
São Paulo, 25 de abril de 2012

À
XII Conferência do Observatório Internacional de Democracia Participativa

REF: PROPOSTA DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO: 

“A criação do Observatório Cidadão Nossa São Paulo”

Eixo 4 – Processos Criativos na Democracia Participativa
Formato:  Relato de Experiência

Proponho realizar uma apresentação relatando a experiência da criação do Observatório 
Cidadão Nossa São Paulo, que nossa empresa realizou para a Rede Nossa São Paulo. 
Trata-se de um sistema para gestão e análise de indicadores de qualidade de vida, 
georreferenciado e de gerenciamento dinâmico, que permitiu, pela primeira vez, que cerca 
de 115 indicadores relativos ao Município de São Paulo, produzidos por 32 organizações 
diferentes, fossem disponibilizados juntos de forma amigável e transparente pela internet. 
Seu link é http://www.nossasaopaulo.org.br/observatorio/  

Breve histórico da experiência

A Rede Nossa São Paulo criou grupos de trabalho relativos às diversas áreas temáticas, 
que num   processo participativo selecionaram os indicadores considerados mais 
importantes para cada tema. Depois da definição dos indicadores houve a sua 
prospecção junto às organizações que os produziam.

Paralelamente planejamos e desenvolvemos o sistema lógico, assim como a 
representação gráfica mais apropriada para cada tipo de indicador, de acordo com suas 
características técnicas, e a metologia para a sua análise georreferenciada individual e 
comparativa.

Foi a primeira cidade no Brasil a dispor de um sistema para gestão e análise de 
indicadores criado por iniciativa de uma organização social, e que permite a cada cidadão 
saber como está a avaliação do seu bairro, ou região, em cada um dos indicadores 
disponíveis, de forma amigável e transparente.
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Desde então, por diversas vezes, o Observatório Cidadão serviu para pautar a imprensa 
sobre diversos temas relacionados aos indicadores da cidade de São Paulo.

Este trabalho serviu de base para o desenvolvimento de uma nova ferramenta, que foi 
implantada no Observatório de Porto Alegre com o título de Porto Alegre em Análise. 

A apresentação

Proponho fazer um relato de todo processo criativo que envolveu o desenvolvimento do 
Observatório Cidadão Nossa São Paulo, ilustrado com sua apresentação via internet, e 
mostrar também a versão implantada em Porto Alegre em 2011.

Sem mais aguardo a avaliação desta proposta.

Cordialmente

Rubens Salles

Diretor

Quarta Mídia Ltda

www.quartamidia.com.br

rubens@salles.com.br

11 3061-5977

11 9124-3171
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