTICA E CULTURAL 

DO TEATRO POPULAR 

OSCAR NIEMEYER  

2019 RJ 
FORMAÇÃO 

DE PAUTA 

Relevância cultural 
Critérios 
Estratégicos 

Grau de inovação 
Critérios 
Estratégicos 

Qualidade artística 
Critérios 

Estratégicos 

Viabilidade técnica da 
proposta no local 

pretendido 

Critérios de Riscos 

Capacidade técnica dos 
profissionais envolvidos 

Critérios Técnicos 

Impacto na democratização 

do acesso 
Critérios Sociais 

Estratégias de 
comunicação, divulgação e 

de formação de público 

Critérios de Riscos 

Previsão de ações de 

acessibilidade a pessoas 

com deficiência, 
compatíveis com as 

características do projeto 

Critérios Sociais 

CHAMADA PÚBLICA PARA 

TEATRO INFANTIL EM 
2019 RJ FOMENTO 

Inovação da proposta 

cênica  

Critérios 

Estratégicos 
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NOVOS ESPAÇOS CÊNICOS 

No 04/2019  
Relação do espetáculo com 

o espaço proposto para a 
encenação  

Critérios 

Estratégicos 

Qualificação dos 

profissionais envolvidos  
Critérios Técnicos 

Desenvolvimento de 

processos criativos 

continuados e experiência 
do proponente adequada ao 

objeto da proposta  

Critérios 

Estratégicos 

Viabilidade prática da 

proposta  
Critérios de Riscos 

Estratégias de divulgação  Critérios de Riscos 

CHAMADA PÚBLICA PARA 

TEATRO INFANTIL EM 

NOVOS ESPAÇOS CÊNICOS 

No 05/2018  

2018 RJ FOMENTO 

Inovação da proposta 

cênica  

Critérios 

Estratégicos 

Relação do espetáculo com 

o espaço proposto para a 

encenação  

Critérios 
Estratégicos 

Qualificação dos 

profissionais envolvidos  
Critérios Técnicos 

Desenvolvimento de 

processos criativos 
continuados e experiência 

do proponente adequada ao 

objeto da proposta  

Critérios 

Estratégicos 

Viabilidade prática da 

proposta  
Critérios de Riscos 

Estratégias de divulgação  Critérios de Riscos 

CHAMADA PÚBLICA PARA 

TEATRO ADULTO EM 

NOVOS ESPAÇOS CÊNICOS 

No 06/2018  

2018 RJ FOMENTO 

Inovação da proposta 

cênica  

Critérios 

Estratégicos 

Relação do espetáculo com 
o espaço proposto para a 

encenação  

Critérios 

Estratégicos 

Qualificação dos 
profissionais envolvidos  

Critérios Técnicos 

Desenvolvimento de 

processos criativos 

continuados e experiência 
do proponente adequada ao 

objeto da proposta  

Critérios Técnicos 

Viabilidade prática da 
proposta  

Critérios de Riscos 

Estratégias de divulgação  Critérios de Riscos 

CHAMADA PÚBLICA DE 

FOMENTO ÀS ARTES N o 

07/2019 

2019 RJ FOMENTO 

Inovação da proposta 
Critérios 

Estratégicos 

Relevância para o 

desenvolvimento das artes 

em Niterói 

Critérios 
Estratégicos 

Desenvolvimento de 

processos criativos 

continuados e experiência 
do proponente adequada ao 

objeto da proposta 

Critérios Técnicos 

Viabilidade técnica de 
execução 

Critérios de Riscos 

Qualificação dos 

profissionais envolvidos 
Critérios Técnicos 

Bônus para propostas 

idealizadas/realizadas na 
Zona Norte, Região 

Oceânica, Pendotiba e 

Região Leste 

Critérios Sociais 



48 
 

Bônus para propostas que 
sejam de levantamentos, 

estudos, mapeamentos e 

pesquisa na área artística e 
cultural que prevejam essas 

ações nas ZEIs de Niterói 

Critérios 

Estratégicos 

 


