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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (Em atendimento Art. 9º 1º Da lei 846/98 e Inciso 

VIII Art 40 In Nº 1 TCE) 

 

PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA 
 

 

Ao longo dos três primeiros trimestres as metas foram cumpridas conforme previsto. O mesmo ocorrendo neste 4º trimestre, 
onde as cinco ações do Programa de Acervo foram cumpridas integralmente.  
 
Projeto de Gestão/ Documentação 

Em 2015 a partir do diagnóstico dos procedimentos de gestão do acervo, realizado em 2014 como etapa do Projeto de 
Gestão/Documentação, iniciamos os esforços a fim de preencher as lacunas encontradas, buscando garantir um registro 
consistente das ações que envolvem o acervo da instituição. Com base na Norma SPECTRUM 4.01, tomamos como 
procedimentos essenciais aqueles descritos como primários por esta ferramenta, são eles: 1. Entrada de Objetos; 2. Aquisição; 3. 
Empréstimos (entrada); 4. Localização e Controle de Movimentação; 5. Catalogação; 6. Saída de Objetos; 7. Empréstimos (saída); 
8. Documentação retrospectiva. 2 
 

Dos oito procedimentos destacados acima, adaptando assim os parâmetros do SPECTRUM à realidade do museu e 
obedecendo as diretrizes das resoluções SC 105 (aquisição) e SC 37 (empréstimo de saída), apresentaremos como meta para as 
Ações de nº 1 e 2 no segundo e quarto trimestres procedimentos ligados diretamente à documentação museológica e gestão da 

coleção. Dessa forma encerramos o ano com 4 dos 8 procedimentos implantados, mas em fase de testes e eventuais adaptações. 
 
1 Ferramenta elaborada pelo Collections Trust, entidade britânica dedicada à reflexão e elaboração de normas para gestão de 
acervos como, por exemplo, o Spectrum 4.0 que traz parâmetros mínimos para procedimentos de gestão de coleções 
museológicas. 
 
2 Este procedimento, descrito pelo Spectrum como algo periódico e continuo, está incluso nos esforços do Projeto de 
Documentação. Após a finalização deste projeto e da solução das lacunas mais urgentes nos processos de documentação, 
implantaremos um procedimento a ser realizado continuamente neste sentido, a fim de evitar o acúmulo de discrepâncias na 
documentação. 
 
 
Ação nº 1 – Desenvolver procedimentos/instrumentos técnicos relacionados a documentação museológica (Projeto de 
Documentação MCB) 

Como meta desta ação apresentamos no segundo trimestre um (1) piloto de Controle de Localização e Movimentação. 

Este procedimento é de suma importância para o cumprimento das responsabilidades legais da instituição, estando ligado não só 
as ações de documentação do acervo, como também estabelecendo um registro essencial do acesso às coleções. Como parte 
fundamental para aplicação deste procedimento, realizamos a revisão do nosso esquema de localização de objetos. 
 

Neste quarto trimestre, para o cumprimento da meta apresentamos um (1) novo Procedimento de Catalogação de acervo. 

O procedimento apresentado é uma versão revisada a partir das experiências e discussões junto ao grupo responsável pela 
implantação do novo software (In.Patrimonium.net) para gestão de acervos da Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São 
Paulo. Tendo em mente as novas possibilidades trazidas pelo novo sistema, revisamos nosso procedimento de forma que a 
informação mínima sobre o objeto seja registrada no momento da catalogação em suporte analógico e digital. (ver anexo) 

 
 
Ação nº 2 – Desenvolver procedimentos técnicos relacionados à Gestão de Acervo 

Nesta ação apresentamos no segundo trimestre um (1) Procedimento de Aquisição. Apesar da aquisição ser uma atividade 

corriqueira, ela demanda grande rigor na execução, devido as implicações legais e éticas envolvidas. Para além, este é um dos 
procedimentos dos quais a Secretaria da Cultura exige a adoção de suas diretrizes pela Resolução SC 105, portanto, sentimos a 
urgência em alinhar nossos procedimentos aos da SEC, nos apoiando também nas sugestões do SPECTRUM. 
 

Neste quarto trimestre, como cumprimento da meta apresentamos uma (1) proposta de Procedimento de Entrada de 
Objetos. Este procedimento trata do ingresso de quaisquer objetos e/ou material na instituição, tanto aqueles que ainda não 

foram, incorporados formalmente ao acervo, como aqueles que não serão. O procedimento apresentado é uma versão revisada a 
partir das experiências e discussões junto ao grupo responsável pela implantação do novo software (In.Patrimonium.net) para 
gestão de acervos da Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo. O novo software de gestão de acervos traz a 
possibilidade de dinamizar a execução de alguns procedimentos, entre eles, o procedimento de entrada, logo, portanto incluímos 
em nosso procedimento as etapas a serem realizadas junto ao software, para além daquelas etapas já previstas e aplicadas por 
meio de outras ferramentas. (ver anexo) 

 
 
Ação nº 3 – Submeter projetos com acervo a editais de apoio a conservação, pesquisa e difusão  
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O núcleo de Preservação, Pesquisa e Documentação, no segundo semestre de 2015 submeteu ao Programa de Ação 
Cultural (ProAC) na categoria de Difusão de Acervos Museológicos (prêmio no valor de R$ 75 mil reais), o projeto “Design do 
mobiliário brasileiro – raízes e identidade”, que constava da proposição de uma exposição temporária de curta duração (até 90 
dias), que tinha como objetivo oferecer elementos para fomentar reflexões e debates sobre aspectos que contribuíram para a 
construção da identidade do design do mobiliário brasileiro. Tínhamos com este projeto o objetivo de iniciar o público leigo e 
provocar o especializado, com questões acerca dos aspectos que caracterizam o mobiliário brasileiro privilegiando o olhar para a 
concepção de peças do mobiliário, segundo diferentes grupos sociais, e para a produção artesanal e industrial a partir das 
contribuições das matrizes portuguesa, indígena e africana nos três primeiros séculos da colonização e também dos imigrantes no 
final do século XIX, influências que persistem até os dias de hoje. (ver anexo) 

 
O projeto apesar de ser bem avaliado, não foi contemplado. Após publicação do resultado, foram feitas pequenas 

adequações com o objetivo de apresenta-lo em outros editais disponíveis no ano 2016. Acreditamos que a proposta tem um 
grande potencial e pode ser uma ferramenta importante de auxílio na compreensão pelo público do universo do design. 
 
 
Ação nº 4 – Realizar pesquisa, identificação e arrolamento da documentação institucional do MCB, eventualmente 
localizadas em outras instituições 

Assim como apresentado no ano de 2014, o núcleo optou novamente por utilizar um trabalho de pesquisa científica sobre o 
MCB, como meta para 2015. Trata-se da dissertação de mestrado “O Projeto de Ernani Silva Bruno: uma discussão sobre as 
bases de criação, implantação e gestão do Museu da Casa Brasileira (1970-1979)”, desenvolvida e apresentada em 2015, pelo 
gerente do núcleo (Wilton Guerra), no Programa de Pós-Graduação Interunidades em Museologia da Universidade de São Paulo. 
A relevância para o aproveitamento nesta ação foi apontada pela banca examinadora da dissertação, que destacou a habilidade 
da pesquisa e a ampla e variada documentação apresentada no trabalho. 
 

 que a ação de pesquisa em instituições museológicas é fundamental para o desenvolvimento da maior parte das atividades 
dos museus, como bem destacou Letícia Julião, é a pesquisa “[...] que confere sentido ao acervo, que cria a base de informação 
para o público, que formula os conceitos e as proposições das exposições e de outras atividades de comunicação no museu. 
Sobretudo, amplia as possibilidades de acesso intelectual ao acervo, oferecendo instrumentais cognitivos para o uso ou 
apropriação efetiva dos bens culturais.”1 Mas, a pesquisa somente se torna possível se a instituição gozar de uma equipe apta e 
estruturada e se possuir ou puder mapear e refletir sobre os documentos que possam lançar luzes sobre assuntos que lhe são 
caros. Portanto, foi a partir deste diagnóstico que o núcleo propôs fazer uso do vasto mapeamento documental sobre o MCB 
proporcionado pela dissertação, para indicar documentos de suma importância para história institucional do MCB e formação do 
seu acervo, que por uma série de motivos não são possíveis de serem encontrados dentro da instituição.  
 

Em suma, como resultado desta ação apresentamos o arrolamento de mais de 450 documentos que de alguma forma tratam 
da história institucional do MCB ao longo dos seus primeiros 9 anos. (ver anexo) 

 
[1] JULIÃO, Letícia. Pesquisa Histórica no Museu. In Caderno de Diretrizes Museológicas. Belo Horizonte: Secretaria de Estado da Cultura/ 
Superintendência de Museus. 2001. p. 94. Disponível em: http://www.cultura.mg.gov.br/arquivos/Museus/File/caderno-
diretrizes/cadernodiretrizes_quintaparte.pdf. Acessado em: 17 jan. 2015. 

 
 
Ação nº 5 – Realizar pesquisa com o acervo visando a publicação de artigo (revista científica/ site) 

Com objetivos semelhantes da ação de nº 4, esta ação também utilizou como base para o desenvolvimento do artigo 
científico a ser disponibilizado a priori no site do MCB, a dissertação de mestrado “O Projeto de Ernani Silva Bruno: uma discussão 
sobre as bases de criação, implantação e gestão do Museu da Casa Brasileira (1970-1979)”, desenvolvida pelo gerente do núcleo 
(Wilton Guerra), dentro do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Museologia da Universidade de São Paulo. 
 

O objetivo do artigo foi apresentar um amplo panorama da formação do que consideramos ser o primeiro núcleo do acervo do 
MCB, compreendido entre 1970 e 1979, buscando com isso compreender como foi constituído o acervo, qual o objetivo de sua 
formação e qual era o seu perfil no final da década de 1970.  
 

Este artigo além de contribuir e complementar uma série de ações que o corpo técnico responsável pela gestão do acervo do 
MCB vem desenvolvendo desde 2012, que passa pela construção da primeira Política de Gestão do museu e uma profunda ação 
de documentação retrospectiva, visa também ampliar o conjunto de informações existentes, podendo assim disponibilizar ao 
público visitante e aos demais pesquisadores interessados em nosso acervo, informações qualificadas e embasadas 
cientificamente. 
Além disso, este artigo permite ao corpo técnico ampliar o conhecimento sobre o acervo constituído na gênese do MCB e 
proporciona ao público em geral conhecer uma parte da história da instituição e compreender o processo de formação de coleções 
museológicas. (ver anexo) 
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Link do artigo (site MCB): http://www.mcb.org.br/pt-BR/institucional/noticias/artigo-a-materialidade-da-casa-brasileira-por-wilton-

guerra 
 
 
 

ROTINAS TÉCNICAS E OBRIGAÇÕES DO PROGRAMA DE ACERVO 
 

 
Anexo nº3 – Execução do Plano de Conservação 

 
Higienização e manutenção 
 

Como parte das ações rotineiras da área, durante o ano de 2015 realizamos as ações de higienização do acervo de acordo 
com um cronograma previamente estabelecido. 
 

A higienização do acervo é realizada pela equipe técnica e pelo corpo de limpeza do museu, que recebe capacitação para 
exercer a função. Os trabalhos são realizados em 3 (três) momentos: diária, semanal e trimestral. 
 

Salientamos que a permanência da mesma equipe de limpeza (capacitada pelo núcleo) durante os últimos anos, é de grande 
auxilio para a manutenção das ações de conservação, propicia um trabalho com maior qualidade e segurança no que se refere ao 
programa de manutenção e conservação do acervo. 

 
 
Estado de conservação 

 
O diagnóstico 2015 apontou que 382 peças apresentam bom estado de conservação e outras 28 em estado regular. Não foi 

diagnosticada nenhuma peça em estado ruim ou péssimo1, podemos concluir, portanto, que o nosso acervo apresentou um 

índice satisfatório de conservação. 
 

Como medida corretiva neste segundo semestre realizamos pequenos restauros em duas das peças com índice regular, uma 
delas exposta no hall do restaurante e outra acondicionada em nossa reserva técnica externa. 
 

O acervo acondicionado na Reserva Técnica Externa, apresenta no geral um bom estado de conservação, destacamos que 
estamos monitorando constantemente a estabilidade das peças, tendo em vista que anteriormente elas peças estavam em espaço 
não climatizado. 
 
1 Destacamos que a partir de 2016 adotaremos somente três níveis para o estado de conservação (bom, regular e ruim), compatibil izando com o 
novo software de gestão (In.Patrimonium) que será implantado pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo no final do primeiro semestre de 
2016. 

http://www.mcb.org.br/pt-BR/institucional/noticias/artigo-a-materialidade-da-casa-brasileira-por-wilton-guerra
http://www.mcb.org.br/pt-BR/institucional/noticias/artigo-a-materialidade-da-casa-brasileira-por-wilton-guerra
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Anexo nº 4 – Restauro, Empréstimos e novas Aquisições  

 
Em 2015 a partir dos procedimentos de diagnóstico de conservação do acervo do Museu da Casa Brasileira, detectamos que 

entre as peças em estado de conservação regular, 4 delas necessitavam de pequenos restauros com maior urgência, visando a 
consolidação ou estabilização das mesmas. Assim, no mês de novembro realizamos as intervenções a partir da contratação de 
profissional especializado. Vale destacar que os trabalhos foram realizados nas dependências do MCB, portanto, sem a 
necessidade de deslocamento das peças para espaços externos, reduzindo assim custos com seguro e transporte, além de riscos 
com este deslocamento.  
 
 
Anexo n°5 – Relatório de atualização do BDA SEC 

Não houveram atualizações no Banco de Dados de Acervo. Primeiro porque ainda estamos no processo de cruzamento das 
informações levantadas a partir da ação de documentação retrospectiva iniciada este ano. Segundo por julgarmos que as 
atualizações de dados relevantes (oriundas ou não da ação de documentação retrospectiva) poderão ser inseridas diretamente na 
nova plataforma de gestão de acervo (In.Patrimonium.Net) em desenvolvimento pela Secretaria da Cultura, juntamente com os 
museus da Casa Brasileira, da Imigração e Pinacoteca. 
 
 
Anexo nº 9 – Relatório de Perfil de Acervo e Pesquisa 

De acordo com a Circular UPPM 545/2013, de 05 de dezembro de 2013, a entrega deste Relatório foi suspensa, por 
entender que a aplicação de um Indicador de Acervo, seja um instrumento mais eficiente na “[...] aferição do perfil e desempenho 
[...]” das ações desenvolvidas pela área. 
 
 
Anexo nº 10 – Relatório de Ações do Centro de Pesquisa e Referência / Centro de Documentação 

 
O Centro de Documentação do MCB (CEDOC-MCB) foi instituído em 2006, quando o Museu da Casa Brasileira passou a ser 

gerido pelo regime de Organização Social de Cultural (OS), sistema implantado pelo Governo do Estado na pasta da Secretaria da 
Cultura do Estado de São Paulo. Este regime levou as “OSs” gestoras dos equipamentos a profissionalizarem suas equipes e 
estruturá-las em núcleos, áreas ou setores técnicos, organizados a partir de Programas Estratégicos1, para o desenvolvimento das 
atividades da instituição. 
 

Na época, com a implantação “Programa de Acervo: Conservação, documentação e pesquisa”, houve a consolidação do 
Centro de Documentação (CEDOC-MCB)2, sob a denominação de núcleo de Documentação e Pesquisa, onde foram 
concentradas as funções de gestão dos acervos bibliográfico e arquivístico (histórico), e a de gestão do acervo museológico, 
respectivamente. 
 

A unificação dos acervos sob um único núcleo, sobretudo em um museu pequeno como o MCB, trouxe ganhos, 
principalmente para gestão e controle. No entanto, devido ao formato enxuto da equipe e as responsabilidades atreladas ao Anexo 
IV3 do Contrato de Gestão da OSs, os maiores esforços acabaram sendo concentrados no desenvolvimento de ações que tinham 
como objetivo a salvaguarda do acervo museológico, isso limitou o avanço do Centro de Documentação no sentido de se 
consolidar como um Centro de Referência no campo da arquitetura e design. 
 

Numa tentativa de reverter este quadro, em 2015 iniciamos algumas ações de reformulação do núcleo, com o objetivo de 
ampliar e delimitar com maior clareza a forma de atuação sobre cada uma das tipologias de acervo (museológico, arquivístico e 
bibliográfico). Para isso reestruturamos o núcleo, que passou a ser denominado núcleo de “Preservação Pesquisa e 
Documentação”, deixando explicita assim a atuação da área nos setores de preservação e pesquisa, e gestão documental e 
bibliográfica. 
 

Para que fosse possível desempenhar suas funções com maior clareza, propusemos a estruturação do núcleo em dois 
setores que devem trabalhar de forma integrada: 
Preservação e pesquisa – responsável pela gestão museológica. Atua com 3 diretrizes: conservação preventiva, documentação e 

pesquisa voltada para comunicação do acervo sob diversas formas (exposição, artigos, etc.). 
Centro de Documentação – responsável pelos acervos arquivístico e bibliográfico. Atua com 3 diretrizes: conservação preventiva, 

gestão documental e atendimento a pesquisadores. 
 

O setor de Preservação e Pesquisa não sofreu alterações de suas funções. No entanto, para que o Centro de Documentação 
pudesse desempenhar e ampliar suas atividades com maior qualidade, contratamos uma bibliotecária com experiência no 
tratamento arquivístico. Com isso objetivamos melhorar o tratamento do acervo e, principalmente, ofertar atendimento ao usuário, 
estreitando o relacionamento com os frequentadores do museu e pesquisadores que tenham interesse na nossa temática. 

 
Com essas medidas esperamos dinamizar as ações no setor, trazendo um ganho de qualidade para a gestão dos acervos, 

consolidação da pesquisa como parte das ações inerentes ao núcleo e abrir a possibilidade de atendimento ao público. 
Consequentemente, por meio de ações decorrentes, contribuir para difusão dos acervos, com intuito de consolidar em um futuro 
próximo o Centro de Referência de Arquitetura e Design do MCB (CRAD-MCB).  
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Dessa forma, nos relatórios trimestrais subsequentes apresentaremos como produto relatórios das atividades do Centro de 

Documentação, com o intuito de demonstrar as atividades estruturadoras e de atendimento ao usuário, em desenvolvimento no 
setor, com vistas a uma futura implementação do CRAD. 
 

Os resultados após a implementação da reestruturação já se mostraram satisfatórios, com a possibilidade de atendimento ao 
público mediante agendamento ou visita espontânea, de segunda a sexta-feira das 09h00 às 13h00, nos últimos meses já foram 
atendidos 14 pesquisadores, que procuraram nosso conjunto bibliográfico ou acervo institucional para o desenvolvimento de 
pesquisas de graduação, mestrado e doutorado. 
 
 
1. Programa de Acervo: Conservação, documentação e pesquisa; Programa de exposições e Programação Cultural; Programa Educativo; 
Programa de Comunicação e imprensa; Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança; Programa de Ações de apoio ao 
SISEM-SP; Programas de Gestão Técnica; Programas de Gestão Administrativa; Programa de Financiamento e Fomento. 
2. “[...]com a reestruturação da equipe possibilitada pelo contrato de gestão da O.S., decidiu-se criar o Centro de Documentação (CEDOC), com a 
incumbência não só de guarda dos livros, mas também de reunir e organizar toda a documentação relativa à memória do MCB, até então 
dispersa.” MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Relatório de Gestão Maio de 2003-maio de 2007. 
3. Relação de bens (acervos) incorporados aos museus, arrolados nos Contratos de Gestão das Organizações Sociais e que deve ser 
sistematicamente atualizado, mediante a incorporação de novos bens. 
 

 
 
OUTRAS AÇÕES 

 
Capacitação 

Por meio da concessão de uma bolsa ofertada pela Secretaria da Cultura a OS, entre os dias 24 e 29 de maio de 2015, o 
gerente do Núcleo de Preservação, Pesquisa e Documentação, Wilton Guerra, participou do III Programa de Treinamento do 
CIDOC (Comitê Internacional de Documentação), no Centro Universitário Belas Artes. O programa reuniu especialistas 
consagrados e profissionais da documentação de diversas instituições museológicas do Brasil e do mundo. Assim como ocorreu 
nos anteriores com outros membros da equipe, acreditamos que este curso será de grande auxilio para o desenvolvimento do 
processo de gestão documental do MCB. 
 

Desde junho deste ano o MCB tem no seu quadro funcional um museólogo (COREM), a analista pleno do núcleo de 
Preservação, Pesquisa e Documentação, Paula Coelho, que recebeu o título após a conclusão do mestrado em museologia pelo 
Programa de Pós-Graduação Interunidades em Museologia da Universidade de São Paulo. 
 

No mês de setembro a bibliotecária, Patrícia Oliveira, participou do curso de Treinamento em Segurança de Acervos no 
Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ na cidade do Rio de Janeiro, no período de 15 a 17 de setembro de 2015, 
contabilizando a carga horária de 20 horas. Como resultado da experiência, foi apresentado um relatório do treinamento e iniciou-
se a aplicação dos conhecimentos adquiridos na realização de projetos para o setor dentro da temática Conservação Preventiva e 
Salvaguarda. O curso também possibilitou estreitar contatos com instituições culturais de outros estados brasileiros (com destaque 
o próprio Arquivo Nacional, IPHAN e o Museu de Astronomia MAST Rio) que podem nos favorecer em futuros projetos sobre 
conservação preventiva. 
 
 
Contratação 

Desde maio de 2015 o MCB no seu quadro funcional uma bibliotecária com experiência em arquivo (Patrícia Oliveira), para 
oferecer ao público mais um serviço de qualidade, auxiliar na qualificação e ampliação das ações ligadas ao conjunto bibliográfico 
e arquivístico do Centro de Documentação. 
 

Com esta contratação, além da possibilidade de atendimento ao público mediante agendamento ou visita espontânea, 
estreitamos relações com diversas instituições para intercâmbio de publicações de interesse mútuo. 
 
 
Direitos autorais 

Com o objetivo de regularizar o uso de fotografias relativas ao acervo museológico, no segundo semestre de 2015 o núcleo 
firmou acordo com os fotógrafos Gal Oppido e Rômulo Fialdini que nos anos 2000, documentaram o acervo para produção de 
catálogos. No entanto, na época não foi realizado um acordo para que o MCB pudesse utilizar essas imagens livremente, desde 
que preservando os direitos autorais e intelectuais dos fotógrafos. Ao todo foi regularizado o uso de 15º imagens do acervo MCB e 
outras 35 do acervo da Fundação Crespi Prado, atualmente em comodato no MCB. 
 
 
Gestão e segurança 

Devido ausência de espaço adequando para guarda do acervo do MCB e da Fundação Crespi Prado (comodato1), desde 
abril de 2013, o MCB mantinha 17 peças do seu acervo, 01 do lote do Banco Santos, 3 do patrimônio edificado e ainda, 134 da 
Coleção Crespi Prado, estavam acondicionadas na empresa Millenium Transportes (T. M. & l. LTDA), no município de Cotia. 
Semestralmente realizávamos visitas preventivas e uma vez ao ano laudo de conservação. 
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No entanto, após o estabelecimento em São Paulo da Clé Reserva Contemporânea, empresa especializada na guarda de 
acervos museológicos, o MCB no intuito de qualificar o acondicionamento do seu acervo e vislumbrando a possibilidade de 
expansão da área de guarda externa, passou a negociar com essa nova empresa a locação de uma área para guarda. Após 
longas negociações, o museu conseguiu fechar um acordo. Dessa forma, desde 17 de agosto de 2015, o conjunto de peças do 
acervo que estava na Millenium Transportes (T. M. & l. LTDA), foram transferidos para a Clé Reserva Contemporânea, onde foram 
locados 50 m² de área privativa. Objetivamos com esta ação ter um ganho considerável do ponto de vista do acondicionamento do 
acervo, tendo em vista as dificuldades de adaptação do edifício do MCB, para acolher toda sua coleção. 
 

Cabe destacar que a “Clé”, além de sistema de climatização (controle de umidade e temperatura), possui sistemas integrados 
de segurança e de prevenção contra incêndio, controle de acesso em período integral e monitoramento 24 horas por dia. 
 

Nesta fase inicial de adaptação do acervo ao novo espaço climatizado, estamos monitorando as peças quinzenalmente para 
avaliar as possíveis alterações que possam vir a ser causadas pela estabilização da temperatura em patamares diferentes do 
espaço anterior. 

 
No tocante a Biblioteca do Centro de Documentação do MCB (CEDOC), em 2015 o setor ultrapassou a casa dos 6.000 

volumes incorporados, chegando em dezembro aos 6.700 volumes. Parte das obras acrescidas vieram principalmente de 
publicações (livros, dissertações e teses) inscritas na categoria Trabalhos Escritos do 28º Prêmio Design Museu da Casa 
Brasileira. Na maioria publicações que não foram premiadas ou selecionadas e que após o prazo estipulado pela organização do 
Prêmio, não foram retiradas pelos participantes ou foram doadas por estes para o museu, nestes casos os exemplares foram 
incorporados a biblioteca do CEDOC. As publicações premiadas e selecionadas, são incorporadas automaticamente, destacamos 
que aguardamos para o início de 2016 a incorporação das produções oriundas do 29º Prêmio Design. Vale ressaltar que a 
incorporação dessas produções que discutem e refletem sobre o Design brasileiro é de grande importância para uma instituição 
como a nossa que tem como Visão ser “um centro de referência na área de arquitetura e design“.  
 

Recebemos ainda um grande volume de livros por meio de doação, na sua maioria provenientes de editoras e outras 
instituições. 
 

Destacamos que parte dos livros e catálogos que se encontram atualmente na Biblioteca passarão por uma revisão, seleção 
e provável descarte, tendo como base nossa a Política de Acervo Bibliográfico, apresentada no último trimestre de 2014 e que 
passa agora por uma aplicação prática (piloto) na biblioteca.  
 

E ainda, no intuito de melhorar a gestão do conjunto bibliográfico e acervo arquivístico, iniciamos a busca por um software 
que possibilite a gestão integrada dos dois acervos (bibliográfico e arquivístico). A bibliotecária (Patrícia Oliveira) realizou visitas 
técnicas, testes e acompanhou tutoriais de bases de dados, com a intenção de definir uma lista de requisitos para escolha da 
ferramenta mais adequada. Das pesquisas realizadas, concluímos que a melhor opção seria utilização de softwares livres e que 
possuam atualizações, comunidades ativas e sejam utilizados por grandes instituições com sucesso. Os quatro softwares 
inicialmente testados (ICA-ATOM, Gnuteca, ABCD e Koha) são adequados e recomendados, e nesse momento os testes mais 
avançados são com o KOHA, pela alta customização e excelente módulo de gerenciamento de acervos. Objetivamos que ainda 
em 2016 seja possível adotar uma das ferramentas para gestão do nosso acervo. 
 
1. O Comodato foi firmado entre a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e a Fundação Crespi-Prado em 01 de julho de 2011, estão sob a 
gestão do MCB 453 peças do acervo da Fundação Crespi Prado. 
 

 
Novo Banco de Dados – In.Patrimonium.net 

Em agosto de 2015, por meio do ofício UPPM nº 394/2015, o MCB recebeu com satisfação o convite para integrar 
conjuntamente com outros dois museus (Museu da Imigração e Pinacoteca) o projeto do novo software de gerenciamento de 
acervos da Secretaria de Estado da Cultura, o In. Patrimonium.net. 

 
Assim, desde 28 de setembro, Wilton Guerra (gerente do núcleo de Preservação, Pesquisa e Documentação) e Paula Coelho 

(analista pleno), passaram a se reunir semanalmente com os demais integrantes do grupo (UPPM, Museu da Imigração, 
Pinacoteca e Expomus) responsável pela implantação do novo software. Incialmente foi realizada uma primeira fase de integração, 
diagnóstico e treinamentos, atualmente o grupo está desenvolvendo as tabelas que serão base para a construção da ferramenta. 
Acreditamos que esta nova base além de auxiliar internamente aprimorando do sistema de gestão documental do acervo do nosso 
acervo, também potencializará a difusão da coleção por meio da ferramenta de acesso on line. 
 
 
 
 
Palestra 

No primeiro semestre (abril), a convite do Curso Técnico de Museologia, disciplina de Documentação (prof. Paulo 
Nascimento), a equipe do núcleo de Preservação, Pesquisa e Documentação (Wilton Guerra- gerente e Paula Coelho-analista 
pleno), proferiu palestra para a turma do primeiro módulo do curso (1º sem.), sobre a experiência do MCB na gestão de 
documentação museológica. 
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No segundo semestre (setembro), a convite do Curso Técnico de Museologia, disciplina de Gestão e Política de Acervo (prof. 
Wilton Guerra), a analista pleno do núcleo de Preservação, Pesquisa e Documentação, Paula Coelho, proferiu palestra para a 
turma do primeiro módulo do curso (2º sem.) sobre a experiência do MCB na implantação da norma SPECTRUM para gestão do 
acervo do MCB. 
 

Vale destacar que ações como estas são de grande importância para o estreitamento dos laços entre as instituições 
museológicas e o Curso Técnico. Tais ações propiciam aos alunos, futuros técnicos, um contato direto com os profissionais dos 
museus (muitos deles egressos do próprio curso) e com as atividades desenvolvidas pela nas instituições, aproximando assim o 
universo teórico do prático. 
 
 
Política de Gestão de Acervo 

Ao longo de 2015 o núcleo esteve em estreita discussão com a Direção do Museu e o Conselho de Orientação Cultural no 
sentido de aprimorar conceitualmente as bases da nossa Política de Gestão de Acervo do MCB. Inicialmente como produto das 
discussões foi apresentado ao colegiado um documento que serviu de orientação para o desenho com maior rigor de alguns 
critérios da Política do MCB. Em novembro, após algumas alterações a estrutura geral foi aprovada, faltando agora o 
desenvolvimento do documento final e a aprovação do Conselho, que deverá ocorrer em meados de 2016. 
 
 
Produção Acadêmica 

Em setembro de 2015 foi apresentado no Programa de Pós-Graduação Interunidades em Museologia da Universidade de 
São Paulo, a segunda1 dissertação de mestrado que tem o Museu da Casa Brasileira como objeto de pesquisa, sob o título “O 
Projeto de Ernani Silva Bruno: uma discussão sobre as bases de criação, implantação e gestão do Museu da Casa Brasileira 
(1970-1979)”, o trabalho desenvolvido pelo gerente do núcleo (Wilton Guerra), teve como objetivo discutir, sob a ótica da gestão de 
museus, em perspectiva histórica, a criação, implantação e a gestão do Museu da Casa Brasileira (MCB) sob a direção do 
historiador e memorialista Ernani Silva Bruno, entre 1970 e 1979. Com a hipótese de que a gestão de Silva Bruno, no âmbito dos 
museus públicos ligados a Secretaria da Cultura do Estado, encontrou um ambiente favorável para o desenvolvimento das 
atividades museológicas, se comparado a outros museus criados em períodos anteriores. Isto motivado por um cenário que 
consideramos positivo da política cultural do Estado, que anos antes havia desenvolvido uma nova estrutura administrativa, que 
possibilitara criar uma instituição museológica com objetivo claro e coerente. Tudo isto inserido no contexto internacional dos anos 
de 1970, em que havia um intenso processo de formulações e renovações na emergente área de Museologia, no âmbito do 
International Council of Museums – ICOM/ UNESCO. 
 
1. A primeira dissertação foi apresentada em 2014, também no Programa de Pós-Graduação Interunidades em Museologia da Universidade de São 
Paulo, pela analista pleno Paula Coelho, com o tema: Curadoria de objetos industriais: acervos de utensílios domésticos pré-elétricos em São 
Paulo. (2014). 
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________________________________________ 

Wilton Guerra  
Gerente do Cedoc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Ação Indicador de Resultados Período Meta Realizado

% 

Sobre 

Meta 

Anual

1º Trim. 0

2º Trim. 1 1 100%

3º Trim. 0

4º Trim. 1 1 100%

ANUAL 2 2

ICM % 100% 100%

1º Trim. 0

2º Trim. 1 1 100%

3º Trim. 0

4º Trim. 1 1 100%

ANUAL 2 2

ICM % 100% 100%

1º Trim. 0

2º Trim. 0

3º Trim. 0

4º Trim. 1 1 100%

ANUAL 1 1

ICM % 100% 100%

1º Trim. 0

2º Trim. 0

3º Trim. 0

4º Trim. 1 1 100%

ANUAL 1 1

ICM % 100% 100%

1º Trim. 0

2º Trim. 0

3º Trim. 0

4º Trim. 1 1 100%

ANUAL 1 1

ICM % 100% 100%

5
Realizar pesquisa com o acervo visando a 

publicação de artigo (revista científica/ site)
Proposta de política entregue

3
Submeter projetos com acervo a editais de apoio 

a conservação, pesquisa e difusão
Nº de projetos submetidos

4

Realizar pesquisa, identificação e arrolamento da 

documentação institucional do MCB, 

eventualmente localizadas em outras instituições.

Nº Pesquisa realizada (quadro com 

identificação dos documentos e localização 

dos mesmos)

PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

1

Desenvolver procedimentos/instrumentos 

técnicos relacionados a documentação 

museológica (Projeto de Documentação MCB)

Quantidade de instrumentos/ procedimentos 

desenvolvidos e implantados no ano. (Ex. 

nova ficha catalográfica; procedimentos de 

catalogação; etc.)

2
Desenvolver procedimentos técnicos relacionados 

à Gestão de Acervo

Quantidade de procedimentos técnicos 

desenvolvidos e implantados no ano. (ex.: 

Procedimento de acondicionamento e 

diagnóstico de conservação; Procedimento 

de conservação preventiva; Procedimentos 

para gerenciamento de riscos, etc.)
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PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL 
 

No 4º trimestre de 2015, foi realizada a exposição “Pioneiros do Design Brasileiro: Fulvio Nanni”, em cartaz até 28 de 

fevereiro de 2016.  A mostra contou com curadoria de Giancarlo Latorraca, e foi uma expansão do painel Pioneiros do Design, 
agora em sua terceira edição. A mostra contou com peças originais do designer Fulvio Nanni produzidas nos anos 80 e 90 em sua 
movelaria na Rua Augusta. Foram expostos ainda croquis da época, além de matérias de jornais e revistas.   
 

No dia 26 de novembro foi aberta ao público a mostra do 29º Prêmio Design MCB, reunindo os 33 trabalhos premiados e 41 

finalistas. Eles foram selecionados entre 532 inscritos. A exposição apresentou ainda o cartaz premiado e os sete finalistas do 
Concurso do Cartaz 2015. A mostra teve projeto de Giancarlo Latorraca, inspirada no design do cartaz vencedor.  

   
     

No 3º trimestre foi lançada a exposição “Tapas: Design Espanhol para Gastronomia”. A mostra, que ficou em cartaz entre 

setembro de novembro de 2015, explora a interação entre design e gastronomia, apresentando ícones tradicionais do design 

espanhol para alimentos e objetos mais recentes, utilizados para preparar e servir as refeições, concebidos ou fabricados na 

Espanha nas últimas décadas.  

  

    
No 2º trimestre foram abertas três exposições: Op-Art – Ilusões do Olhar, em abril; Cooperativas Habitacionais do Uruguai e 

Casas: a morada das almas em junho. A mostra Op-Art lançou um panorama da optical art, ou arte ótica, e sua influência no 
design, arquitetura, mobiliário e moda. Já a exposição Cooperativas Habitacionais no Uruguai – meio século de experiências, 
apresentou o resultado de um trabalho de documentação e pesquisa conjunto desenvolvido pela Faculdade de Arquitetura de 
Montevidéu (Uruguai) e a Escola da Cidade (SP/Brasil). A mostra Casas: a morada das almas, que abriu no dia 18 de junho, 
apresentou a pesquisa da fotógrafa Zaida Siqueira na documentação de técnicas construtivas ancestrais utilizadas nas diferentes 

regiões do Brasil. A mostra serviu de base para diversas oficinas realizadas no MCB, com a construção de muros no jardim 

utilizando as técnicas apresentadas na exposição.  
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatorios Trimestrais SEC\2015\Relatório Anual                    Página 11 de 285 

 

 
No 1º trimestre de 2015 foram abertas as exposições Jovens Designers, um painel da produção dos estudantes brasileiros da 

área, reunindo produtos e protótipos de 63 universitários de oito estados; Móvel Moderno no Brasil, que ofereceu ao público uma 
breve narrativa visual e informativa dos assuntos tratados na reedição ampliada do livro Móvel Moderno no Brasil, de Maria Cecilia 
Loschiavo dos Santos e a mostra E.CO, no jardim do MCB, que reuniu mais de 100 artistas para documentar visualmente a cidade 
de Santos. 
 

   
 
 

Atendendo às metas relativas aos programas temáticos, foram realizados em 2015 eventos no âmbito da Semana Nacional 
de Museus, Virada cultural e Mês da Consciência Negra.  
      

Em celebração ao Dia da Consciência Negra, o MCB apresentou o multi instrumentista e compositor senegalês Mamour Ba 

e a Conexão African Beat, com ritmos do Senegal e participação de Carlinhos Antunes.  

   

Na Semana Nacional de Museus, no 2º trimestre, foram realizadas oficinas no MCB, além da inscrição de projetos no 7º 

Encontro Paulista de Museus. Realizada anualmente pelo Ibram – Instituto Brasileiro de Museus, a Semana Nacional de Museus 

(ação 7) aconteceu nesse ano entre 18 e 24 de maio, mobilizando instituições museológicas de todo o país e tendo como tema 

Museus(Memória + Criatividade) = Mudança Social. Durante esse período, além das exposições em cartaz, o MCB programou 

uma oficina educativa e uma visita especial ligadas à mostra Op-Art - Ilusões do Olhar.   

     

Foi realizado também no 2º trimestre o Concurso do cartaz, tendo sido recebidas 567 inscrições para eleger a principal peça 

de comunicação do Prêmio Design. Os cartazes inscritos foram avaliados pelo júri coordenado por Gustavo Piqueira, e formado 
por: Catarina Bessell, Daniel Trench, Kiko Farkas, Vicente Gil, Claudia Warrak e Daniel Bueno. Foi eleito o cartaz da designer 
carioca Ana Luiza Costa, além de 7 finalistas. 
 

  

Membros do júri e cartaz finalista 

 

___________________________________ 

Giancarlo Latorraca 

Diretor Técnico 
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29º PRÊMIO DESIGN MUSEU DA CASA BRASILEIRA 

 (ações 6 e 8) 

 
 No 1º trimestre deste ano foi realizado o último evento do 28º Prêmio Design MCB, edição de 2014. O Encontro com os 

premiados, promovido pelo segundo ano, reuniu alguns dos primeiros lugares que revelaram detalhes do processo de criação e 

produção dos trabalhos, apontaram as dificuldades e as soluções encontradas. Os coordenadores do júri da edição passada, João 

Bezerra de Menezes (produtos) e Marcos da Costa Braga (trabalhos escritos), também estiveram presentes para apresentar ao 

público informações sobre o processo de avaliação, aspectos gerais de inscritos na edição e as dificuldades enfrentadas. O evento 

contou com a presença de 46 pessoas e nesta ocasião foi lançado o calendário de atividades do 29º Prêmio Design MCB, edição 

de 2015.  

 

   
Encontro com os premiados da 28ª edição do Prêmio Design MCB (Fotos: Vinicius Stasolla) 

 
 No 2º trimestre foi realizado o Concurso do cartaz (ação 8) que elegeu a principal peça de comunicação do Prêmio Design, 

dando início às atividades do 29º Prêmio Design MCB. As inscrições estiveram abertas inicialmente entre 2 e 30 de abril e foram 

prorrogadas até 3 de maio. O Concurso contou com um total de 567 inscrições, com participantes de vinte estados.  

 
 Buscando estimular a participação de instituições, professores e estudantes, o MCB estabeleceu pelo segundo ano o 

desconto para escolas que organizaram inscrições coletivas. O desconto de 50% no valor da taxa, concedido no ano passado para 

grupos a partir de 20 inscritos e neste ano para grupos a partir de 10 inscrições, foi bem recebido e contou com a adesão de 9 

instituições, 6 a mais que no ano de 2014. Além das inscrições coletivas, o concurso contou ainda com a participação de alunos de 

mais de 60 instituições de ensino de todo o país. 

 
 Sob coordenação novamente de Gustavo Piqueira, a comissão julgadora do concurso contou com participação de 

renomados profissionais do design gráfico, design editorial e ilustração: Catarina Bessell, Claudia Warrak, Daniel Bueno, Daniel 

Trench, Kiko Farkas e Vicente Gil. No dia 12 de maio a comissão elegeu, além do primeiro lugar, da autora Ana Luiza de Oliveira 

Costa, de Volta Redonda/RJ, mais 7 finalistas, um conjunto heterogêneo e representativo, divulgado ao público em 15 de maio. O 

cartaz vencedor do concurso foi impresso com tiragem de 1000 exemplares e distribuído em todo o país.  A autora Ana Costa, 

juntamente com a equipe do MCB, desenvolveu ainda ao longo dos meses de maio a julho, outras peças gráficas de divulgação 

desta edição, seguindo a identidade da peça premiada. 

  

 
Reunião de avaliação do Concurso do Cartaz, realizada em 12 de maio de 2015.  
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Resultado do Concurso do Cartaz. 1) Cartaz vencedor de Ana Costa, Volta Redonda/RJ. 2) Fernando Vieira Paravela, São 

Paulo/SP. 3) Daniel Kondo, Cotia/SP. 4) Anderson Koyama Vieira, São Paulo/SP. 5) Amanda Oliveira Arantes, São Paulo/SP, 

Faculdade Paulista de Artes, sob orientação de Valéria Bicudo. 6) Luana Espíndola, São Paulo/SP. 7) Ralph Mayer, Felipe 

Sabatini, Henrique Smith e Karen Suehiro, São Paulo/SP. 8) Cristiano Morsch, Venâncio Aires/RS, Univates, sob orientação de 

Rodrigo de Azambuja Brod. 

 

 

  
Folheto para divulgação das inscrições e catálogo 

 

   
Convite eletrônico, banners de fachada e convite impresso 

 

 
Banner eletrônico divulgado em sites parceiros 

 

    
Anúncio, sacola e certificado 
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Adesivo para diferenciação do público, utilizado na cerimônia de premiação, e papel carta encaminhada para empresas e 

instituições em geral para divulgação do concurso.  

  
 No 3º trimestre, entre 10 de julho e 12 de agosto, estiveram abertas as inscrições para o 29º Prêmio Design MCB (ação 8), 

concurso de produtos e trabalhos escritos, que registrou 532 participações em oito categorias: Construção, Eletroeletrônicos, 

Iluminação, Mobiliário, Utensílios, Têxteis, Transporte e Trabalhos escritos. O regulamento do Concurso foi discutido e revisado 

com o Núcleo de Preservação, Pesquisa e Documentação e com a assessoria jurídica do museu, visando melhorias no processo 

de aquisição das produções teóricas premiadas e selecionadas, que serão automaticamente incorporadas ao Centro de 

Documentação, sendo elas importantes fontes para a discussão e reflexão sobre o design brasileiro. 

 
 As inscrições do 29º Prêmio Design MCB foram divulgadas para o mailing de ex-participantes, empresas do segmento, 

instituições de ensino e instituições culturais, por meio digital (redes sociais, site e e-mail marketing) e por material impresso 

(Cartaz e folheto). Foi disponibilizado um e-mail (indicapremio@mcb.org.br) para que o público em geral pudesse encaminhar 

sugestões de participantes para as diferentes categorias da premiação. 

  
 Nas categorias de produto, os trabalhos foram avaliados por uma comissão julgadora coordenada por Artur Grisanti 

Mausbach e composta por mais 20 profissionais: Myriam Tschiptschin Francisco e  Fernando Molinari Reda, que juntamente com o 

coordenador Artur Mausbach avaliaram projetos da categoria Construção; Jorge Lopes dos Santos, Kleber Roberto Puchaski e 

Claudia Facca, na categoria Eletroeletrônicos; Luis Emiliano Avendaño, Carlos Fortes e Giorgio Giorgi Junior, na categoria 

Iluminação; Alexandre Santilli, Cristina Ortega e Cristiane Aun, na categoria Mobiliário; Robinson Salata, Nelson Urssi e Paulo de 

Tarso Oliva Barreto, na categoria Utensílios; Miriam Levinbook e Débora Carammaschi, na categoria Têxteis; Ari Antônio da 

Rocha, João Bezerra de Menezes e Marcelo Oliveira, na categoria Transportes. As avaliações se deram em duas etapas. A 

primeira, em que os projetos foram analisados digitalmente, via sistema de avaliação, por todos os jurados a partir das imagens e 

textos, e a segunda, que contou com 2 (têxteis) ou 3 membros (demais categorias de produto) por categoria para analisar os 

projetos através de modelos, mock-ups, protótipos ou produtos já comercializados. Em reuniões realizadas nos dias 17, 20 e 21 de 

agosto foram selecionadas 98 peças para a segunda fase de avaliação, esta última com encontros entre 23 e 25 de setembro. 

Duas das peças aprovadas para a segunda etapa apresentaram necessidades de avaliações por profissionais da área médica e 

odontológica e o júri contou com a consultoria técnica dos doutores Maurício Simões Abrão e Rodrigo Genícolo Vieira, 

respectivamente, para a correta compreensão dos projetos encaminhados no concurso. O resultado final de premiados e peças 

selecionadas para a exposição foi divulgado ao público no 4º trimestre, em 15 de outubro. 

 

 

   
Comissão julgadora durante as reuniões da 1ª fase de produto (17, 20 e 21/8). Discussão e seleção de projetos aprovados para a 

2ª fase por todos os membros da comissão julgadora. Crédito das imagens: Chema Llanos 
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2ª fase de avaliação das categorias de produto (23 a 25/9). Avaliação das peças físicas e decisão de premiados e selecionados 

para a exposição. Crédito das imagens: Chema Llanos e Erika de Faria 
 

Uma importante mudança implementada nesta edição foi o maior foco da premiação no campo do design. Na categoria 

Trabalhos escritos do 29º Prêmio Design foram aceitos, apenas, trabalhos com tema central ligado ao campo do design em suas 

mais diversas especialidades. Sob a coordenação de Priscila Lena Farias, a comissão contou com a participação de mais 30 

jurados: Ágata Tinoco, Alécio Rossi, Alexandre Penedo, Andréa Almeida, Anna Paula Silva Gouveia, Auresnede Pires Stephan, 

Bianca Antunes, Cecilia Consolo, Charles Bezerra, Cibele Haddad Taralli, Clice Mazzili, Cyntia Malaguti, Denise Dantas, Gisela 

Belluzzo de Campos, Giselle Beiguelman, Kathia Castilho, Leila Reinert, Mara Gama, Maria Helena Werneck Bomeny, Mariana 

Rachel Roncoletta, Marili Brandão, Milene Soares Cara, Mônica Moura, Patricia Amorim, Regina Wilke, Rodrigo Naumann 

Boufleur, Suzana Avelar, Tatiana Sakurai, Teresa Maria Riccetti e Zuleica Schincariol. Os trabalhos escritos foram distribuídos 

para leitura em 18 de agosto e as avaliações e discussões realizadas nos dias 20 e 21 de setembro. O resultado final, assim como 

nas categorias de produto, foi divulgado no 4º trimestre, em 15 de outubro no site do museu. 

 

 

   

Comissão julgadora durante a reunião de distribuição de trabalhos escritos (18/8). Crédito das imagens: Chema Llanos 

 

   

Reuniões de avaliação de trabalhos escritos (22 e 23/9). Crédito das imagens: Chema Llanos 
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No 4º trimestre os 33 premiados (1º, 2º lugares e menções honrosas) e 41 finalistas nas oito categorias, bem como os 8 

cartazes selecionados no Concurso do Cartaz, fazem parte da exposição 29º Prêmio Design MCB (ação 6). Com projeto 

expográfico do diretor técnico Giancarlo Latorraca e da equipe MCB, a mostra teve abertura marcada pela cerimônia de premiação 

e também com a abertura simultânea da exposição Pioneiros do design brasileiro: Fulvio Nanni e Nanni Movelaria, realizada em 26 

de novembro, com público total de 738 pessoas. A cerimônia, gratuita e aberta ao público, contou com a atuação de Rosi Campos 

como mestre de cerimônia e homenageou, na presença de membros das comissões julgadoras e demais convidados, os 1º, 2º e 

menções honrosas desta edição. Por meio de uma parceria, a estilista Fernanda Yamamoto, vencedora da categoria têxteis na 

edição de 2014 e menção honrosa na edição de 2015, vestiu a mestre de cerimônia para o evento de premiação.  

 
 Na sequência de ações do Prêmio, foi realizado no dia 27 de novembro o Encontro com o júri com a participação de 46 

pessoas. O evento foi comandado pelos coordenadores de produto e trabalhos escritos, Artur Mausbach e Priscila Lena Farias, e 

buscou apresentar, além dos critérios de avaliação e comentário gerais sobre a edição, o olhar dos jurados sobre os trabalhos 

selecionados nesta edição, em visita guiada pela exposição. No dia 28 de novembro foi realizado o Encontro com os premiados, 

no qual primeiros colocados das categorias puderam revelar ao público alguns detalhes da criação e do processo produtivo, 

fomentando a discussão sobre as particularidades e amplitudes do design brasileiro apresentados nesta edição O público deste 

evento foi de 35 pessoas.  

 

 

   
Cerimônia de premiação do 29º Prêmio Design. Crédito das imagens: Érika de Faria e Leandro Neves. 

 

   

   
Encontro com o júri. Crédito das imagens: Érika de Faria 
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Encontro com os premiados. Crédito das imagens: Leandro Neves 

 

 
 Ao longo do ano foram firmadas parcerias estratégicas de comunicação e divulgação do Prêmio Design. Foi renovado o 

acordo com a Editora Senac visando o estímulo educacional e profissional. Nesta ação, os quatro trabalhos premiados na 

modalidade trabalho escritos não publicados (primeiro lugar, dois segundos colocados e a menção honrosa) do 29º Prêmio Design 

MCB foram encaminhados para análise do Comitê Editorial do Senac que produziu um parecer técnico sobre a capacidade de 

publicação dos trabalhos, apontando sugestões e orientações. Também foram estabelecidas parcerias com a Paralela Gift e a 

Associação Brasileira de Empresas de Design (ABEDESIGN), cujos expositores da feira e associados foram contemplados com 

desconto de 10% no valor da taxa de inscrição. Buscamos também a aproximação com a Associação dos Designers de Produto 

(ADP), visando estimular a participação de profissionais deste setor no Concurso. Foi estabelecido ainda parcerias de 

comunicação com a ArcDesign, Revista Bamboo e Arco (ArqBacana, Projeto Design e Finestra) que auxiliaram na divulgação das 

ações do Prêmio durante todo o ano. Por fim, no 4º trimestre foi estabelecida uma parceria com o Hotel Ibis Style, localizado na 

zona norte, que disponibilizou 20 diárias gratuitas, entre 26 e 28 de novembro, à participantes provenientes de outros estados.  

 
 Em outubro de 2015 tiveram início as discussões para o desenvolvimento de uma nova plataforma unificada para a 

realização de inscrições do Concurso do Cartaz, Prêmio Design de Produtos e Trabalhos escritos, e para a avaliação de projetos, 

este último utilizado pela comissão julgadora na primeira fase. O novo sistema está sendo desenvolvido para permitir maior 

comodidade ao participante e visa uma melhor compreensão dos projetos por parte do júri, com informações mais detalhadas, 

imagens maiores e acesso aos desenhos técnicos encaminhados durante as inscrições. As avaliações do Concurso do Cartaz e 

da categoria Trabalhos escritos, que atualmente não utilizam plataforma de avaliação digital também serão contemplados pelo 

novo sistema, que, além de dinamizar o processo de análise, permitirá a organização das informações em um mesmo banco de 

dados, da inscrição à avaliação dos trabalhos, preservando assim a memória do concurso.  

 

 

___________________________________ 

Meire Assami 

Coordenadora do Prêmio Design 
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Justificativas 
 

Ação 09 - Receber visitantes presencialmente no museu 
Meta prevista: 22.000 
Realizado 
Público total recebido – 32.521 pessoas 

 
No quarto trimestre de 2015 foram inauguradas duas exposições simultâneas que trouxeram um grande número de público 

visitante para o museu. Além da exposição do 29º Prêmio Design, um dos maiores destaques da programação do MCB, houve a 
abertura simultânea da exposição Pioneiros do Design: Fulvio Nanni e Nanni Movelaria.  
 

No último trimestre foram realizadas também aberturas noturnas, lançamentos de livros e palestras abertas ao público, ações 
previstas nas metas condicionadas e que atraíram mais visitantes.  
 

Como consequência, a meta de público recebido no museu superou o previsto, contando com a procura por parte do público, 
a partir das divulgações realizadas na mídia e nos meios de comunicações do museu, com destaque para as mídias sociais, que 
têm observado uma crescente interação com o público. 

 
 

 

___________________________________ 

Giancarlo Latorraca 

Diretor Técnico 

 

 

 

Nº Ação Indicador de Resultados Período Meta Realizado %

1º Trim 0

2º Trim 0

3º Trim 0

4º Trim 1 1 100%

ANUAL 1 1

ICM % 100% 100%

1º Trim 0

2º Trim 1 1 100%

3º Trim 0

4º Trim 0

ANUAL 1 1

ICM % 100% 100%

1º Trim 0

2º Trim 1 1 100%

3º Trim 0

4º Trim 1 1 100%

ANUAL 2 2

ICM % 100% 100%

1º Trim 24.000 29.622 123%

2º Trim 23.000 47.051 205%

3º Trim 21.000 31.802 151%

4º Trim 22.000 32.521 148%

ANUAL 90.000 140.996

ICM % 100% 157%

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL

8 Nº de concursos e premiações realizados

9 Receber visitantes presencialmente no museu

Realizar edição anual do Concurso do Cartaz e do 

Prêmio Design Museu da Casa Brasileira

 (vide Descritivo anexo)

Nº de visitantes presenciais recebidos

6

Realizar 1 exposição dos produtos selecionados 

na edição anual do Prêmio Design Museu da 

Casa Brasileira (vide Descritivo anexo)

Nº de exposições realizadas

7

Realizar programas temáticos:

. Semana de Museus

 (vide Descritivo anexo)
Nº de programas temáticos realizados
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PROGRAMA DE SERVIÇO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS 
 

 
O ano de 2015 foi marcado pelo desafio de iniciar investigações, pesquisas e parcerias, aprofundar nossos vínculos internos 

e externos, inaugurar espaços de experiências e ampliar o público através de propostas e planejamentos continuados. 
Nossa premissa, de que o trabalho coletivo nos levará a experiências e resultados muito ricos se confirmou plenamente. 

O trabalho em parceria propiciou encontros de qualidade e transformou nosso pequeno grupo em uma grande rede de 
relacionamentos. 

Encaramos esses encontros como um desafio para a elaboração de projetos compartilhados, uma imersão na busca de 
possibilidades de relação entre os conteúdos do museu e seus espectadores; é a estratégia educativa construída e vivida na 
relação dia após dia. 

A área de recepção (agendamento) continuou seu trabalho de articulação e organização das visitas, além de participar no 
planejamento, acompanhamento, registro e documentação de nossas ações. 
 

Em relação ao Programa de visitas educativas (Ações 10, e 13) demos continuidade ao trabalho do 

ano anterior, atingindo plenamente as metas previstas e programadas. 
 
Segue o total do período: 
  
Número das visitas agendadas 2015 – janeiro à dezembro 
 
jan   fev   mar   abr    mai     jun     jul    ago     set     out     nov   dez      TOTAL 

555   853    1036  652     739       430      760     723      1500    1562     751     83          9.644 
 

Os retornos recebidos através das avaliações (Ação 11 e 12 ) realizadas foram positivos, nossa média ao longo do ano foi  
próxima de 83 % de excelente/ótimo, atingindo plenamente a meta prevista e programada 

 
Fizemos 03 Visitas Orientadas, para o público espontâneo somando 27 pessoas atendidas ao longo de 

2015. 
 

As Visitas Especiais buscam aproximar o público dos curadores, artistas e pesquisadores responsáveis 
pelas exposições em cartaz. Essas visitas reuniram 150 pessoas ao longo do ano. Realizamos de visitas 
especiais, com vários convidados, entre eles: Maureen Basilliat e Denise Mattar 
 

As Visitas Noturnas, realizadas quinzenalmente, receberam 535 visitantes, além deste total, 232 
visitantes foram agendados. O museu ficou 26 vezes aberto para as visitas noturnas ao longo de 2015. 
 

No Programa de Inclusão aprofundamos nossa parceria com o CIAM (Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar)  através de 
encontros semanais O projeto de parceria entre o Educativo do MCB e o CIAM Adeia Esperança, iniciado no segundo semstre de 

2015,  teve como eixo a concepção, elaboração e o desenvolvimento de um roteiro de trabaho ligado a produção de um fime 
baseado no celebre conto da “Branca de neve”, cuja autoria é atribuída aos irmãos Grimm.. 
O projeto de parceria entre o Educativo do MCB e o CIAM Jaguaré, desenvolvido ao longo do ano, teve por inciativa celebrar o 

encontro através da valorização e da construção de uma poética simultaneamente individual e coletiva, isto é, intersubjetiva.    
 

Continuamos em 2015 o Projeto Seu Museu (Ação 16), proporcionou encontros e aproximações entre os funcionários e as 
questões que as exposições suscitam. Foram promovidos 08 encontros, com a participação de 219 pessoas, atingindo plenamente 

a meta prevista e programada. 
 

Realizamos um Encontro para Professores da EMEI Leopoldina (Ação 14 e 15) , participaram 30 professores, atingindo 

plenamente a meta prevista e programada. 
 

O Programa Uma Tarde no Museu (Ação 17) Oficinas regulares promovidas pelo educativo MCB com frequência que varia 

entre um à três encontros mensais, sempre aos sábados. Procuramos estabelecer diálogos entre as experiências pessoais do 
público visitante e os temas das exposições, através do - fazer pensando / pensar fazendo. 
Ao longo do ano, oferecemos 24 oficinas, em sua grande maioria aos sábados, atingindo as metas previstas e programadas. 
Totalizando o atendimento de 412 pessoas. 
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Nº Ação Indicador de Resultados Período Meta Realizado %

1º Trim 905 1.060 117%

2º Trim 1.110 1.139 103%

3º Trim 1.050 2.165 206%

4º Trim 660 1.808 274%

ANUAL 3.725 6.172

ICM % 100% 166%

1º Trim 70 74 106%

2º Trim 170 148 87%

3º Trim 160 146 91%

4º Trim 100 136 136%

ANUAL 500 504

ICM % 100% 101%

1º Trim 0

2º Trim 1 1 100%

3º Trim 0

4º Trim 1 1 100%

ANUAL 2 2

ICM % 100% 100%

1º Trim  1.310 1.384 106%

2º Trim 540 682 126%

3º Trim 620 818 132%

4º Trim 555 588 106%

ANUAL 3.025 3.472

ICM % 100% 115%

1º Trim 0

2º Trim 0

3º Trim 1 2 200%

4º Trim 0

ANUAL 1 2

ICM % 100% 200%

1º Trim 0

2º Trim 0

3º Trim 30 30 100%

4º Trim 0

ANUAL 30 30

ICM % 100% 100%

1º Trim 2 0 0%

2º Trim 2 3 150%

3º Trim 2 2 100%

4º Trim 2 3 150%

ANUAL 8 8

ICM % 100% 100%

1º Trim 6 6 100%

2º Trim 6 6 100%

3º Trim 6 6 100%

4º Trim 6 6 100%

ANUAL 24 24

ICM % 100% 100%

17

Propostas de atividades relacionadas com os 

conteúdos do Acervo e exposições temporárias 

voltadas para famílias e público em geral através 

do Programa Uma Tarde no Museu

Nº de encontros realizados

Realizar visitas educativas a estudantes de 

escolas públicas ou privadas (no mínimo 60% 

para estudantes de escolas públicas)

Nº de estudantes da educação formal, pública 

e/ou privada, atendidos

11
Realizar de pesquisa de satisfação do público 

agendado
Nº de questionários aplicados no trimestre

10

PROGRAMA DE SERVIÇO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS

Atender professores, educadores e guias de 

turismo em cursos de capacitação

Nº de vagas oferecidas nos cursos voltados a 

professores, educadores e guias de turismo 

capacitados

Nº de encontros realizados

15

16

Propiciar visitas educativas e atividades 

complementares para os funcionários do museu 

através do Projeto Seu Museu

13

14

Propiciar visitas mediadas para grupos-alvo: 

pessoas com deficiência, idosos, pessoas em 

situação de vulnerabilidade social, turistas, entre 

outros, incluindo os projetos realizados no 

Programa de Inclusão.

Nº de pessoas atendidas em visitas 

educativas

Realizar cursos de capacitação para professores, 

educadores e guias de turismo
Nº de cursos realizados

12
Monitorar os índices de satisfação do público 

agendado com as visitas mediadas
Número de relatórios de pesquisas realizadas
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Justificativas 
Ação 10  

Realizar visitas educativas a estudantes de escolas públicas ou privadas (no mínimo 60% para estudantes de escolas públicas) 

Previsto – 660 pessoas 

Realizado – 1.808 pessoas 

A meta de atendimento de público escolar foi superada em grande porcentagem. Essa superação se deve parceria realizada 

com a EMEI Dona Leopoldina, iniciada no 2º semestre. Essa parceria, resultado do trabalho de agendamento ativo para garantir a 

visita do público escolar ao museu, teve periodicidade de atendimento semanal. A parceria será finalizada com a construção da 

Casa na Árvore, tema central do projeto. Dessa forma todas as salas da escola foram contempladas no projeto, superando, assim 

a meta. 

Ação 11 

Realizar de pesquisa de satisfação do público agendado 

Previsto – 100 pesquisas 

Realizado – 136 pesquisas 

Devido a superação no atendimento do trimestre tanto de escolas quanto grupos de 3º Setor, a meta referente a avaliação de 

visitas educativas também foi superada. Cada grupo é dividido em grupos menores para o atendimento e o responsável de cada 

grupo responde o formulário de avaliação. A realização de parceria continuada de visitas com a EMEI Leopoldina também é um 

ponto a ser ressaltado na superação da meta. 

Ação 14 

Realizar cursos de capacitação para professores, educadores e guias de turismo – 1 encontro 

REALIZADO – 2 encontros 

Conforme enviado no 3º Trimestre, a meta prevista foi superada devido a ação de parceria realizada com escolas públicas e 

do entorno. Como ponto fundamental das ações de parceria, o envolvimento com o corpo docente fundamental e por isso, mais 

próximo e aprofundado. 

Para atingir amplamente esse objetivo, encontros de capacitação foram realizados com grupos menores para o alcance de 

um melhor aproveitamento. 

Ação 16 

Propiciar visitas educativas e atividades complementares para os funcionários do museu através do Projeto Seu Museu 

Previsto – 2 encontros 

Realizado – 3 encontros 

Nesse trimestre foram contempladas visitas com funcionários às exposições do museu, integrando toda a equipe à 

programação de exposições do semestre. Pela primeira vez foi possível incluir a equipe do Restaurante Santinho nas visitas; eles 

puderam acompanhar as visitas e estender o convite a outras filiais do restaurante. Dessa forma houve a necessidade de 

contemplar um número maior de visitas em diferentes horários. Assim, conseguimos cumprir a meta anual. 

 

 

___________________________________ 

Carlos Barmak 

Coordenador de Célula Educativo 



 

:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatorios Trimestrais SEC\2015\Relatório Anual                    Página 22 de 285 

 

PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP 

 

Durante o ano de 2015, A Casa realizou todas as ações previstas no plano de trabalho, visando ao fortalecimento da rede do 

Sisem – Sistema Estadual de Museus – por meio da realização de 2 oficinas, 1 visita técnica e 2 itinerâncias. Neste exercício, foi 

atendido o município de Taubaté.  

O “Curso de Gestão Museológica”, oferecido pela museóloga Cecilia Machado nos dias 26 e 27 de março, teve duração de 6 

horas e contou com público total de 35 pessoas. A oficina “Laboratório de ideias”, oferecida pelo coordenador do núcleo educa tivo 

do MCB, Carlos Barmak, aconteceu no dia 27 de março, com duração de 3 horas. O público total das atividades foi de 45 pessoas, 

atendendo a 10 municípios: São Paulo, Osasco, Matão, Rio de Janeiro, Assis, Diadema, Guarulhos, São Vicente, Santos e 

Francisco Morato. 

    
Fotos do Curso de Gestão Museológica e Oficina “Laboratório de Ideias”  

Foi realizada, também no primeiro trimestre de 2015, a exposição itinerante “Patrimônio Paulista: Uma Saga Republicana” no 

Museu Histórico e Pedagógico Monteiro Lobato, na cidade de Taubaté. A exposição entrou em cartaz no dia 19 de março e 

permaneceu até o dia 10 de maio.   

    
 

Em cumprimento ao item 21, foram inscritos projetos de apresentação para o 7º Encontro Paulista de Museus, realizado em 
2015 entre os dias 24 e 26 de junho. Foram enviadas apresentações para os três temas propostos pelo SISEM e O MCB foi 
selecionado para o painel digital Museus e Territórios. 
 

  
Museus e territórios (apresentação selecionada): 
 
 

___________________________________ 

Giancarlo Latorraca 

Diretor Técnico 
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Nº Ação Indicador de Resultados Período Meta Realizado %

1º Trim 1 1 100%

2º Trim 0

3º Trim 0

4º Trim 0

ANUAL 1 1

ICM % 100% 100%

1º Trim 2 0

2º Trim 2 0%

3º Trim 0

4º Trim 0

ANUAL 2 2

ICM % 100% 100%

1º Trim 45 0

2º Trim 30 0%

3º Trim 0

4º Trim 0

ANUAL 30 45

ICM % 100% 150%

1º Trim 0

2º Trim 1 1 100%

3º Trim 0

4º Trim 0

ANUAL 1 1

ICM % 100% 100%

21

Submeter apresentação de projeto desenvolvido 

ou iniciado pela OS no último ano para ser 

divulgada nos painéis digitais do 7º Encontro 

Paulista de Museus.

Nº de apresentações digitais inscritas

20 Receber público em cursos de capacitação
Nº de vagas oferecidas nas ações de 

capacitação

18
Realizar exposições itinerantes em museus e 

espaços expositivos do interior e da RMSP

PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP

Nº de exposições itinerantes realizadas

19

Realizar ações de capacitação (palestras, 

oficinas, cursos) destinadas a profissionais do 

interior e da RMSP, no espaço do MCB

Nº de ações de capacitação realizadas



 

:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatorios Trimestrais SEC\2015\Relatório Anual                    Página 24 de 285 

 

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 
 

No ano de 2015, o programa de Comunicação e Imprensa do MCB deu continuidade às ações necessárias para a ampla 
divulgação dos eventos realizados pela instituição. As exposições, ações culturais e serviços prestados pelo museu foram 
abordados no site, redes sociais, convites eletrônicos, releases, folder mensal, boletim eletrônico mensal, e, em menor escala, 
convites impressos e banners. Todas as peças gráficas produzidas, incluindo a programação mensal, foram enviadas previamente 
para aprovação da SEC. 
 

Entre janeiro e dezembro foram produzidos 11 folders mensais de programação (ação 22 – imagem abaixo) e 12 boletins 
eletrônicos, além de convites eletrônicos e banners de fachada para as exposições e eventos da agenda cultural do Museu. Vale 
ressaltar que, a partir do projeto de comunicação visual desenvolvido pela empresa Rico Lins + Studio, o MCB lançou, no 1º 
trimestre de 2015, sua nova identidade visual, com reflexo nos materiais gráficos, logomarca, site, redes sociais, papelaria, entre 
outros materiais.   
 

 
 

Em continuidade às ações de comunicação desenvolvidas a partir do final do ano de 2014, mantivemos a elaboração mensal 
do boletim interno do MCB, um informativo voltado aos funcionários com notícias sobre o Museu enviado por e-mail e afixado em 
pontos de uso comum da equipe da instituição, além da constante atualização e uso das potencialidades do novo site, renovado 

visualmente e com novas possibilidades de interação com os visitantes e o público em geral, desde crianças e famílias até 
especialistas e pesquisadores. Lançado em dezembro de 2014, a renovada página web do MCB atingiu as expectativas quanto ao 
aumento de fluxo de visitantes virtuais e ao potencial de aumento da divulgação e visibilidade institucionais. A reformulação visual 
e de dinâmica do site do MCB mantém constante o processo de atualização das atividades do Museu e facilita a visualização do 
contato com a ouvidoria da SEC, os links para o site da SEC e para o portal de Transparência Estadual. Em complemento às 
informações sobre a agenda cultural do MCB, o novo site também amplia os conteúdos voltados aos visitantes estrangeiros, com 
acessibilidade nos idiomas inglês e espanhol. Atendendo às recomendações da SEC, em setembro de 2015 foi implementada uma 
ferramenta de acessibilidade para pessoas com deficiência visual com a criação de um novo campo de descrição das imagens do 
site, que não é acessível a todos os usuários, mas é captada por leitores de tela usados por este público. 
 

Em junho de 2015 foi publicada no site uma nova plataforma com os premiados do Prêmio Design MCB, com funcionalidades 
que facilitam a pesquisa e acesso aos produtos selecionados no concurso, desde suas primeiras edições até hoje (ação 23 – 2º 
trimestre). Em dezembro de 2015, foi atualizada no site do MCB a seção de “publicações” (imagem abaixo), com os catálogos, 
boletins para professores e folders mensais de programação produzidos em 2015, em cumprimento da ação 23 (4º trimestre – link: 
www.mcb.org.br/publicacoes). 
 
 
 

http://www.mcb.org.br/publicacoes
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Em cumprimento à ação 24 - produzir newsletter semestral com prévia aprovação de proposta editorial e layout pela SEC -, 
foram elaboradas em junho e dezembro de 2015, respectivamente, a 1ª e 2ª edição do boletim do MCB para professores, enviadas 
à SEC para aprovação e divulgadas para o mailing de professores do Museu. A publicação, disponibilizada por meio eletrônico 
para leitura, reuniu entrevista com especialistas, proposta de atividades para sala de aula, dicas de programação e cobertura de 
eventos realizados no MCB. A 2ª edição teve como enfoque principal temas relacionados ao patrimônio (link: 
http://issuu.com/museudacasabrasileira/docs/boletim_professores_2___semestre/1). 
 

Já a ação 25 - elaborar notícias sobre o tratamento técnico dos acervos no site ou nas redes sociais da instituição como 
término de restauros importantes, notícia de parcerias institucionais que levaram a novos estudos sobre os acervos da instituição, 
etc -, foi cumprida com a publicação da notícia intitulada “Plano de Conservação da Coleção MCB” (link: 
www.mcb.org.br/institucional/noticias/plano-de-conservacao-da-colecao-mcb), que detalha ações de preservação, pesquisa, 
restauro, difusão e planejamento do acervo da instituição.  
 

A divulgação da programação do MCB é feita nas mídias sociais com atualizações constantes nos dias úteis, destacando a 
agenda de programação cultural do museu, cobertura dos eventos ocorridos e curiosidades da instituição. Tanto no Facebook 
como no Twitter são publicadas chamadas para as exposições e eventos culturais do museu, convites, links e informações 
detalhadas de cada evento. No Instagram, outra importante ferramenta que conta com 2.895 seguidores, são postadas fotos que 
ilustram a programação do MCB, bastidores do museu e de eventos e curiosidades. Os conteúdos para as redes sociais são 
produzidos pelo departamento de comunicação do MCB com o conceito de curadoria, aprofundando os temas do museu, gerando 
credibilidade para as informações e reconhecimento por parte dos seguidores, motivando dessa forma o crescimento das redes 
sociais da instituição.  
 

Como reflexo desse trabalho, a presença do MCB nas redes sociais cresceu em 2015. Os seguidores no Instagram 
passaram de 381 no fim de 2014, para atuais 2.895. Assim como o Instagram, o Twitter e Facebook aumentaram mais de 1,5 mil 
seguidores cada apenas no último trimestre, chegando a 20,378 mil e 27,060 mil, respectivamente. Em 2014, para efeito 
comparativo, o MCB encerrou o ano com 16 mil seguidores no Twitter e 20.700 no Facebook. 
 

No âmbito da divulgação da programação cultural e do conteúdo institucional do MCB, mantivemos a parceria com o 
programa Living Design, agora na rádio BandNews, que produz boletins assíduos, e com o site Vitruvius, que publicada nossas 

novidades, periodicamente, em suas páginas. Os portais ARQ!BACANA e Arco Web, especializados em arquitetura e design, 

http://issuu.com/museudacasabrasileira/docs/boletim_professores_2___semestre/1
http://www.mcb.org.br/institucional/noticias/plano-de-conservacao-da-colecao-mcb
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também noticiam frequentemente a programação do Museu, sendo que no 2º semestre de 2015 o MCB estabeleceu acordo com a 
Arco Editorial, empresa que adquiriu o portal ARQ!BACANA e responsável também pelo portal Arco Web e pela revista Projeto 
Design. Essa nova parceria gerou novas oportunidades de divulgação para o MCB, inclusive com a publicação mensal (desde 
outubro de 2015 até agosto de 2016) de anúncios do Museu na revista Projeto Design. A comunicação com as faculdades de 
arquitetura e design da cidade de São Paulo é intensa, com envio do boletim mensal para os coordenadores de área. O MCB 
desenvolve, nesse momento, uma parceria com a plataforma Google Art Project, de divulgação institucional. Por meio dessa 
plataforma, o MCB poderá aumentar sua visibilidade no Brasil e no exterior, divulgando seu espaço inclusive com um novo tour 
virtual do Museu, em seu acervo e exposições, com previsão de implementação no 1º semestre de 2016.  
 

 internamente desde 2012, a assessoria de imprensa do Museu produz diariamente releases e notas à imprensa das ações 
que envolvem o MCB como uma agência de notícias permanente, e conquistou importantes espaços nos diferentes segmentos de 
imprensa. Em 2015, destaque para a repercussão na mídia das exposições “Casas do Brasil - SOBREVIVÊNCIAS / uma 
exposição sobre vivênvias: Carandiru”, “Pedalá e Cá”, “Op-Art – Ilusões do Olhar”, “Casas – a morada das almas”, 
“Cooperativas Habitacionais no Uruguai”, “Tapas – design espanhol para gastronomia” e “29º Prêmio Design MCB”. 

 
Em 2015, a tiragem mensal do folder de programação do MCB foi redimensionada. A quantidade média produzida 

atualmente é de 4 mil unidades, que são distribuídas no próprio Museu e por correio para contatos de nosso mailing, além de 
serem encaminhados para divulgação em focos de grande concentração do público-alvo do MCB e redondezas, parceiros das 
programações, Secretaria da Cultura, SPTuris, entre outros.  

 

 

 

______________________________________ 

Filipe Bezerra 

Gerente de Comunicação 

 

 

 

 

 

Nº Ação Indicador de Resultados Período Meta Realizado %

1º Trim 2 2 100%

2º Trim 3 3 100%

3º Trim 3 3 100%

4º Trim 3 3 100%

ANUAL 11 11

ICM % 100% 100%

1º Trim 0

2º Trim 1 1 100%

3º Trim 0

4º Trim 1 1 100%

ANUAL 2 2

ICM % 100% 100%

1º Trim 0

2º Trim 1 1 100%

3º Trim 0

4º Trim 1 1 100%

ANUAL 2 2

ICM % 100% 100%

1º Trim 0

2º Trim 0

3º Trim 0

4º Trim 1 1 100%

ANUAL 1 1

ICM % 100% 100%

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA

22
Produzir folder mensal com prévia aprovação de 

proposta editorial e layout pela SEC

Folder mensal elaborado e aprovado pela 

SEC

23
Desenvolver e publicar no site atualizações sobre 

o acervo/temática do museu. 
Número de atualizações publicados 

24
Produzir newsletter semestral com prévia

aprovação de proposta editorial e layout pela SEC

Newsletter semestral elaborada e aprovada

pela SEC

25

Elaborar notícias sobre o tratamento técnico dos

acervos no site ou nas redes sociais da

instituição. Exemplo: término de restauros

importantes, notícia de parcerias institucionais que 

levaram a novos estudos sobre os acervos da

instituição, etc.

Número de matérias/menções publicadas
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Edificações: Manutenção Predial e Conservação Preventiva 
 
 

 

Apresentamos abaixo resumo das atividades desenvolvidas e executadas no decorrer do ano de 2015 (Jan/Dez): 
 
 
Manutenção Preventiva 
 

 Realizamos as manutenções preventivas, do 1º ao 3º trimestre, de acordo com o relatório de acompanhamento de 
serviços - Check List.  A partir do 4º trimestre iniciamos a implantação do novo modelo de planilha para acompanhamento 
das manutenções preventivas, visando dinamizar e aprimorar as rotinas atualmente adotadas e também gerar base de dados 
informatizada.  
 As ações preventivas realizadas nos 4 trimestres, consistiram na realização de testes, aferições medições, limpezas 
e correções pertinentes a cada especialidade (Elétrica, Hidráulica, Civil, Combate ao Incêndio, Segurança e Combate à 
Pragas) de acordo com o estabelecido no Relatório de Acompanhamento. 
 
 
Manutenção Corretiva 
 

Segue abaixo resumo das ações de manutenções corretivas identificadas durantes as manutenções preventivas e/ou durante 
as rotinas de trabalho: 

 Pinturas diversas (alvenaria, esquadrias, bases expositivas, vandalismos, etc) 

 Troca de Lâmpadas ou reparos elétricos, quando a ocorrência se deu após as manutenções preventivas. 

 Consertos de mobiliários devido a danos ocasionais. 

 Conserto ou substituição de equipamentos danificados ou obsoletos, como sensores de fumaça, extintores, 
campainhas, câmeras. 

 Conserto, reparos e substituições de peças hidráulicas, como sifões, chuveiro, tubulações e desentupimentos. 

 Limpezas intensivas 
 
 
Obras, Intervenções e Demandas Programadas 

 
Entre as ações realizadas destacamos: 
 

 Conclusão da 1ª etapa da Reforma Elétrica 2ª fase (SPDA E Iluminação externa) – 1º Trimestre 

 Reforma da sala Núcleo Técnico – 1º Trimestre 

 Poda de equilíbrio e limpeza de exemplares arbóreos 1ª fase – 1º Trimestre 

 Limpeza especializada de toldo do terraço – 2º Trimestre 

 Alteração de layout da sala CEDOC – 2º Trimestre 

 Poda de equilíbrio e limpeza de exemplares arbóreos 2ª fase – 3º Trimestre 

 Reforma da sala do Núcleo Educativo – 3º Trimestre 

 Implantação de Muros Bioconstrução e praça de convivência na área da horta – 4º Trimestre 

 Alteração de layout da área dos containers para a implantação da cabine primária – 4º Trimestre 

 Poda de equilíbrio e limpeza de exemplares arbóreos 3ª fase – 4º Trimestre 

 Contratação de empresa especializada para a reforma da cobertura da Sala Crespi prado – 4º Trimestre 

 Contratação de empresa especializada para iniciar o processo de Obtenção do AVS (Auto de Vistoria de Segurança) 

 Suporte à montagem e desmontagem de exposições, eventos e oficinas 

 Recomposição de salas expositivas, ajustes elétricos e montagens outras 
 
Obs: A 2ª etapa da Reforma Elétrica consiste na alteração de tensão e implantação de cabine primária, no entanto a obra não 
foi concluída devida aos fatores: aprovação do projeto executivo junto à AES Eletropaulo ter ocorrido em 16/12/15 e o prazo 
dos serviços necessários na rede da concessionária estão previstos para conclusão em maio de 2016. 
 
 
 
 
Além das ações brevemente descritas acima, também realizamos neste ano: 
 

 Controles de estoques e inventário 

 Monitoramento do consumo de energia e água 

 Realização dos treinamentos de Brigada de Incêndio e NR35 

 Tratativas para a Regularização do Uso do Imóvel junto à PMSP 
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 Tratativas para obtenção das devidas autorizações para poda e remoção de árvores 
 
 
Realizamos a renovação dos contratos relacionados abaixo: 
 

 Serviços especializados em Vigilância e Portaria 

 Serviços especializados em limpezas fixa e eventual 

 Serviços especializados em poda de árvores 

 Locação de Containers 

 Manutenção preventiva de Elevador 

 Manutenção preventiva das redes de esgoto 

 Locação de caçambas 

 Coleta de Lixo 

 Plano de telefonia móvel 

 Controle de pragas 

 Renovação de licenças Adobe 
 
 
 

 Maiores detalhes sobre os serviços relacionados neste documento podem ser consultados através dos Relatórios 
Trimestrais emitidos e Relatório de Acompanhamento de Serviços. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
______________________________________ 

Marcela Dias de Camargo 

Gerente de Manutenção 
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PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO 
 

No programa de gestão administrativa financeira, esta gestão mantém o empenho na captação de recursos e/ou 

estabelecimento de parcerias que possibilitem a realização das ações condicionadas, garantindo ao MCB uma agenda cultural 

com uma programação intensa e diversificada, sempre pertinente a área de vocação especifica da instituição.  

Durante o ano de 2015 todas as metas fixadas foram atingidas, tendo sido, portanto, entregues nos prazos estabelecidos 

conforme o plano de trabalho.  

Todos os indicadores se mantiveram dentro dos patamares estabelecidos pelo contrato de gestão. 

Durante o ano de 2015 a gestão manteve o empenho no aprimoramento dos processos e rotinas que possibilitem a 

eficiência e transparência na utilização dos recursos e no atendimento às auditorias, instâncias de controle e pedidos adicionais de 

informações, com foco nos modelos solicitados e prazos estipulados. Abaixo estão relacionadas todas as atividades e processos 

revistos durante o ano, com o objetivo de melhorar a eficiência e reduzir os custos da instituição. 

Primeiro trimestre 2015 

 Planejamento do cronograma em conjunto com a KPMG para a execução da auditoria do exercício. 

 Continuidade no acompanhamento mensal do orçamento através do regime de competência, conforme as regras e diretrizes 

contábeis. 

 Foco na redução de despesas do museu. 

 

Segundo trimestre 2015 

Iniciamos no segundo trimestre os trabalhos de auditoria independente do exercício de 2015 que será executado pela 

KPMG Auditores Independentes. 

 

Terceiro trimestre 2015 

 Em 2014, coordenada pela ABRAOSC, foi feita, por um grupo de organizações sociais de cultura, a contratação de 

consultoria junto à Fipecafi para elaboração de manual com a sugestão de padronização dos procedimentos contábeis e dos 

relatórios financeiros referentes à operação envolvida nos contratos de gestão. Neste sentido, em 2015 o departamento financeiro 

do Museu da Casa Brasileira, intermediou junto a Unidade de Monitoramento da Secretaria da Cultura a implantação do modelo de 

acompanhamento orçamentário que atendesse todas as necessidades da UM de acordo com os princípios desenvolvidos no 

trabalho realizado pela Fipecafi, e após diversas reuniões produtivas, o trabalho foi finalizado com perspectiva de implantação na 

área da cultura do estado de São Paulo para 2016.  

 

Quarto trimestre 2015 

 

 Início dos trabalhos para o fechamento do exercício de 2015, em conjunto com a auditoria independente. 

 

A ação nº 26 foi satisfatoriamente cumprida. No quarto trimestre foram captados R$708.097,41, 65,34% superior a 2014 conforme 

demostrado abaixo; 
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No 4º trimestre, a captação total atingiu o montante de R$1.795.332,67 superando a meta anual estabelecida de 

R$875.000,00 em 105,18%. Como um novo plano de captação implantado, os resultados obtidos demonstraram o crescimento da 
instituição. 
 

Com uma visão de gestão do negócio de médio prazo, utilizando a metodologia BSC (Balanced Scorecard) para medir o 
desempenho do negócio, ações foram tomadas em 2015 que resultaram no excelente desempenho da instituição. 

Captação de Recursos Operacionais (Comparativo 2013-2014-2015)

1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri Total

2013 68.058               195.197             216.476              530.305     1.010.036       

2014 165.922             217.984             351.418              428.270     1.163.594       

2015 252.963             460.854             373.418              708.097     1.795.333       

Var 2014 - 2015 por Trimestre 52,46% 111,42% 6,26% 65,34%

Receita Operacional Total

Ano Receita em Reais Status % de cres em relação aos anos anteriores

2013 1.010.035,67         Realizado

2014 1.163.593,96         Realizado 15,20%

Em relação a 2014 Em relação a 2013

2015 1.795.332,67         Realizado 54,29% 77,75%

Comparativo por Grupo 1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º tri Total %

Bilheteria 15.238                                                                 31.110                           33.267     28.374         107.989                          6,01%

Cessão Onerosa, Trabalhos Voluntários, e demais 229.804                                                               402.113                         283.695   622.910       1.538.523                       85,70%

Eventos 141.000                                                               225.092                         150.110   344.394       860.596                          

Trabalho voluntário 36.500                                                                 119.600                         78.500     158.738       393.338                          

Trabalho Voluntário do Conselho -                                                                       -                                 -           66.301         66.301                            

Restaurante 32.821                                                                 32.821                           32.821     32.821         131.284                          

Estacionamento 19.483                                                                 24.600                           22.014     20.655         86.753                            

Cessão de Imagem -                                                                       -                                 250          -              250                                 

Taxas de Inscrições -                                                                       20.040                           37.184     -              57.224                            3,19%

Prêmios e Concursos -                                                                       20.040                           37.184     -              57.224                            

Cursos e Oficinas -                                                                       -                                 -           -              -                                  

Convênios e Parcerias -                                  

Instituição xxx -                                                                       -                                 -           -              -                                  

Doações 4.391                                                                   7.591                             19.272     56.814         88.067                            4,91%

Pessoa Jurídica -                                                                       3.600                             14.882     42.644         61.126                            

Pessoa Física 4.391                                                                   3.991                             4.390       3.670           16.441                            

Permuta PJ -                                                                       -                                 -           10.500         10.500                            

Leis de Incentivo 3.530                                                                   -                                 -           -              3.530                              0,20%

Lei Rouanet -                                  

Lei Proac/ICMS -                                  

IBRAM 3.530                                                                   -                                 -           -              3.530                              

TOTAL CG 252.963                                                               460.854                         373.418   708.097,41  1.795.333                       100,00%
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Desenvolvimento Interno Organizacional Maximizar dos  Resultados MCB

Financeiras

Clientes e Parceiros

Processos Internos

Aprendizagem e Crescimento

Capital Humano
Desenvolvimento do 

quadro de 
colaboradores

Investimento em 

Treinamentos para 
capacitação técnica-

Incentivo a 
integração e 

sinergia entre 
equipes

Capital da Informação
Implantação e integração 
de Sistemas transacionais

Implantação do 
Sistema CRM 

(Gestão de Clientes)

Treinamento interno das 

equipes de staff para 
obter melhores 

desempenhos.

Desenvolver o manual com todos os 

processos administrativos, 
financeiros, compras, contratos e 

recursos humanos.

Desenvolvimento das descrições de 

todos os cargos do plano de CS da 
instituição, para o desenvolvimento 

profissional.

Criar indicadores  
de resultado.

Reestruturação da área de Eventos. 

Contratação de profissionais 
especializados em eventos.

Desenvolvimento do 

processo de gestão de 
clientes (seleção, conquista 

e retenção)

Prospecção de 
novos clientes

Satisfação dos 
clientes com os 

serviços adquiridos 

Racionalização e redução 

das despesas 
adminisitrativas 

Crescimento da Receita de 

Cessão Onerosa de Espaço
Crescimento na Receita 

com Bilheteria

Maximização dos Resultados, 

aumento da receita e redução 
das despesas

Captação através de 

Projetos Incentivados

Contratação de 

profissionais para 
escrever projetos e 

atrair parceiros
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Financeiras

Objetivo Estratégico Indicador Valor Atual Meta Plano de Ação

Maximização dos Resultados e aumento da receita

Índice anual da taxa de 

crescimento da Receita 

Operacional

            1.163.594            1.325.384 

Formulação de planejamento 

estratégico das Receitas 

Operacionais; Captação através de 

eventos, bilheteria, doações, 

Inscrições em Oficinas e Concursos, 

Gratuidade etc,  direcionado para a 

Maximização dos lucros e aumento da 

receita.

Racionalização e redução das despesas adminisitrativas 
% Despesas Adm / Despesas 

Totais.
0,29% 0,29%

Estruturação dos processos internos 

admininistrativos para redução das 

despesas. Acompanhamento mensal 

do orçamento pelos gestores de cada 

área.

Crescimento da Receita de Cessão Onerosa de Espaço Faturamento Anual em R$                564.014              810.000 

Reestruturação do departamento de 

Captação com a contratação de novos 

profissionais. Desenvolvimento de 

campanhas de fidelização e melhorias 

continuas no departamento. Aumento 

no market share.

Crescimento na Receita com Bilheteria Faturamento Anual em R$                  15.508              100.000 

Iniciar a cobrança da Bilheteria para 

todos os clientes, inclusive os que 

visitam o restaurante. O objetivo não é 

só financeiro e sim concientizar a todos 

que primeiramente a instituição é um 

museu de design.

Racionalização e 
redução das despesas 

adminisitrativas 
Crescimento da Receita 
de Cessão Onerosa de 

Espaço

Crescimento na 
Receita com 

Bilheteria

Maximização dos 
Resultados, aumento da 

receita e redução das 
despesas

Clientes e Parceiros

Objetivo Estratégico Indicador Valor Atual Meta Plano de Ação

Reestruturação da área de Eventos. Contratação de 

profissionais especializados em eventos.
Nº de Funcionários da área 2 3

Analisar os perfis dos 

funcionários e verificar se 

estão aptos as funções 

exercidas e iniciar a 

reestruturação da área.

Aumentar o numero de projetos para captação de 

recursos via leis de incentivo, fundos setoriais, editais 

públicos e privados projetos 

Numero de Projetos Inscritos 2 10

Contratar um profissional 

especializado em captar 

através de Leis de 

incentivo e parceirias. 

Desenvolver metas e 

plano de ação.

Satisfação dos clientes com os serviços adquiridos.
Pesquisa de satisfação de 

clientes
0 1

Iniciar a partir de julho 

uma pesquisa de 

satisfação dos clientes de 

eventos privados. 

Criar indicadores  de resultado.
Indicadores de resultado de 

eventos
2 7

Desenvolvimento de 

indicadores de resultado, 

que demonstrem o 

andamento da área. 

Numero de propostas, 

numero de contratos 

finalizados, numero de 

oportunidades fechadas e 

perdidas. 

Criar indicadores  de 

resultado.

Reestruturação da área de 
Eventos. Contratação de 

profissionais 
especializados em 

eventos.

Prospecção de 
novos clientes.

Satisfação dos clientes com 
os serviços adquiridos.

Contratação de 

profissionais para 
escrever projetos e 

atrair parceiros
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Processos Internos

Objetivo Estratégico Indicador Valor Atual Meta Plano de Ação

Desenvolver o manual com todos os processos 

administrativos, financeiros, compras, contratos e recursos 

humanos.

Numero de manuais 

desenvolvidos
2 5

Desenvolver com as 

equipes um manual de 

atividades com todos os 

processos do 

departamento

Desenvolvimento das descrições de todos os cargos do plano 

de CS da instituição, para o desenvolvimento profissional.
Total de processos identificados 

e mapeados
0% 100%

Desenvolver a descrição 

de cada atividade prevista 

no Plano de cargos e 

salários.

% de clientes com gestão 

tecnologicamente via CRM
0% 100%

% de decisões comerciais 

tomadas com base em 

informações contidas no CRM

0% 100%

Desenvolvimento do processo de gestão de clientes 

(seleção, conquista e retenção)

Implantação do Sistema 

CRM e cadastro de todos 

os clientes constantes na 

carteira de clientes

Desenvolver o 
manual com todos os 

processos 
administrativos, 

financeiros, compras, 
contratos e recursos 

Desenvolvimento das 
descrições de todos os 
cargos do plano de CS 

da instituição.

Desenvolvimento do 
processo de gestão de 

clientes (seleção, 
conquista e retenção)

Aprendizagem e Crescimento

Objetivo Estratégico Indicador Valor Atual Meta Plano de Ação

Incentivo a integração e sinergia entre equipes
Quantidade de eventos com foco em 

integração dos colaboradores
0 2 (mensal)

Elaboração do 

cronograma de eventos, 

festas, workshops, feiras, 

etc

Investimento em Treinamentos para capacitação técnica-

profissional

Verba disponivel para investimento em 

treinamentos
            16.000,00            30.000,00 

Aumento da verba 

disponível para 

investimento em 

treinamentos.* Conforme 

orçamento disponibilizado

Treinamento interno das equipes de staff para obter 

melhores desempenhos.
Quantidade de treinamentos 10 5

Desenvolver treinamentos 

com as equipes de staff, 

distribuindo o 

conhecimento . Conforme 

orçamento disponibilizado.

Treinamento do Sistema CRM (Gestão de Clientes) Numero de treinamentos aplicados 0 4

Preparar as equipes de 

captação e contratos para 

o uso do CRM.

Capital Humano
Desenvolvimento do 

quadro de 
colaboradores

Investimento em 
Treinamentos para 

capacitação técnica-
profissional

Incentivo a integração 
e sinergia entre 

equipes

Capital da Informação
Implantação e 

integração de Sistemas 
transacionais

Implantação do 
Sistema CRM 

(Gestão de 
Clientes)

Treinamento 
interno das 

equipes de staff 
para obter 
melhores 
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Pontos relevantes e desafios que foram implantados para atingir resultados 2015; 
 Novo critério de cobrança da bilheteria. 
 Substituição do prestador de serviços do Valet. 
 Reestruturação e treinamento da área de eventos 
 Implantação do Microsoft CRM Dynamics, para a gestão da carteira de clientes do museu. Esta solução demonstra que com 

planejamento e acompanhamento dos resultados, é possível melhorar os processos de captação de novos clientes e reter 
os clientes ativos, além de gerar indicadores de performance para a equipe e diretoria online. Abaixo, segue alguns 
indicadores de gestão gerados pelo sistema. 
 

 

Funil de Captação Mensal (Eventos) 
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Funil de cotações solicitadas mensalmente 
 

 

 

Quantidade mensal de faturas  
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Estimativa de novas oportunidades para os meses futuros 
 

 

 

Gestão de clientes, vendas e metas previstas e realizadas 
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Planejamento Financeiro de Capitação de Recursos de 2015* 
*Não inclui capitação através de leis de incentivo, cessão de imagem e trabalhos voluntários do conselho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previsto jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 Total

Receita Fixa 15.940 15.940 15.940 15.940 15.940 15.940 15.940 15.940 15.940 15.940 15.940 15.940 191.284

Restaurante 10.940 10.940 10.940 10.940 10.940 10.940 10.940 10.940 10.940 10.940 10.940 10.940 131.284

Estacionamento 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000

Receita Variável 16.900 44.950 69.350 69.350 106.550 144.950 54.950 69.350 113.750 83.750 98.150 112.550 984.550

Bilheteria 1.250 1.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 115.000

Doações 1.250 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.750

Eventos 14.400 43.200 57.600 57.600 72.000 133.200 43.200 57.600 72.000 72.000 86.400 100.800 810.000

Premio Design - Produto 30.000 30.000

Premio Design - Cartaz 22.800 22.800

Total 32.840 60.890 85.290 85.290 122.490 160.890 70.890 85.290 129.690 99.690 114.090 128.490 1.175.834

Acumulado Mensal 32.840 93.731 179.021 264.311 386.802 547.692 618.583 703.873 833.563 933.254 1.047.344 1.175.834

Receita com parceirias 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000

Total previsto anual 1.325.834

Participação Estado vs Captação Própria

Realizado Realizado Realizado Projetado 2015 Var com Real.

2013 2014 2015 % 2015

Repasse 7.430.000     8.145.000     5.950.000     78% 7.000.000         -15%

Captação 1.010.036     1.163.594     1.725.252     22% 1.325.384         30%

Total 8.440.036     100% 9.308.594     100% 7.675.252     100% 8.325.384         -8%

2013 2014 2015

Repasse 88% 87% 78%

Captação 12% 13% 22%
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A gratuidade obtida através das parcerias para realização das as atrações musicais e da programação do museu totalizou 
R$158,738,40 neste quarto trimestre de 2015, o melhor dos últimos três anos. Além da contribuição na programação do museu, 

todas as apresentações musicais foram executadas com sucesso e sem o pagamento de cachê aos grupos que se apresentaram 
no MCB aos domingos. 

 

 

 

 

 

 

 

Receita com Captação de Eventos

1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri Total Var Anual

2013 19.000                           46.000     36.176,68    228.952,03                     330.128,71                      

2014 79.780                           82.710     190.674,00  210.850,00                     564.014,08                      70,85%

2015 141.000                         225.092   150.110,00  344.393,80                     860.595,80                      52,58%

Parcerias - Gratuidade 
1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º tri Total

2015 36.500                           119.600   78.500         158.738                          393.338,40                      

2014 43.000                           23.430     53.750         64.000                            184.180,00                      

2013 16.180                           69.700     49.100         82.000                            216.980,00                      
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 Além das parcerias feitas em 2015, conforme a ITG 2002 (R1) de 02/09/2015 (descrita abaixo), foi 
contabilizado na receita e na despesa o valor de R$66.301,13, referente ao trabalho voluntario do conselho do Museu. O quadro 
acima não demonstra este valor.  

 

ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro 

No último dia 02 de setembro de 2015 o Conselho Federal de Contabilidade, alterou a ITG 2002 que trata de entidades sem 

finalidade de lucros. As alterações realizadas na versão R1 da norma tem como principais objetivos esclarecer sobre o tratamento 

contábil que deve ser dispensado ao trabalho voluntário e a renúncia fiscal. Dessa forma, a referida Instrução Normativa esclarece 

que, o trabalho dos integrantes da administração das entidades deve ser incluído como trabalho voluntário e que os tributos objeto 

de renúncia fiscal não precisam ser registrados como se fossem devidos, bastando relacioná-los nas notas explicativas. 

 

A receitas com a operação do restaurante e do estacionamento totalizaram R$53.476,18 neste quarto trimestre. O crescimento 
no número de eventos privados no trimestre impactou diretamente no crescimento do faturamento do Valet e no repasse ao MCB. 
Os resultados alcançados de 2015 foram os melhores desde 2013. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

2015

Estacionamento/Restaurante

1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º tri Total

Estacionamento 19.483                           24.600     22.014         20.655                86.753             

Restaurante 32.821                           32.821     32.821         32.821                131.284           

Total Estacion.+ Restaurante 52.304                           57.421     54.835         53.476                218.037           

 1º Tri  2º Tri  3º Tri  4º tri Total Var Anual

Total Estacion.+ Restaurante-2013 13.502                   33.798 40.516    42.676          130.492           

Total Estacion.+ Restaurante-2014 27.663                   52.938 43.218    43.679          167.498           28,36%

Total Estacion.+ Restaurante-2015 52.304                   57.421 54.835    53.476          218.037           30,17%
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Inscrições 
 

A receita anual captada com as inscrições do 29º prêmio design totalizaram R$57.224,00. 
 

 

Doações  
 

O valor total de doações neste 4º trimestre de pessoas físicas e jurídicas foi de R$56.813,90. As parceiras fechadas através da 
área de eventos contribuíram para o bom resultado do trimestre. 

 
 

 

 

Bilheteria 
 

     Com uma reformulação no critério de cobrança de ingressos, a receita anual com bilheteria é a maior dos últimos três anos.  
Neste 4º trimestre a receita foi de R$28.374.00 conforme demostrado no quadro abaixo.   

 

 

 

 

Leis de Incentivo 

Conforme as regras estabelecidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 07) a receita é registrada conforme o 

consumo até a prestação de contas do projeto. Para o projeto de instalação do controle climático do Acervo e da sala Crespi, foi 

consumido neste ano o montante de R$3.529,79. Projeto Finalizado e prestação de contas entregue. 

 

 

 

 

 

1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º tri Total

Taxas de Inscrições -                                 20.040     37.184         -                      57.224,00        

Prêmios e Concursos -                                 20.040     37.184         -                      57.224             

Cursos e Oficinas -                                 -           -              -                      -                   

1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º tri Total

Doações 2015 4.391                             7.591       19.272         56.813,90           88.067             

Pessoa Jurídica -                                 3.600       14.882         42.644                61.126             

Pessoa Física 4.391                             3.991       4.390           3.670                  16.441             

Permuta PJ -                                 -           -              10.500                10.500             

Biheteria - Receita  por Trimestre 1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º tri Total

2015 15.238                           31.110     33.267         28.374                107.989           

2014 3.758                             3.164       5.304           3.282                  15.508             

2013 9.232                             4.556       3.170           3.033                  19.991             
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Justificativa 

 

Ação 26. Captar recursos por meio de geração de receitas operacionais 

Os eventos privados realizados no exercício de 2015 alcançaram plenamente os objetivos de captação com cessão onerosa 

do Espaço, superando a meta estipulada para o ano. Como de praxe, o último trimestre apresentou uma maior incidência de 

eventos privados, dada a ocasião do ano. Os meses de outubro e dezembro tiveram maior concentração de eventos privados em 

relação aos outros meses de 2015. Os eventos públicos também ultrapassaram a média percebida em comparação ao mesmo 

período dos anos anteriores, tendo contribuído para o aumento da captação de recursos, uma vez que os parceiros arcam com os 

custos operacionais dos respectivos eventos; Ainda sobre os eventos públicos cabe ressaltar que a cada ano é percebido uma 

maior incidência de eventos de grande porte (acima de 500 pessoas) o que significa maior repasse por parte do parceiro para que 

haja mais infraestrutura extra contratada pelo MCB. 

O sucesso atribuído ao número de cessões onerosas do espaço no exercício de 2015 também foi devido ao aumento da 

equipe, responsáveis pela venda e entrega. E além das usuais ferramentas de divulgação do espaço (site, e-mail de 

relacionamento, canais de busca de espaços segmentados e parceria com empresas do setor), a utilização de um questionário 

extra no formulário de confirmação de cada evento possibilitou identificar a origem dos clientes, sendo a grande maioria oriunda de 

Indicação (43%) e na sequência de frequentadores do Museu (30%). 

O crescimento das receitas de bilheteria, valet e parcerias, também contribuíram para o ótimo desempenho de 2015. 

A captação de recursos via programas de incentivo completou o ano sem aportes concretizados.  

Houve apenas uma ação de patrocínio direto por parte da empresa AkzoNobel para as atividades propostas em comemoração ao 

dia internacional do urbanismo, a qual foi viabilizada sem intermédio de mecanismos públicos de incentivo. 

 

Ação 27. Submeter projetos para captação de recursos via leis de incentivo, fundos setoriais, editais públicos e privados   

O número de projetos inscritos nos programas de incentivo e financiamento à cultura teve a meta superada já no segundo 

trimestre de 2015. O departamento de captação e eventos foi reestruturado e com a entrada de uma colaboradora extra, dedicada 

exclusivamente ao assunto, foi possível triplicar o número de propostas elaboradas e inscritas. 

No último trimestre de 2015 não foram inscritos novos projetos em programas de financiamento, pois como há um limite de 

inscrição por proponente, preferiu-se traçar um planejamento dos projetos prioritários em função do calendário de 2016, já 

considerando para o exercício de 2017 a opção de submeter um Plano Anual nas Leis Federais e Estaduais de incentivo à cultura.  

Em paralelo a inscrição de projetos com proponência do MCB, alguns projetos foram escritos a “quatro mãos” e submetidos 

aos mecanismos de incentivo com proponência por parte de produtores parceiros do MCB. 

 

 

 

Nº Ação Indicador de Resultados Período Meta Realizado %

1º Trim 252.963      29%

2º Trim 460.854      53%

3º Trim 373.418      43%

4º Trim 708.097      81%

ANUAL 875.000 1.795.333   

ICM % 100% 205%

1º Trim 2 0

2º Trim 5 0

3º Trim 2 3 150%

4º Trim 1 0%

ANUAL 3 10

ICM % 100% 333%

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO

26

Captar recursos por meio de geração de receitas 

operacionais (bilheteria, receita de cessão 

remunerada de uso de espaços e contratos de 

restaurante, café, loja, estacionamento, termos 

gratuidade e leis de incentivo).

14,71% do repasse do exercício no contrato 

de gestão, equivalentes a R$ 875.000,00

27

Submeter projetos para captação de recursos via 

leis de incentivo, fundos setoriais, editais públicos 

e privados

Nº de projetos submetidos

   875.000 
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Projetos ativos do MCB – passíveis de captação de recursos em 2016: 

 

 

Casas do Brasil – Arquitetura residencial cafezista no Brasil:  

 Lei Rouanet 

 Proac ICMS 

 

Música no Museu da Casa Brasileira  

 Lei Rouanet 

 Proac ICMS 

 

Projeto “Exposição de Arte – Retrospectiva 30 anos Prêmio Design 

 Lei Rouanet 

Projetos ativos de parceiros com anuência do MCB – passíveis de captação de recursos em 2016: 

 

Design na Aviação Brasileira (por Valéria Prata) 

 Lei Rouanet 

 Proac ICMS 

 

CECAP Guarulhos – João Batista Vilanova Artigas (por Maré Produções) 

 Lei Rouanet 

 

Casa do Cinema (por Marcella Nigro) 

 Lei Rouanet 

 

 

 
_________________________                               _____________________________ 
Claudia Ferraresso                                                   Marco Antonio Leonardo Alves 
 
Gerente de Captação e Eventos                            Diretor Administrativo Financeiro 
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METAS CONDICIONADAS 
 

Em 2015 foi possível realizar diversas metas condicionadas, inlcusive, em muitos casos, com superação dos indicadores 

estabelecidos. A instuição apresentou uma agenda cultural ampla e diversificada, sempre afinada com suas áreas específicas de 

vcocação. A ocorrência destas atividades superou as expectativas; os eventos foram viabilizadas por meio de parceira com 

entidades, instituições e artistas e com captação própria de recursos, sem que houvesse prejuízo na realização integral das metas 

estabelecidas para o ano no Plano de Trabalho. Foram elas: 

Ação 28. Realizar exposições temporárias com conteúdos relacionados às áreas de vocação do MCB 

Em 2015 foram realizadas 15 exposições temporárias além daquelas previstas no plano de trabalho, produzidas em parceria 

ou com captação própria de recursos. Foram elas: 

1. Mostra Jovens Designers 
de 12 de fevereiro a 29 de março 

Com curadoria de Auresnede Pires Stephan e cenografia de Sérgio Matos, a 5ª Mostra Jovens Designers apresentou um painel da 
produção dos estudantes brasileiros da área, reunindo produtos e protótipos de 63 universitários de oito estados. 

 
 
 
2. Móvel Moderno no Brasil 
de 05 a 29 de março 

A exposição Móvel Moderno no Brasil: seleção do acervo do MCB, ofereceu ao público uma breve narrativa visual e informativa 
dos assuntos tratados na reedição ampliada do livro Móvel Moderno no Brasil, de Maria Cecilia Loschiavo dos Santos. 

  
 
3. E.CO  

de 14 de março a 10 de maio 

A exposição E.CO apresentou um recorte do Encontro de Coletivos Fotográficos Ibero-Americanos, que reuniu mais de 100 

artistas para documentar visualmente a cidade de Santos. A mostra, que ficou em cartaz até 10 de maio, foi instalada no jardim 

do MCB em painéis fotográficos de grandes dimensões. 

 
 

4. Painel expositivo – Pedalá e cá 
de14 de março a 05 de maio 

A mostra “Pedalá e Cá”, exibida no painel expositivo do MCB, abordou a mobilidade urbana com base na experiência holandesa 
do uso da bicicleta, com textos e imagens sobre essa tradição do país. 
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5. Instalação Balanço Migramach, de Alander Especie 
De 11 de abril a21 de junho  

O MCB e o BOOMSPDESIGN apresentaram o balanço “Migramach” de Alander Especie. A peça, feita com cordas de poliéster e 
trama em macramê, ficou em cartaz no MCB até o final de junho e foi utilizada pelo público durante o período de exposição. 

 

6. Op-Art – Ilusões do olhar 
de 16 de abril a 31 de maio 

A exposição trouxe um panorama da opticalart, ou arte ótica, e sua influência no design, arquitetura, mobiliário e moda. Com 
curadoria de Denise Mattar, a mostra foi idealizada pela Fundação Oftalmológica Dr. Rubem Cunha.Op-Art – Ilusões do Olhar foi a 
primeira mostra abrangente, realizada no Brasil, sobre esse movimento, surgido no final da década de 1950. A exposição contou 
com mais de 200 itens, que foram divididos em três módulos temáticos: 1. Design gráfico, mobiliário e objetos; 2. Obras de arte; e 
3. Moda, cinema e publicidade. 

   

7. Cooperativas Habitacionais do Uruguai 
de03 de junho a 30 de agosto 

O Museu da Casa Brasileira realizou a exposição Cooperativas habitacionais no Uruguai – meio século de experiências, resultado 
de um trabalho de documentação e pesquisa conjunto desenvolvido pela Faculdade de Arquitetura de Montevidéu (Uruguai) e a 
Escola da Cidade (SP/Brasil). A exposição contou com apoio do Consulado do Uruguai em São Paulo e teve curadoria dos 
arquitetos Alina del Castillo e RaúlVallés da Unidade Permanente de Habitação (Montevidéu), Luis Octavio de Faria e Silva e 
Ruben Otero do curso de pós-graduação Habitação e Cidade (São Paulo). 
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8. Casas: a morada das almas 
De 18 de junho a 23 de agosto 

A exposição Casas – a morada das almas apresentou o fruto de dez anos de pesquisa da fotógrafa Zaida Siqueira na 
documentação de técnicas construtivas ancestrais utilizadas nas diferentes regiões do Brasil. A mostra contou com curadoria de 
Maria Lucia Montes. 

 
 
9. Instalação Balanço Ibira, do Estúdio Tri Design 
De 27 de junho a 13 de setembro  

Os designers Estevam de Carvalhaes e Victor Leite, do Tri Design, apresentaram no mês de junho o balanço Ibira, composto por 
três cilindros de madeira Cumaru, matéria-prima certificada resultante de manejo sustentável. 

 
 
10. Painel expositivo – Vilanova Artigas: a mão livre do vovô 
de 18 de setembro a 25 de outubro 

A parceria realizada entre o Museu da Casa Brasileira e a Biblioteca Parque Villa-Lobos, por ocasião da celebração do centenário 
de nascimento do arquiteto João Batista Vilanova Artigas, apresentou duas mostras: um painel expositivo no MCB com uma 
seleção de desenhos originais e brinquedos de papel que o arquiteto fazia como diversão junto com os netos e uma mostra na 
Biblioteca com ampliações e desenhos originais da mesma série. Ambas as apresentações foram selecionadas a partir da 
pesquisa feita por Michel Gorski e Sílvia Zatz para a publicação A mão livre do Vovô, obra destinada a pequenos leitores produzida 
pela Editora Terceiro Nome. 

 
 
11. Tapas: design espanhol para gastronomia 
de 15 de setembro a 08 de novembro 

Produzida pela Acción Cultural Española (AC/E) e com curadoria do designer e arquiteto JuliCapella a mostra, que contou com 
apoio da Embaixada da Espanha e do Consulado Geral da Espanha em São Paulo, explorava a interação entre design e 
gastronomia, duas disciplinas criativas que vivem um momento recente de ebulição na Espanha. Descrita como “um espetáculo de 
imaginação e talento a serviço do paladar”, apresentou alguns ícones tradicionais do design espanhol para alimentos juntamente 
com cerca de 250 objetos mais recentes, utilizados no preparo e para servir refeições, concebidos ou fabricados na Espanha nas 
últimas décadas.  
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12. Instalação Balanço BC, de Rodrigo Ohtake 
de 19 de setembro a 06 de dezembro  

Em continuidade ao ciclo de instalações interativas no jardim do MCB, o arquiteto e designer Rodrigo Ohtake apresentou o 
balanço BC. A peça, feita de perfil tubular de aço com assento em trama de fibra sintética, busca a independência do balanço sem 
perder a ludicidade, dispensando estrutura fixa ou fixação no teto.  

 
 
13. Exposição 29º Prêmio Design Museu da Casa Brasileira 
de 26 de novembro a 31 de janeiro de 2016 

Os produtos e trabalhos escritos premiados no 29º Prêmio Design MCB  estão em exposição até 31 de janeiro. O Prêmio, 
realizado pelo Museu desde 1986, é o mais reconhecido do país na área e traça, a cada ano, um panorama da produção do 
design nacional contemporâneo. 
Os 33 premiados e 41 finalistas desta edição foram eleitos entre 532 inscritos, sendo que o resultado da premiação foi divulgado 
no dia 15 de outubro pelo site do MCB.  

   
 
14. Painel Expositivo e Mostra | Pioneiros do Design Brasileiro: FulvioNanni 
de 26 de novembro a 28 de fevereiro de 2016 

O Museu da Casa Brasileira apresentou em novembro, junto à abertura da 29ª edição do Prêmio Design, a 3ª edição da 
série Pioneiros do design brasileiro, abordando a obra de FulvioNanni (1952-1995), um dos precursores do design de autor nos 
anos 1980 no Brasil. Em edição ampliada, a homenagem reúne móveis, desenhos originais e documentos em um painel expositivo 
e na mostra retrospectiva de sua loja, Nanni Movelaria (1981 – 1995). 

    
 
15. Instalação balanço Ajuá, de Rodrigo Ambrósio 
de 19 de dezembro a 03 de abril de 2016 

Inspirado em formas orgânicas, o balanço foi produzido em bloco único de madeira de jaqueira esculpido. Ajuá, “fruta com 
espinho” em tupi-guarani, possui textura que remete às saliências pontiagudas da casca da jaca, fruta típica de países tropicais. 
Produzida em parceria com o escultor André da Marinheira de Boca da Mata (AL), a peça já foi exposta na mostra Casa Cor 
Alagoas, como uma forma de apresentar ao público do Nordeste o artesanato de madeira alagoano.  
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Ação 29. Realizar cursos, oficinas e workshops para o público em geral. 

Oficinas de Bio Construção. A meta foi superada no segundo trimestre com o ciclo de oficinas de Bio Construção relacionada à 

Mostra Casas – Morada das Almas. Gratuito. Total de participantes: 56 pessoas 

09/06/2015 – Das 10h às 13h 

09/06/2015 – Das 14h às 17h 

10/06/2015 – Das 10h às 13h 

10/06/2015 – Das 14h às 17h 

10/06/2015 – Das 18h às 22h 

Oficina – Aula de dança – Contato e improvisação. Virada Cultural (vide ação 33 do 2º trimestre). 

20 de junho às 10h30 – Gratuito / Público não contabilizado separadamente.  

 

Oficina – Jam Session – Contato e improvisação. Virada Cultural (vide ação 33 do 2º trimestre). 

20 de junho às 10h30 – Gratuito 

 

Oficina – Roda de tambores com Juliana Linares e convidados. Virada Cultural (vide ação 33 do 2º trimestre). 

20 de junho às 16h – Gratuito / Público não contabilizado separadamente. Assistência diária de 563 pessoas. 

       

 

Expedição Rios e Ruas 

Em comemoração ao dia internacional do urbanismo o MCB promoveu uma conversa com o geógrafo e o urbanista Luiz de 
Campos e José Bueno, sobre os rios urbanos e a água como elemento central no desenvolvimento das cidades. O encontro gerou 
uma interação do público com um grande mapa hidrográfico, seguido de uma expedição pelas redondezas do Museu para 
reconhecimento da presença de nascentes. 
08 de Novembro às 15h – Gratuito  
Patrocínio AkzoNobel 
Público: 20 pessoas 

 

 

Oficinas – Mercado Manual 

O evento temático de artesanato, empreendedorismo e criatividade, reuniu por dois dias de dezembro, no terraço e jardim do 

MCB, mais de 50 expositores com o objetivo de valorizar os fazeres manuais. O evento tinha um ar de festival e promovia a 

disseminação das mais variadas linguagens artísticas. Na programação havia shows musicais, rodas de conversa e oficinas. 

Gratuito. 

04 de Dezembro às 11h – Oficina de “Block Print” (estamparia) com Okan - 12 vagas 
04 de Dezembro às 14h – Oficina Serigrafia Artesanal com Kiiro - 10 vagas 
04 de Dezembro às 15h30 – Oficina Terrários com Dani Ruiz - 10 vagas 
05 de Dezembro às 11h – Oficina de Crochet com Srta Galante  - 30 vagas 
05 de Dezembro às 14h30 – Oficina de crochê por Coletivo Agullha - 30 vagas 
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Ação 30. Realizar palestras para o público. 

A meta foi superada já no primeiro trimestre, e nos trimestres seguintes devido a formalização de novas parceiras estes números 

foram aumentando. No último trimestre foi realizado um evento temático, o qual contou com várias rodas de conversa. Abaixo as 

palestras realizadas em cada um dos trimestres de 2015  

Móvel Moderno – 05 de março 

Palestra realizada dentro do evento de lançamento do livro reeditado Móvel Moderno da autora Maria Cecília Loschiavo  

Gratuito. Público: 307 pessoas 

 

Senai Mix Design: Direções criativas para Primavera-Verão 2015/16 – 13 de março 

Tendências e evolução do mercado – 13 de março 

Design e Cores (Design de Superfície) – 13 de março 

O primeiro dia do ciclo de palestras da 5ª Mostra Jovens Designers reuniu no dia 13 de março três profissionais criativos 

envolvidos na Mostra para expor ao público as tendências do mercado em Design de Moda, Industrial e de Superfícies.  

Gratuito. Público: 26 pessoas 

 

O Mercado de Trabalho e Tendências – 18 de março 

O Ativo mais precioso do Design – 18 de março 

Segundo e último dia do ciclo de palestras da 5ª Mostra Jovens Designers reuniu os designers Levi Girardi e Guilherme Rodrigues 

de Carvalho para mais uma rodada de discussões com o público.  

Gratuito. Público: 39 pessoas 

 

Arq!Palestra – “O exercício da liberdade projetual” – 25 de março 

Início do ciclo de palestras de 2015 do portal Arq!Bacana.  

Pago. Público: 190 pessoas 

 

      

 

Inspira São Paulo – Virada da Saúde 

1ª edição do evento que integra a Virada da Saúde com o tema “Saúde e Vida Urbana”  

9 de abril de 2015 às 18h30 – Gratuito / Público: 112 pessoas 

 

Abertura da Instalação Balanço Migramach – Conversa com autor (vide ação 28 do 2º Trimestre). 

11 de Abril de 2015 às 11h – Gratuito / Público: Não contabilizado separadamente. 

 

O Terceiro Território – Habitação Coletiva e Cidade  

23 de abril de 2015 às 19h – Gratuito / Público: 646 pessoas 

 

Brasília e a Cultura Urbanística  

Em ocasião do lançamento da publicação Projetos para Brasília 1927-1957 (vide ação 31 do 2º trimestre), foi realizado o debate 

sobre o tema Brasília e a Cultura Urbanística 

25 de abril de 2015 às 10h30 – Gratuito / Público: 344 pessoas 
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Homenagem Carlos A.C. Lemos 

Palestra em homenagem e reconhecimento ao trabalho de Carlos A.C. Lemos, arquiteto, artista plástico, professor, historiador e 

crítico de arte. 

2 de junho de 2015 às 19h30 – Gratuito / Público: 208 pessoas 

 

Cooperativas habitacionais no Uruguai 

Em ocasião da abertura da exposição (vide ação 28 do 2º trimestre) os arquitetos uruguaios participantes da Mostra debateram 

sobre a experiência das cooperativas na construção de habitações de qualidade como solução para moradias no Uruguai. 

3 de junho de 2015 às 19h – Gratuito / Público: 240 pessoas 

 

 

São Paulo e os espaços públicos possíveis e impossível – Virada Cultural 

Dentro da programação da Virada Cultural no MCB (vide ação 33 do 2º trimestre)  

20 de junho às 17h30 – Gratuito / Público não contabilizado separadamente. Assistência diária de 563 pessoas. 

 

Abertura da Instalação Balanço Ibira – Conversa com Autor - (vide ação 28 do 2º Trimestre). 

27 de Junho de 2015 às 11h – Gratuito / Público: 100 pessoas 

 

     

     
 

Palestra Casas – a morada das almas 

Ciclo de três palestras com os profissionais envolvidos na programação da Mostra homônima.  

22 de julho de 2015 às 15h – Gratuito / Público: 22 pessoas 

 

Palestra Casas – a morada das almas 

Ciclo de três palestras com os profissionais envolvidos na programação da Mostra homônima 

29 de julho de 2015 às 19h – Gratuito / Público: 34 pessoas 

 

Palestra Casas – a morada das almas 

Ciclo de três palestras com os profissionais envolvidos na programação da Mostra homônima.  

05 de agosto de 2015 às 19h – Gratuito / Público: 32 pessoas 

 

Conversa com designer - Instalação Balanço BC (vide ação 28 do 3º trimestre) 

19 de setembro de 2015 às 11h30 – Gratuito / Público: 86 pessoas  
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Mesa Redonda e Lançamento livro Zanini de Zanine 

Texto de Maria Cecilia Loschiavo, fotos de André Nazareth, peças criadas com Madeira de Reuso por Zanini de Zanine 

13 de Outubro de 2015 às 19h30 – Gratuito 

Público: 103 pessoas 

   

Arq!Palestra – Arquitetura + Desenho: Projetar em diferentes escalas 
Palestra de José Ricardo Basiches sobre projetos de arquitetura residenciais e comerciais com diversas finalidades de uso.  

14 de Outubro de 2015 às 19h30 – Pago 

Público: 80 pessoas 

          

Apresentação da 21º Exposição Internacional da Triennale de Milano 

Com a presença do Ministro das Relações Exteriores da Itália – Paolo Gentiloni, o encontro apresentou as possibilidades de 

participação na 21ª Triennale di Milano 

04 de Novembro de 2015 às 16h30 – Gratuito  

Público: 114 pessoas 

   

Palestra Plano Diretor de São Paulo 

Em comemoração ao dia internacional do urbanismo, o MCB promoveu um encontro com urbanistas para ampliar o debate sobre o 

Plano Diretor Estratégico da Cidade de São Paulo e da Lei de Zoneamento. 

04 de Novembro de 2015 às 20h – Gratuito  

Patrocínio AkzoNobel 

Público: 62 pessoas 

   

Arq!Palestra – “Um percurso: projetos que permeiam a trajetória de um dos expoentes da arquitetura nacional” 

Os arquitetos Jorge Konigsberger e Gianfranco Vanucchi apresentaram projetos urbanísticos de uso misto e seu impacto na 

cidade  

11 de Novembro de 2015 às 19h30 – Pago  

Público: 50 pessoas 
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Mesa-redonda - Masp: estrutura, forma, proporção 

Encontro da equipe técnica do Livro Homônimo, em lançamento na noite em questão, com apresentação da análise do projeto da 

Arquiteta Lina Bo Bardi para o Masp, objeto de pesquisa do livro. 

18 de Novembro de 2015 às 19h – Gratuito  

Público: 79 pessoas 

   

 
Rodas de Conversa – Mercado Manual 

O evento temático de artesanato, empreendedorismo e criatividade, reuniu por dois dias de dezembro, no terraço e jardim do 

MCB, mais de 50 expositores com o objetivo de valorizar os fazeres manuais. O evento tinha um ar de festival e promovia a 

disseminação das mais variadas linguagens artísticas. Na programação havia shows musicais, rodas de conversa e oficinas. 

Gratuito. 

04 de Dezembro às 12h30 – Roda de Conversa Empreendedorismo e o Artesão Contemporâneo – Bazar da Praça | com Carol 
Toledo e Fe Nogueira 
05 de Dezembro às 12h30 – Roda de Conversa A Trajetória do Projeto Flor Gentil por Helena Lunardelli 
05 de Dezembro às 13h20 – Roda de Conversa Diário de Bordo Andarilha: sobre percursos criativos com afeto por Ana Luiza 
Gomes 
05 de Dezembro às 15h – Roda de Conversa Espaços lúdicos nas cidades e a criação de um território da criança no espaço 
público por Honi Hirsch 
 

   
 
Visita Especial ao MCB 

Em programação especial para o calendário da Jornada do Patrimônio de São Paulo, organizado pela Prefeitura da cidade, o MCB 

promoveu uma visita especial na companhia do ambientalista Ricardo Cardim sobre os aspectos do território do MCB e sua área 

verde 

12 de Dezembro de 2015 às 14h30 – Gratuito  

Público: 5 pessoas 

   
 
Arq!Palestra – Com os arquitetos do escritório 23 Sul 

Os desafios pós-formação, a opção pelos concursos públicos e outras questões inerentes ao recém formado foram abordadas na 

palestra promovida pela Arco Editorial 

16 de Dezembro de 2015 às 19h30 – Pago. 

Público: 103 pessoas 
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Abertura da Instalação e Conversa com autor Balanço Ajuá de Rodrigo Ambrósio 

 Abertura da última instalação de balanço do ano de 2015 com conversa com o autor. 

19 de Dezembro de 2015às 14h30 – Gratuito 

Público: 20 pessoas 

   

 

 
Ação 31. Realizar lançamento de livro para o público 

No primeiro trimestre não houve demanda para a atividade, porém no segundo trimestre a meta foi superada. Abaixo os 

lançamentos realizados em cada um dos trimestres de 2015  

 

O Terceiro Território – Habitação Coletiva e Cidade  

Lançamento do livro do arquiteto e urbanista Héctor Vigliecca O evento de lançamento foi concomitante com a palestra realizada 

no mesmo dia (vide ação 30 do segundo trimestre) 

23 de abril de 2015 às 19h – Gratuito / Público: 646 pessoas 

 

Projetos para Brasília 1927-1957  

Em conjunto com o debate Brasília e a Cultura Urbanística (vide ação 30), foi lançada a publicação Projetos para Brasília, em 

homenagem as comemorações dos 55 anos da capital federal. 

25 de abril de 2015 às 10h30 – Gratuito / Público: 344 pessoas 

 

O Mobiliário Infantojuvenil da casa paulistana na década de 1950 

De autoria da arquiteta e designer Thereza Dantas o livro aborda aspectos sociais e econômicos relacionados ao mobiliário 

infantojuvenil . 

29 de abril de 2015 às 19h – Gratuito / Público: 283 pessoas 

 

Casas do Brasil Sobrevivência Carandiru 

Lançamento conjunto com o encerramento da Mostra Sobrevivências no MCB do projeto Casas do Brasil  

16 de maio de 2015 às 11h – Gratuito / Público: 844 pessoas 

 

Prédios de São Paulo  

Viabilizada por meio de financiamento coletivo, a publicação se apresenta como um reconhecimento da história da cidade como 

patrimônio. 

16 de junho de 2015 às 19h30 – Gratuito / Público: 798 pessoas 

 

Cooperativas habitacionais no Uruguai 

Em conjunto com a abertura da exposição (vide ação 28) houve o lançamento do catálogo homônimo à Mostra com imagens e 

fichas técnicas dos projetos expostos no MCB. 

3 de junho de 2015 às 19h – Gratuito / Público: 240 pessoas 
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Antônio Maschio fugiu de seu destino  

Publicação da biografia do ator e produtor cultural paulista Antonio Maschio 

9 de setembro de 2015 às 19h30 – Gratuito / Público: 117 pessoas 

 

Coleção Crianças Daqui  

A autora do Livro, Roberta Asse, juntou em 8 volumes o resultado de dois anos de pesquisa e visitas em diferentes Estados 

Brasileiros acerca do cotidiano das crianças e suas relações com o mundo.  

12 de setembro de 2015 às 14h – Gratuito / Público: 610 pessoas 

  

 

Coleção “A cerâmica no Brasil”  

Projeto contínuo de documentação de conteúdos publicados sobre a arte cerâmica.  

07 de Outubro de 2015 às 19h30 – Gratuito 

Público: 98 pessoas 

   

 

Zanini de Zanine 

Texto de Maria Cecilia Loschiavo, fotos de André Nazareth, peças criadas com Madeira de Reuso por Zanini de Zanine 

13 de Outubro de 2015 às 19h30 – Gratuito 

Público: 103 pessoas 

   

 

Brasil Porta Adentro 

Publicação com visão histórica do Design de Interiores no Brasil, realizado pela ABD 

03 de Novembro de 2015 às 19h – Gratuito  

Público: 287 pessoas 
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Masp: estrutura, forma, proporção 

Sob coordenação dos professores da Escola da Cidade o Livro analisa o projeto da Arquiteta Lina Bo Bardi para o Masp. 

18 de Novembro de 2015 às 19h – Gratuito  

Público: 79 pessoas 

     
 

 

Ação 32. Realizar apresentações musicais do projeto Musica no Museu. 

O projeto inscrito na Lei Rouanet e no Proac ICMS encerrou o ano sem aportes viabilizados por Leis de incentivo, e, portanto, 

foi realizado com outros recursos da Instituição, oriundos de fontes de captação própria. O projeto, realizado há mais de 15 anos 

dentro da programação do MCB, não deve ser interrompido devido à fidelização do público conquistando em todos estes anos de 

existência. O projeto, com início em Março e finalização em Dezembro, acontece sempre aos domingos, às onze horas da manhã 

no terraço do MCB, e, eventualmente pode acontecer em edições especiais em outros dias e horários; No último trimestre devido à 

ótima parceria com músicos e grupos, a programação foi estendida, tendo duas apresentações especiais extras, em caráter de 

exceção, realizadas em dois domingos no período da tarde.  A curadoria seguiu a cargo da coordenação do projeto realizada por 

Carmelita Moraes. 

15 de Março – Sizão Machado Quarteto – Público: 407 pessoas 

22 de Março – Rafael Ferrari e Gabriel Selvage – Público: 367 pessoas 

29 de Março – Bora Barão – Público: 300 pessoas 

       

 

05 de abril – Orquestra de Câmara de ECA/USP – Público: 391 pessoas 

12 de abril – Vitor Lopes e Chorando as Pitangas – Público: 365 pessoas 

19 de abril – Adriano de Carvalho Jazz Sexteto – Público: 802 pessoas 

26 de abril – Rafael Abdalla Quarteto – Público: 441 pessoas 

03 de maio – Big Band do Clube de Campo de São Paulo – Público: 620 pessoas 

10 de maio – Guilherme Ribeiro – Público: 337 pessoas 

17 de maio – Banda Sambazz– Público: 461 pessoas 

24 de maio – Duo Lucatelle-Bartoloni – Público: 419 pessoas 

31 de maio – Orquestra Sinfônica Infanto – Juvenil do Guri – Público: 371 pessoas 

07 de junho – Pé no Blues – Público: 462 pessoas 

14 de junho – Grupo Raízes de Atibaia –Público não contabilizado separadamente. Assistência diária de 5032 pessoas. (vide 

ação 33) 

21 de junho – Orquestra de Câmara Vivace – Público: 320 pessoas (vide ação 33) 

28 de junho – Grupo Céu de Lamparina – Público: 408 pessoas   
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05 de Julho – Orquestra Pinheiros – Público: 679 pessoas 

12 de Julho – Andrea dos Guimarães – Público: 337 pessoas 

19 de Julho – Gestos Sonoros – Público: 346 pessoas 

26 de Julho – Sax Bem Temperado – Público: 369 pessoas 

02 de Agosto – Quarteto KVAR – Público: 470 pessoas 

09 de Agosto – Dani e Débora Gurgel Quarteto – Público: 353 pessoas 

16 de Agosto – Paula Sanches e a Turma do Paulinho– Público: 437 pessoas 

23 de Agosto – Coral Zanzala – Público: 482 pessoas 

30 de Agosto – Trio Caixa Cubo – Público: 610 pessoas 

06 de Setembro – Neymar Dias e Igor Pimenta – Público: 391 pessoas 

13 de Setembro – Roberto Sion e Banda D’Agua Clara – Público: 363 pessoas 

20 de Setembro – Paulo Paschoal e Camerata Darcos – Público: 533 pessoas 

27 de Setembro – Banda Sinfônica de Guri – Público: 407 pessoas 

    

    

       

 
04 de Outubro – Panorama do Choro Paulistano Contemporâneo – Público: 281 pessoas 

11 de Outubro – Luciana Kiefer, Clarice Boursheid e Rodolfo Wulfhorst – Público: 260 pessoas 

18 de Outubro – Quinteto BrassUka – Público: 214 pessoas 

25 de Outubro – Big Band EMESP – Público: 571 pessoas 

    

21 de Outubro às 19h30 – Guitar Duo Eugenio Becherucci e Daniel Murray. Público: 42 pessoas 

(Apresentação especial patrocinada pelo Istituto Di Cultura Italiana na 4ªf noturna de abertura do Museu) 

   

 
01 de Novembro – BhaktiPerformingArts– Público: 347 pessoas 

08 de Novembro – Vento em Madeira - Público: 297 pessoas 

15 de Novembro – 11h Projeto Coisa Fina - Público: 497 pessoas 

15 de Novembro – 16h Carlinhos Antunes e Orquestra Mundana - Público: Contabilizado junto acima 
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22 de Novembro – MamourBa - 11h – Público: 766 pessoas 

22 de Novembro –Gabriel Levy - 16h– Público: Contabilizado junto acima 

29 de Novembro – Clara Moreno – Público: 320 pessoas 

      

    

 
06 de Dezembro – Orquestra Sinfônica Juvenil do Guri – Público: 451 pessoas 

13 de Dezembro – Orquestra Pinheiros e Coral ECP - Público: 426 pessoas 

  

 
 

Ação 33. Realizar programas temáticos 

 

Aniversário de São Paulo – Orquestra Instituto GPA 

Com regência do maestro Daniel Misiuk 

25 de janeiro às 11h - Gratuito 

Público: 522 pessoas 

 

Virada Cultural 

A cidade e seus espaços possíveis e impossíveis sob a ótica de um novo cidadão com perfil de agente transformador. Diversas 

atividades como Oficinas, Debate, Exibição de filme, Música e etc. (ver ação 33 do segundo trimestre) 

20 e 21 de Junho de 2015. Gratuito. Público total: 1.436 pessoas 

 

Arraial no Museu 

A 3ª edição do Arraial no Museu foi realizada no segundo final de semana de Junho, com muitas atividades gratuitas, como 

gincanas, dança de quadrilha, barracas de comidas típicas de São João, e apresentações musicais  

13 e 14 de Junho de 2015. Gratuito. Público total: 9.937 pessoas 

 

Virada Sustentável 

O MCB participou da agenda da Virada Sustentável com diversas programações como brincadeiras, roda de meditação, 

espetáculos teatrais, musicais e etc. Gratuito. 

29 de agosto das 10h às 18h – Público: 1249 pessoas  

30 de agosto das 10h às 18h – Público: 2638 pessoas  

    

 

Dia das Crianças – Programação Especial - Pique Nique no Jardim 

Programação de promoção do Livro Pique Nique no Jardim; Recital de Poesias; Conversa com a autora; Teatro de Rua; Recital de 

Canto Lírico. 

10 de Outubro das 11h às 18h – Gratuito / Público: 280 pessoas 

11 de Outubro das 11h às 18h – Gratuito / Público: 434 pessoas 
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Especial Consciência Negra 

Em celebração ao dia da Consciência Negra, o MCB realiza uma apresentação especial do Projeto Música no Museu com o 

senegalês Mamour Ba e Conexão African Beat apresentando ritmos do Senegal.   

22 de Novembro das 11h – Gratuito  

       
 

 
Feira Gastronômica espanhola 

Em celebração ao Tapas Week e em ocasião da Mostra TAPAS em cartaz no MCB, foi realizada a feira gastronômica de culinária 

espanhola, incluindo atrações musicais e artísticas. 

24 de Outubro de 2015das 11h às 18h – Gratuito / Público: 1024 pessoas 

25 de Outubro de 2015das 11h às 18h – Gratuito / Público: 1259 pessoas 

    

 
Mercado Manual 

O evento temático de artesanato, empreendedorismo e criatividade, reuniu por dois dias de dezembro, no terraço e jardim do 

MCB, mais de 50 expositores com o objetivo de valorizar os fazeres manuais. O evento tinha um ar de festival e promovia a 

disseminação das mais variadas linguagens artísticas. Na programação havia shows musicais, rodas de conversa e oficinas. 

Gratuito. 
4 de Dezembro de 2015 das 10h às 20h – Gratuito - Público: 937pessoas 
5de Dezembro de 2015 das 10h às 20h – Gratuito - Público: 2289 pessoas 

    

Ação 34. Publicação de livros com conteúdos que abordem as áreas de vocação do MCB, tais como arquitetura, design, 

paisagismo, urbanismo, patrimônio, mobiliário, tesauros e/ou sistemas descritivos relacionados ao acervo e outros. 

Livro Sobrevivências – uma exposição sobre vivências: Carandiru 

O livro foi editado e publicado pelo MCB, em ocasião da Mostra Sobrevivências no MCB com relatos de ex-detentos e textos de 

colaboradores da exposição contribuiu para a edição do projeto Casas do Brasil – 2014. Tiragem 1.500 unidades 
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Ação 35. Realizar Exposição “Design na coleção MCB” - Projeto Edital Proac Nº 01/2014 

O projeto não foi aprovado no Edital Proac Nº 18/2015 em Julho de 2015 e, portanto não será realizado. 

 

Ação 36. Implantar projeto “Vi Ver o Museu” - formação de jovens cegos ou com baixa visão como mediadores entre o público que 

possui deficiência visual e o patrimônio material - Projeto Edital Proac Nº 01/2014 

O projeto não foi aprovado no Edital Proac Nº 01/2014, não foi proposto no edital de 2015, e, portanto não será executado. 

 

Ação 37. Realizar projeto de “Adequação climática Expo Coleção MCB” 

O projeto não foi submetido no Edital Proac Nº 02/2014, tampouco ao edital de 2015, devido à complexidade de viabilização dentro 

do edital, e, portanto não será executado. 

 

Ação 41. Projeção de filmes relacionados com arquitetura, design. As projeções terão a participação de convidados para debater 

os temas sugeridos pelos filmes. 

Exibição do documentário  “Bike vs Cars” (vide ação 33 do segundo trimestre). 

Bikes vs Carros (com lançamento no Brasil em Junho de 2015) que foi apresentado durante a Virada Cultural no MCB durante o 

encontro que teve como tema Mobilidade urbana e ocupação da cidade.  

20 de Junho de 2015. Gratuito.  

 

     
 

Ação 42. Realizar campanhas de marketing e de publicidade institucional do museu em canais digitais, eletrônicos ou 

impressos, com prévia aprovação da proposta editorial e layout pela SEC 

 
No 4ª trimestre de 2015, foi realizada campanha institucional em canal digital junto ao portal ArcoWeb, divulgando o boletim 

eletrônico mensal de programação do MCB por e-mail para o mailing do parceiro. Com mais de 60 mil contatos, o mailing do 

ArcoWeb atinge públicos de interesse do Museu, sendo que a taxa de visualização do conteúdo do MCB foi alta, com abertura dos 

e-mails por cerca de 10% dos destinatários, segundo constatado nos relatórios encaminhados pelo parceiro (a taxa média de 

abertura dos e-mails enviados pelo ArcoWeb é de 3%). 

 

Ação 43. Produzir publicação com os premiados e selecionados da 29ª Edição do Prêmio Design Museu da Casa Brasileira. 

 
 A publicação com os premiados e selecionados desta edição foi desenvolvido no 4º trimestre, com projeto gráfico 

desenvolvido pela equipe MCB em colaboração com a vencedora do Concurso do cartaz, Ana Costa. O material teve tiragem de 

2500 exemplares e foi distribuído na cerimônia de abertura e ao público visitante da exposição, e será encaminhado à instituições 

de ensino de design e arquitetura no começo do ano letivo de 2016.   
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Nº Ação Indicador de Resultados Período Meta Realizado %

1º Trim. 5 125%

2º Trim. 6 150%

3º Trim. 1 25%

4º Trim. 3 75%

ANUAL 4 15

ICM % 100% 375%

1º Trim. 0%

2º Trim. 8 400%

3º Trim. 0%

4º Trim. 6 300%

ANUAL 2 14

ICM % 100% 700%

1º Trim. 7 117%

2º Trim. 8 133%

3º Trim. 4 67%

4º Trim. 13 217%

ANUAL 6 32

ICM % 100% 533%

1º Trim. 0%

2º Trim. 6 150%

3º Trim. 2 50%

4º Trim. 4 100%

ANUAL 4 12

ICM % 100% 300%

1º Trim. 3 8%

2º Trim. 13 33%

3º Trim. 13 33%

4º Trim. 14 35%

ANUAL 40 43

ICM % 100% 108%

1º Trim. 1 25%

2º Trim. 2 50%

3º Trim. 1 25%

4º Trim. 4 100%

ANUAL 4 8

ICM % 100% 200%

1º Trim. 0%

2º Trim. 1 100%

3º Trim. 0%

4º Trim. 0%

ANUAL 1 1

ICM % 100% 100%

METAS CONDICIONADAS

4

2

29

Realizar cursos, oficinas e workshops para o 

público em geral

(Vide Descritivo anexo) 
Nº de cursos realizados

28

Realizar exposições temporárias com conteúdos 

relacionados às áreas de vocação do MCB (vide 

Descritivo anexo)

Nº de exposições

Realizar palestras para o público

(Vide Descritivo anexo) Nº de palestras realizadas

6

31

Realizar lançamento de livro para o público

(Vide Descritivo anexo) Nº de lançamentos realizadas

4

30

32
Realizar apresentações musicais do projeto 

Musica no Museu (vide Descritivo anexo)
Nº de apresentações

40

33

Realizar programas temáticos:

. Aniversário da cidade

. Virada Cultural

. Dia das crianças

. Dia Consciência Negra

(Vide Descritivo anexo)

Nº de programas temáticos realizados

4

34

Publicação de livros com conteúdos que abordem 

as áreas de vocação do MCB, tais como 

arquitetura, design, paisagismo, urbanismo, 

patrimônio, mobiliário, tesauros e/ou sistemas 

descritivos relacionados ao acervo e outros. 

Nº de títulos publicados

1
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Nº Ação Indicador de Resultados Período Meta Realizado %

1º Trim. 0%

2º Trim. 0%

3º Trim. 0%

4º Trim. 0%

ANUAL 1 0

ICM % 100% 0%

1º Trim. 0%

2º Trim. 0%

3º Trim. 0%

4º Trim. 0%

ANUAL 1 0

ICM % 100% 0%

1º Trim. 0%

2º Trim. 0%

3º Trim. 0%

4º Trim. 0%

ANUAL 1 0

ICM % 100% 0%

1º Trim. 0%

2º Trim. 0%

3º Trim. 0%

4º Trim. 0%

ANUAL 1.920 0

ICM % 100% 0%

1º Trim. 0%

2º Trim. 0%

3º Trim. 0%

4º Trim. 0%

ANUAL 8 0

ICM % 100% 0%

1º Trim. 0%

2º Trim. 0%

3º Trim. 0%

4º Trim. 0%

ANUAL 1 0

ICM % 100%
0%

METAS CONDICIONADAS

35
Realizar Exposição “Design na coleção MCB” - 

Projeto Edital Proac Nº 01/2014
Exposição realizada

1

36

Implantar projeto “Vi Ver o Museu” -formação de 

jovens cegos ou com baixa visão como 

mediadores entre o público que possui deficiência 

visual e o patrimônio material - Projeto Edital 

Proac Nº 01/2014

Projeto implantado

1

37

Realizar projeto de “Adequação climática Expo 

Coleção MCB”

- Projeto Edital Proac Nº 02/2014

Contrato para execução dos serviços de 

adequação climática assinado

1

38

Propiciar visitas educativas a estudantes de 

escolas da rede estadual de educação vinculada 

à parceria com o FDE

Nº de estudantes da rede estadual de 

educação vinculada à parceria com o FDE 

atendidos

39

Proporcionar encontros e atividades de 

sensibilização para crianças de 0 a 3 anos no 

Jardim do Solar e demais espaços do museu 

através do Projeto Casinha Brasileira

Nº de encontros realizados

40

Publicação dos relatos e registros compartilhados 

por profissionais idosos de diversos ofícios 

através do Projeto Na Varanda do Museu 

Número de Publicações

 1.920 

8

1
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Justificativas 

Ação 28 – Realizar exposições temporárias com conteúdos relacionados às áreas de vocação do MCB. 
Meta prevista: 4 
Realizado 
Exposições realizadas – 15 

 
A superação da meta de exposições abertas em 2015 se deu pelo fato de diversas parcerias terem sido realizadas, 

possibilitando a montagem de mostras de grande impacto, como a exposição Tapas: design espanhol para gastronomia. A mostra, 
fruto de uma parceria do MCB com a Acción Cultural Espanhola, AC/E, e o Consulado Espanhol em São Paulo, foi um dos 
exemplos do ano de 2015. Além disso, a parceria com a Boom SP Design para o Projeto Balanço trouxe ao MCB diversos 
designers apresentando suas criações, cujas obras, sempre interativas, são um grande destaque no jardim do museu.   
 
29. Realizar cursos, oficinas e workshops para o público em geral 

A ação 29 teve a meta ultrapassada em 700%, o motivo do alto índice de realização deste tipo de atividade na programação 

do Museu foi devido à programação paralela de uma das exposições - Casas – Morada das Almas, que no segundo trimestre de 

2015 promoveu uma série de cinco oficinas na ocasião da Mostra em exibição no MCB; Também no segundo semestre o Evento 

temático Virada Cultural ofereceu três oficinas dentro de sua programação. Outro evento temático que contribuiu para a superação 

da meta foi o Mercado Manual, realizado pela primeira vez na programação do MCB; como parte da programação o evento 

ofereceu ao público visitante cinco aulas/oficinas sobre as técnicas artesanais expostas no mercado. 

Ação 30. Realizar palestras para o público  

A ação foi superada já no primeiro trimestre devido à programação paralela da Mostra Jovens Designers, que promoveu dois 

ciclos de palestras totalizando cinco atividades. O segundo e quarto trimestre também apresentou uma maior oferta da atividade, 

percebida em relação aos períodos anteriores; A relação de acréscimo da oferta deste tipo de atividade vai de encontro com as 

expectativas pretendidas com a programação do Museu que é a de aprofundamento do conhecimento, visto que sempre que 

possível, e pertinente, a gestão do MCB propõe uma extensão na parceria com os realizadores de suas mostras ou programas 

para disseminação de conteúdo complementar. Cabe ressaltar também que a parceria com o Portal Arq!Bacana foi reformulada, 

devida a troca de gestores do portal, e que resultou na assiduidade dobrada do número de palestras realizadas. 

Nº Ação Indicador de Resultados Período Meta Realizado %

1º Trim. 0%

2º Trim. 1 25%

3º Trim. 0%

4º Trim. 0%

ANUAL 4 1

ICM % 100% 25%

1º Trim. 0%

2º Trim. 0%

3º Trim. 1 50%

4º Trim. 1 50%

ANUAL 2 2

ICM % 100% 100%

1º Trim. 0%

2º Trim. 0%

3º Trim. 0%

4º Trim. 1 100%

ANUAL 1 1

ICM % 100% 100%

1º Trim. 0%

2º Trim. 0%

3º Trim. 0%

4º Trim. 0%

ANUAL 1 0

ICM % 100% 0%

METAS CONDICIONADAS

41

Projeção de filmes relacionados com arquitetura, 

design. As projeções terão a participação de 

convidados para debater os temas sugeridos 

pelos filmes.

Nº de eventos realizados

44

Montar exposição “Casas do Brasil” – 

Sobrevivências” como mostra de longa duração 

em espaço a ser disponibilizado no “Centro Paula 

Souza - ETEC Parque da Juventude”

Exposição Montada

42

Realizar campanhas de marketing e de 

publicidade institucional do museu em canais 

digitais, eletrônicos ou impressos, com prévia 

aprovação da proposta editorial e layout pela SEC

Número de campanhas realizadas

43

Produzir publicação com os premiados e 

selecionados da 29ª Edição do Prêmio Design 

Museu da Casa Brasileira, com prévia aprovação 

da proposta editorial e layout pela SEC

N° de publicações produzidas

1

1

4

2
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Ação 31. Realizar lançamento de livro para o público 

No primeiro trimestre não houve atividade programada, porém, o segundo trimestre superou todas as expectativas tendo a 

meta ultrapassada ao final do mês de Junho. Cinco dos livros lançados realizaram uma palestra ou debate complementarmente no 

mesmo evento. Dois dos livros lançados aconteceram paralelamente à abertura de exposições homônimas em cartaz no MCB; E 

um entre os eventos de lançamento de livro ofereceu um show musical como programação complementar no mesmo dia do 

evento, que foi o caso da coleção infantil Crianças Daqui.  

Ação 33. Realizar programas temáticos  
 programas temáticos tiveram uma incidência superior em relação à meta estipulada no Plano de Trabalho, pela primeira vez 

em comparação aos exercícios anteriores. Com a crescente oferta de eventos temáticos na cidade de São Paulo, o MCB aderiu 
em sua programação diversos eventos casados com datas específicas comemorativas ou de promoção e conscientização que 
representam coletivos, saberes ou fazeres. Além dos tradicionais “Aniversário de São Paulo, Virada Cultural, Dias das crianças e 
Consciência Negra” promoveu-se o calendário da Festa Junina, Virada Sustentável, Dia Mundial das Tapas e Mercado Manual de 
fazeres artesanais; tudo isso para grupar ainda mais as pessoas em torno das tradições culturais de determinada região ou novos 
costumes que promovam o sentimento de pertencimento do indivíduo com a cidade e o próximo.   
 
Ação 35.  Realizar Exposição “Design na coleção MCB” - Projeto Edital Proac Nº 01/2014 

O projeto submetido ao edital do Proac Nº01/2014 não foi aprovado e, portanto, não foi realizado. 
 

Ação 36. Implantar projeto “Vi Ver o Museu” - formação de jovens cegos ou com baixa visão como mediadores entre o 
público que possui deficiência visual e o patrimônio material - Projeto Edital Proac Nº 01/2013 

O projeto não foi aprovado no Edital Proac Nº 01/2014, não foi proposto no edital de 2015, e, portanto não será executado. 

Ação 37. Realizar projeto de “Adequação climática Expo Coleção MCB” - Projeto Edital Proac Nº 02/2014 

O projeto não foi submetido no Edital Proac Nº 02/2014, tampouco ao edital de 2015, devido à complexidade de viabilização dentro 

do edital, e, portanto não será executado. 

Ação 38. Propiciar visitas educativas a estudantes de escolas da rede estadual de educação vinculada à parceria com a 

FDE 

Meta – 1920 pessoas 

Não realizado 

Essa meta não foi realizada em decorrência do cancelamento da pareceria pelo FDE e por não haver repasse adicional, captação 

própria e/ou estabelecimento de parceria específica que permitisse sua realização sem esta pareceria. 

Ação 39. Proporcionar encontros e atividades de sensibilização para crianças de 0 a 3 anos no Jardim do Solar e demais 

espaços do museu através do Projeto Casinha Brasileira 

Meta - 8 encontros anuais 

Realizado – 1 encontro 

Não houve repasse adicional, captação própria e/ou estabelecimento de parceria específica que permitisse a realização desta 

meta, de forma integral. 

Ação 40. Publicação de relatos e registros compartilhados por profissionais idosos de diversos ofícios através do Projeto 

Na Varanda do Museu. 

Meta – 1 publicação 

Não realizado 

Não houve repasse adicional, captação própria e/ou estabelecimento de parceria específica que permitisse a realização desta 

meta. 

Ação 41. Projeção de filmes relacionados com arquitetura, design. As projeções terão a participação de convidados para 
debater os temas sugeridos pelos filmes. 
Exibição do documentário “Bike vs Cars” (vide ação 33). 

No ano de 2015 apenas um filme relacionado ao tema vocacional do MCB foi projetado em programação do MCB. Aconteceu na 

ocasião da Virada Cultural que teve como tema Mobilidade urbana e ocupação da cidade. Antes da projeção três convidados 
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realizaram um debate sobre as condições para mobilidade na cidade e a evolução das políticas públicas para o setor. Para outras 

projeções não houve captação de recursos, um novo projeto, em parceria com uma produtora, foi aplicado na Lei Rouanet em 

busca de captação de recursos para 2016. 

 
Ação 44 – Montar exposição “Casas do Brasil – Sobrevivências” como mostra de longa duração em espaço a ser disponibilizado 

no “Centro Paula Souza - ETEC Parque da Juventude” 
Meta prevista: 1 
Realizado 
Exposição realizada – 0 

 
A meta 44 não foi realizada no ano de 2015 pois não houve repasse adicional, captação própria e/ou estabelecimento de parceria 
específica que permitisse sua realização desta meta. A exposição já se encontra na ETEC, porém sem previsão de possibilidade 
de montagem. 
 
 
 
____________________ 
Claudia Ferraresso 
 
Gerente de Captação e Eventos 
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QUADRO DE METAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros  Contrato de Gestão Nº02/2012 - Entidiade 

Pública Gerenciada: Museu da Casa Brasileira - Relatório de Execução do Contrato de Gestão - 

Exercício 2015

Nº Ação Indicador de Resultados Período Meta Realizado

% 

Sobre 

Meta 

Anual

1º Trim. 0

2º Trim. 1 1 100%

3º Trim. 0

4º Trim. 1 1 100%

ANUAL 2 2

ICM % 100% 100%

1º Trim. 0

2º Trim. 1 1 100%

3º Trim. 0

4º Trim. 1 1 100%

ANUAL 2 2

ICM % 100% 100%

1º Trim. 0

2º Trim. 0

3º Trim. 0

4º Trim. 1 1 100%

ANUAL 1 1

ICM % 100% 100%

1º Trim. 0

2º Trim. 0

3º Trim. 0

4º Trim. 1 1 100%

ANUAL 1 1

ICM % 100% 100%

1º Trim. 0

2º Trim. 0

3º Trim. 0

4º Trim. 1 1 100%

ANUAL 1 1

ICM % 100% 100%

5
Realizar pesquisa com o acervo visando a 

publicação de artigo (revista científica/ site)
Proposta de política entregue

3
Submeter projetos com acervo a editais de apoio 

a conservação, pesquisa e difusão
Nº de projetos submetidos

4

Realizar pesquisa, identificação e arrolamento da 

documentação institucional do MCB, 

eventualmente localizadas em outras instituições.

Nº Pesquisa realizada (quadro com 

identificação dos documentos e localização 

dos mesmos)

PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

1

Desenvolver procedimentos/instrumentos 

técnicos relacionados a documentação 

museológica (Projeto de Documentação MCB)

Quantidade de instrumentos/ procedimentos 

desenvolvidos e implantados no ano. (Ex. 

nova ficha catalográfica; procedimentos de 

catalogação; etc.)

2
Desenvolver procedimentos técnicos relacionados 

à Gestão de Acervo

Quantidade de procedimentos técnicos 

desenvolvidos e implantados no ano. (ex.: 

Procedimento de acondicionamento e 

diagnóstico de conservação; Procedimento 

de conservação preventiva; Procedimentos 

para gerenciamento de riscos, etc.)
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Nº Ação Indicador de Resultados Período Meta Realizado %

1º Trim 0

2º Trim 0

3º Trim 0

4º Trim 1 1 100%

ANUAL 1 1

ICM % 100% 100%

1º Trim 0

2º Trim 1 1 100%

3º Trim 0

4º Trim 0

ANUAL 1 1

ICM % 100% 100%

1º Trim 0

2º Trim 1 1 100%

3º Trim 0

4º Trim 1 1 100%

ANUAL 2 2

ICM % 100% 100%

1º Trim 24.000 29.622 123%

2º Trim 23.000 47.051 205%

3º Trim 21.000 31.802 151%

4º Trim 22.000 32.521 148%

ANUAL 90.000 140.996

ICM % 100% 157%

Nº Ação Indicador de Resultados
Períod

o
Meta Realizado %

1º Trim 905 1.060 117%

2º Trim 1.110 1.139 103%

3º Trim 1.050 2.165 206%

4º Trim 660 1.808 274%

ANUAL 3.725 6.172

ICM % 100% 166%

1º Trim 70 74 106%

2º Trim 170 148 87%

3º Trim 160 146 91%

4º Trim 100 136 136%

ANUAL 500 504

ICM % 100% 101%

1º Trim 0

2º Trim 1 1 100%

3º Trim 0

4º Trim 1 1 100%

ANUAL 2 2

ICM % 100% 100%

11
Realizar de pesquisa de satisfação do público 

agendado
Nº de questionários aplicados no trimestre

12
Monitorar os índices de satisfação do público 

agendado com as visitas mediadas
Número de relatórios de pesquisas realizadas

9 Receber visitantes presencialmente no museu Nº de visitantes presenciais recebidos

PROGRAMA DE SERVIÇO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS

10

Realizar visitas educativas a estudantes de 

escolas públicas ou privadas (no mínimo 60% 

para estudantes de escolas públicas)

Nº de estudantes da educação formal, pública 

e/ou privada, atendidos

7

Realizar programas temáticos:

. Semana de Museus

 (vide Descritivo anexo)
Nº de programas temáticos realizados

8

Realizar edição anual do Concurso do Cartaz e do 

Prêmio Design Museu da Casa Brasileira

 (vide Descritivo anexo)
Nº de concursos e premiações realizados

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL

6

Realizar 1 exposição dos produtos selecionados 

na edição anual do Prêmio Design Museu da 

Casa Brasileira (vide Descritivo anexo)

Nº de exposições realizadas
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1º Trim      1.310 1.384 106%

2º Trim 540 682 126%

3º Trim 620 818 132%

4º Trim 555 588 106%

ANUAL 3.025 3.472

ICM % 100% 115%

1º Trim 0

2º Trim 0

3º Trim 1 2 200%

4º Trim 0

ANUAL 1 2

ICM % 100% 200%

1º Trim 0

2º Trim 0

3º Trim 30 30 100%

4º Trim 0

ANUAL 30 30

ICM % 100% 100%

1º Trim 2 0 0%

2º Trim 2 3  

3º Trim 2 2 100%

4º Trim 2 3 150%

ANUAL 8 8

ICM % 100% 100%

1º Trim 6 6 100%

2º Trim 6 6 100%

3º Trim 6 6 100%

4º Trim 6 6 100%

ANUAL 24 24

ICM % 100% 100%

17

Propostas de atividades relacionadas com os 

conteúdos do Acervo e exposições temporárias 

voltadas para famílias e público em geral através 

do Programa Uma Tarde no Museu

Nº de encontros realizados

15
Atender professores, educadores e guias de 

turismo em cursos de capacitação

Nº de vagas oferecidas nos cursos voltados a 

professores, educadores e guias de turismo 

capacitados

16

Propiciar visitas educativas e atividades 

complementares para os funcionários do museu 

através do Projeto Seu Museu

Nº de encontros realizados

13

Propiciar visitas mediadas para grupos-alvo: 

pessoas com deficiência, idosos, pessoas em 

situação de vulnerabilidade social, turistas, entre 

outros, incluindo os projetos realizados no 

Programa de Inclusão.

Nº de pessoas atendidas em visitas 

educativas

14
Realizar cursos de capacitação para professores, 

educadores e guias de turismo
Nº de cursos realizados
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Nº Ação Indicador de Resultados
Períod

o
Meta Realizado %

1º Trim 1 1 100%

2º Trim 0

3º Trim 0

4º Trim 0

ANUAL 1 1

ICM % 100% 100%

1º Trim 2 0

2º Trim 2 0%

3º Trim 0

4º Trim 0

ANUAL 2 2

ICM % 100% 100%

1º Trim 45 0

2º Trim 30 0%

3º Trim 0

4º Trim 0

ANUAL 30 45

ICM % 100% 150%

1º Trim 0

2º Trim 1 1 100%

3º Trim 0

4º Trim 0

ANUAL 1 1

ICM % 100% 100%

Nº Ação Indicador de Resultados
Períod

o
Meta Realizado %

1º Trim 2 2 100%

2º Trim 3 3 100%

3º Trim 3 3 100%

4º Trim 3 3 100%

ANUAL 11 11

ICM % 100% 100%

1º Trim 0

2º Trim 1 1 100%

3º Trim 0

4º Trim 1 1 100%

ANUAL 2 2

ICM % 100% 100%

1º Trim 0

2º Trim 1 1 100%

3º Trim 0

4º Trim 1 1 100%

ANUAL 2 2

ICM % 100% 100%

1º Trim 0

2º Trim 0

3º Trim 0

4º Trim 1 1 100%

ANUAL 1 1

ICM % 100% 100%

25

Elaborar notícias sobre o tratamento técnico dos

acervos no site ou nas redes sociais da

instituição. Exemplo: término de restauros

importantes, notícia de parcerias institucionais que 

levaram a novos estudos sobre os acervos da

instituição, etc.

Número de matérias/menções publicadas

23
Desenvolver e publicar no site atualizações sobre 

o acervo/temática do museu. 
Número de atualizações publicados 

24
Produzir newsletter semestral com prévia

aprovação de proposta editorial e layout pela SEC

Newsletter semestral elaborada e aprovada

pela SEC

21

Submeter apresentação de projeto desenvolvido 

ou iniciado pela OS no último ano para ser 

divulgada nos painéis digitais do 7º Encontro 

Paulista de Museus.

Nº de apresentações digitais inscritas

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA

22
Produzir folder mensal com prévia aprovação de 

proposta editorial e layout pela SEC

Folder mensal elaborado e aprovado pela 

SEC

19

Realizar ações de capacitação (palestras, 

oficinas, cursos) destinadas a profissionais do 

interior e da RMSP, no espaço do MCB

Nº de ações de capacitação realizadas

20 Receber público em cursos de capacitação
Nº de vagas oferecidas nas ações de 

capacitação

PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP

18
Realizar exposições itinerantes em museus e 

espaços expositivos do interior e da RMSP
Nº de exposições itinerantes realizadas
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Nº Ação Indicador de Resultados
Períod

o
Meta Realizado %

1º Trim 252.963    29%

2º Trim 460.854    53%

3º Trim 373.418    43%

4º Trim 708.097    81%

ANUAL 875.000 1.795.333 

ICM % 100% 205%

1º Trim 2 0

2º Trim 5 0

3º Trim 2 3 150%

4º Trim 1 0%

ANUAL 3 10

ICM % 100% 333%

Nº Ação Indicador de Resultados
Períod

o
Meta Realizado %

1º Trim. 5 125%

2º Trim. 6 150%

3º Trim. 1 25%

4º Trim. 3 75%

ANUAL 4 15

ICM % 100% 375%

1º Trim. 0%

2º Trim. 8 400%

3º Trim. 0%

4º Trim. 6 300%

ANUAL 2 14

ICM % 100% 700%

1º Trim. 7 117%

2º Trim. 8 133%

3º Trim. 4 67%

4º Trim. 13 217%

ANUAL 6 32

ICM % 100% 533%

29

Realizar cursos, oficinas e workshops para o 

público em geral

(Vide Descritivo anexo) 
Nº de cursos realizados

2

30

Realizar palestras para o público

(Vide Descritivo anexo) Nº de palestras realizadas

6

27

Submeter projetos para captação de recursos via 

leis de incentivo, fundos setoriais, editais públicos 

e privados

Nº de projetos submetidos

METAS CONDICIONADAS

28

Realizar exposições temporárias com conteúdos 

relacionados às áreas de vocação do MCB (vide 

Descritivo anexo)

Nº de exposições

4

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO

26

Captar recursos por meio de geração de receitas 

operacionais (bilheteria, receita de cessão 

remunerada de uso de espaços e contratos de 

restaurante, café, loja, estacionamento, termos 

gratuidade e leis de incentivo).

14,71% do repasse do exercício no contrato 

de gestão, equivalentes a R$ 875.000,00

 875.000 
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1º Trim. 0%

2º Trim. 6 150%

3º Trim. 2 50%

4º Trim. 4 100%

ANUAL 4 12

ICM % 100% 300%

1º Trim. 3 8%

2º Trim. 13 33%

3º Trim. 13 33%

4º Trim. 14 35%

ANUAL 40 43

ICM % 100% 108%

1º Trim. 1 25%

2º Trim. 2 50%

3º Trim. 1 25%

4º Trim. 4 100%

ANUAL 4 8

ICM % 100% 200%

1º Trim. 0%

2º Trim. 1 100%

3º Trim. 0%

4º Trim. 0%

ANUAL 1 1

ICM % 100% 100%

1º Trim. 0

2º Trim. 0

3º Trim. 0

4º Trim. 0

ANUAL 1 0

ICM % 100% 0%

35
Realizar Exposição “Design na coleção MCB” - 

Projeto Edital Proac Nº 01/2014
Exposição realizada

1

33

Realizar programas temáticos:

. Aniversário da cidade

. Virada Cultural

. Dia das crianças

. Dia Consciência Negra

(Vide Descritivo anexo)

Nº de programas temáticos realizados

4

34

Publicação de livros com conteúdos que abordem 

as áreas de vocação do MCB, tais como 

arquitetura, design, paisagismo, urbanismo, 

patrimônio, mobiliário, tesauros e/ou sistemas 

descritivos relacionados ao acervo e outros. 

Nº de títulos publicados

1

31

Realizar lançamento de livro para o público

(Vide Descritivo anexo) Nº de lançamentos realizadas

4

32
Realizar apresentações musicais do projeto 

Musica no Museu (vide Descritivo anexo)
Nº de apresentações

40



 

:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatorios Trimestrais SEC\2015\Relatório Anual                    Página 70 de 285 

 

 

 

 

1º Trim. 0

2º Trim. 0

3º Trim. 0

4º Trim. 0

ANUAL 1 0

ICM % 100% 0%

1º Trim. 0%

2º Trim. 0%

3º Trim. 0%

4º Trim. 0%

ANUAL 1 0

ICM % 100% 0%

1º Trim. 0%

2º Trim. 0%

3º Trim. 0%

4º Trim. 0%

ANUAL 1.920 0

ICM % 100% 0%

1º Trim. 0%

2º Trim. 0%

3º Trim. 0%

4º Trim. 0%

ANUAL 8 0

ICM % 100% 0%

1º Trim. 0

2º Trim. 0

3º Trim. 0

4º Trim. 0

ANUAL 1 0

ICM % 100% 0%

1º Trim. 0%

2º Trim. 1 25%

3º Trim. 0%

4º Trim. 0%

ANUAL 4 1

ICM % 100% 25%

41

Projeção de filmes relacionados com arquitetura, 

design. As projeções terão a participação de 

convidados para debater os temas sugeridos 

pelos filmes.

Nº de eventos realizados

4

39

Proporcionar encontros e atividades de 

sensibilização para crianças de 0 a 3 anos no 

Jardim do Solar e demais espaços do museu 

através do Projeto Casinha Brasileira

Nº de encontros realizados

8

40

Publicação dos relatos e registros compartilhados 

por profissionais idosos de diversos ofícios 

através do Projeto Na Varanda do Museu 

Número de Publicações

1

37

Realizar projeto de “Adequação climática Expo 

Coleção MCB”

- Projeto Edital Proac Nº 02/2014

Contrato para execução dos serviços de 

adequação climática assinado

1

38

Propiciar visitas educativas a estudantes de 

escolas da rede estadual de educação vinculada à 

parceria com o FDE

Nº de estudantes da rede estadual de 

educação vinculada à parceria com o FDE 

atendidos

     1.920 

36

Implantar projeto “Vi Ver o Museu” -formação de 

jovens cegos ou com baixa visão como 

mediadores entre o público que possui deficiência 

visual e o patrimônio material - Projeto Edital 

Proac Nº 01/2014

Projeto implantado

1
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1º Trim. 0%

2º Trim. 0%

3º Trim. 1 50%

4º Trim. 1 50%

ANUAL 2 2

ICM % 100% 100%

1º Trim. 0%

2º Trim. 0%

3º Trim. 0%

4º Trim. 1 100%

ANUAL 1 1

ICM % 100% 100%

1º Trim. 0%

2º Trim. 0%

3º Trim. 0%

4º Trim. 0%

ANUAL 1 0

ICM % 100% 0%

43

Produzir publicação com os premiados e 

selecionados da 29ª Edição do Prêmio Design 

Museu da Casa Brasileira, com prévia aprovação 

da proposta editorial e layout pela SEC

N° de publicações produzidas

1

44

Montar exposição “Casas do Brasil” – 

Sobrevivências” como mostra de longa duração 

em espaço a ser disponibilizado no “Centro Paula 

Souza - ETEC Parque da Juventude”

Exposição Montada

1

42

Realizar campanhas de marketing e de 

publicidade institucional do museu em canais 

digitais, eletrônicos ou impressos, com prévia 

aprovação da proposta editorial e layout pela SEC

Número de campanhas realizadas

2
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ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO (COM NOTAS EXPLICATIVAS) 

 

Vide Anexo. 
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Notas Explicativas: 
 
 

Todos os dados utilizaram o regime contábil de competência. O orçamento está conciliado com balanço contábil 

apresentado neste relatório. Para facilitar a leitura, inserimos a coluna com as referências no Balancete contábil do contrato de 

gestão. Como não está sendo considerado a depreciação e da baixa do imobilizado na apuração das despesas e 

consequentemente na receita do contrato de gestão, haverá exatamente a diferença de R$136.042,53 (grupos 3.15 e 3.16 do 

balancete) em relação ao balancete contábil.  

O valor total recebido do estado em 2015 foi de R$5.950.000,00 conforme item 1 do orçamento. 

Em 2015 não houve reservas de fundos. 

O valor total de receita do contrato de gestão considerando o valor apropriado de depreciação foi de R$6.120.058.21 

conforme grupo 4.01.01.01 do balancete contábil.  Sem a depreciação o valor reconhecido de receita foi de R$5.984.015,68 

conforme linha 1.3 do orçamento, atingindo 101,34% do previsto de R$5.905.000,00. (Valor total do repasse de R%5.950.000,00 

menos R$45.000,00 previsto para investimento conforme descrito no final do orçamento. 

Captação de Total Recursos – Todos os dados estão descritos no programa de financiamento e fomento deste relatório. 

Receitas Financeiras  

 rendimentos financeiros obtidos através da aplicação dos recursos de captação e dos repasses atingiram os resultados 
esperados. A atual administração negociou rendimentos melhores que variam entre 95% a 97% do CDI, rendimento médio de 0,96% 
a.m. A resultado decorre também da boa administração do fluxo de caixa, que permitiu a manutenção das aplicações financeiras em 
patamares elevados e do resultado da receita de captação operacional que permitiu manter valores aplicados em médio prazo.  

 
 
 
 

Despesas vinculadas ao CG 
 
Grupo 1 - Recursos Humanos 
 

A administração deste equipamento busca otimizar os recursos e capacitar os seus colaboradores, buscando a eficiência no 
desenvolvimento das funções. Em 2015 todas as metas referentes às despesas com Recursos Humanos descritas no Anexo III 
foram atingidas conforme demostrado no quadro abaixo;  

 

 
 

 
O valor realizado total do grupo 1.1. de R$4.574.329,52 contém além da folha dos funcionários ativos, todas as rescisões 

efetuadas no ano devido a reestruturação para atender o plano orçamentário de 2015 que totalizaram o montante de 
R$281.474.78, conforme descrito no quadro Rescisões Contratuais. Todo este valor foi pago diretamente com os recursos de 2015 
sem a necessidade de uso do fundo de reserva da entidade. 

 
Outro ponto relevante, foi o pagamento de um processo no TRT-SP no valor total de R$98.000,00 autorizado pela 

secretaria da cultura. 
 
Se estes valores não fossem considerados, o índice da folha de pagamento seria de 99,29%, dentro do valor previsto 

estabelecido para o ano de 2015. 
 

 
 
 
 
 

1 Tri 2 Tri 3  Tri 4 Tri 2015

Repasse do Contrato de Gestão 2.800.000        1.400.000        1.400.000        350.000              5.950.000,00       

Limite com Remuneração e Vantagens  (Demais Empregados ) 3.570.000,00       60,00%

Total Projetado Demais Empregados 3.474.174,69       58,39%

Folha de pagamento com encargos e benefícios 898.182,68           838.166,18           811.100,39           926.725,44               3.474.174,69       

Limite com Remuneração e Vantagens (Empregados Diretoria) 1.190.000,00       20,00%

Total Projetado Diretoria 1.100.154,83       18,49%

Folha de pagamento com encargos e benefícios 257.451,94           295.969,51           272.355,79           274.377,59               1.100.154,83       
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Rescisões Contratuais 2015. 

 

 
 
 

Grupo 2 - Prestadores de Serviço  
 

As despesas com prestadores de serviço atingiram o resultado de 102,22%. Este índice ficou dentro das expectativas 
(Previsto Vs Realizado) conforme demonstrado na planilha orçamentária. O valor do contrato firmado com a KPMG para a auditoria 
do exercício de 2015 foi de R$59.760,23. No orçamento consta o valor gasto com auditoria de R$59.782,56. A diferença são 
reembolsos referente as despesas que transporte, telefonas, cópias conforme a clausula III, item a do contrato. Vale ressaltar que 

os custos com despesas Administrativa/RH tem um aumento devido a contratação de prestação de serviço de recepção no período 
de férias e substituição das colaboradoras CLT, além da pesquisa salarial da área da cultura contratada.  
 
 
Grupo 3 Custos Administrativos  

 
As despesas com custos administrativos atingiram o resultado de 146,69%. Este índice superou o valor previsto, devido   

aos reajustes das contas públicas, aumento das despesas tributárias devido ao crescimento da captação operacional e a cobrança 
a partir de julho de 4% de COFINS sobre rendimento financeiro conforme DECRETO Nº 8.426, DE 1º DE ABRIL DE 2015, e o 
reconhecimento como despesa e receita do trabalho voluntário do conselho do museu. Com o ótimo resultado na captação, 
aumentamos o investimento em informática (manutenção de equipamentos evitando novas compras e contratação de 
licenciamento de softwares) e na compra de uniformes EPI´s.. 

 
 
Grupo 4 - Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança 

A despesa com o programa de edificações ficou superior em 6,89%, dentro do limite de segurança orçamentário. Vale 
ressaltar que foi contabilizado no primeiro trimestre o montante de R$186.386,76 referente a obra de elétrica. Este valor foi 
estornado no trimestre seguinte e transferido para benfeitorias no ativo, de acordo com os normas contábeis. O projeto de 
climatização das salas foi finalizado em 2015. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Dpto Centro de Custo jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15

Área Fim Comunicação 11.127            555              

Área Fim Educativo 4.774              319              

Área Meio Administrativo 5.635              333              

Área Fim Premio Design 47.952            2.305           

Área Fim Manutenção 36.491            4.351           

Área Fim Cedoc 10.465            

Área Fim Premio Design 5.651           

Área Fim Manutenção 3.279           

Área Fim Projeto Aprendiz 605              

Área Fim Comunicação 7.930           

Área Meio Administrativo 2.835           

Área Fim Exposições 6.590          

Área Meio Financeiro 51.902        

Área Fim Manutenção 4.804           

Área Fim Projeto Aprendiz 1.380          

Área Meio Administrativo 4.319         

Área Fim Exposições 19.432       

Área Meio Administrativo 4.076           

Área Fim Orientador de Público 5.736          

Área Fim Educativo 14.056        

Área Fim Comunicação 367             

Área Fim Educativo 14.493        

Área Fim Projeto Aprendiz 1.485           

Área Fim Manutenção 3.035           

Área Fim Manutenção 5.195           

Área Fim Manutenção

116.443,07     28.162,66    58.491,86   4.803,93      1.380,21     23.751,22  4.075,57      5.735,62     28.915,50   4.519,94      5.195,20      

Total 281.474,78  
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Grupo 5.1 - Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa 

 
 

As despesas com o programa do Acervo atingiram o resultado de 96,48%. Este índice ficou dentro das expectativas 
(Previsto Vs Realizado) conforme demonstrado no orçamento. 

 
  

Grupo 5.2 - Programa de Exposições e Programação Cultural 
 

Em 2015 foram gastos R$1.537.116,21, com o Programa de Exposições e Programação Cultural. Destes R$393.338,40 
decorrem da contabilização da gratuidade; foram despesas com as parcerias com músicos e empresas que conforme mecanismo 
de contabilização previsto, gerou uma receita no mesmo valor (conforme descrito em receitas, no item “Trabalhos Voluntários. 
Como os ótimos resultados da captação, foi possível manter o projeto da Música aos domingos, alocado na programação cultural e 
investir em exposições temporárias no museu. 

  
 
Grupo 6 - Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais  
 

As despesas com o programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais atingiram o resultado de 101,70%.  Este índice 
ficou dentro das expectativas (Previsto Vs Realizado) conforme demonstrado no orçamento. 

 
 
 
Grupo 7 - Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP 

 
 

As despesas com o programa de SISEM atingiram o resultado de 101,30%.  Este índice ficou dentro das expectativas 
(Previsto Vs Realizado) conforme demonstrado no orçamento 

 
. 

Grupo 8 - Programa de Comunicação 

 
As despesas com o programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais atingiram o resultado de 97,29%. Este índice 

ficou dentro das expectativas (Previsto Vs Realizado) conforme demonstrado no orçamento. 
 
 
Imobilizações – Equipamentos e Benfeitorias  
 

 Conforme descrito no programa de Edificações, foram contabilizados como benfeitorias o montante de R$186.386,76, 
referente a obra de elétrica que está ocorrendo no museu. O valor foi disponibilizado em 2014. Recebemos bens como doação no 
valor R$4.045,50, referente a uma geladeira consul, dos aparelhos Motorola da Nextel e 15 bancos da tok stok. 
Se não considerarmos estes valores, o valor total das imobilizações será de R$48.727,05, 8,28% acima do valor previsto, mas na 
margem de segurança financeira.  

 
Nota Final  

 
Com a redução das despesas de alguns programas sem comprometer a execução das atividades e com o aumento na 

captação de recursos, esta administração conseguiu manter o orçamento dentro do total planejado para o exercício, com execução 
integral das metas pactuadas, realocando recursos, sem diminuir a qualidade e a prestação de serviços para o público do Museu 
da Casa Brasileira, e permitindo a realização de ações não previstas no desenho inicial do orçamento. Todos os dados deste 
relatório estão em conformidade com o balancete contábil referente ao contrato de gestão.  

Nossos principais desafios foram; 

 Revisar o orçamento de 2015 conforme a atual realidade da econômica do Estado. 

 Desenvolver um plano de negócios para alavancar a captação de recursos 

 Diminuir o impacto da nova realidade orçamentária na prestação de serviço a população. 

 Reestruturar o quadro de colaboradores do museu para atender a previsão orçamentária. 
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As principais realizações de 2015 foram as ações ligadas ao estabelecimento de parcerias que permitiram o sucesso na execução 

das metas condicionadas, propiciando uma agenda cultural diversificada e completamente afinada com as áreas de vocação do 

museu, aliada ao trabalho contínuo do Serviço Educativo, que resultaram na manutenção em patamares elevados do público anual 

recebido pela instituição. Desde o início de seu contrato, em 2008, esta gestão tem tornado possível o aumento anual contínuo no 

número de visitantes do museu, tendo sido possível manter, em 2015, apesar do contexto desfavorável, o patamar alcançado. 

Conforme detalhado no relatório de atividades, a agenda de programação cultural do MCB em 2015 foi particularmente bem sucedida, 

tanto no que diz respeito à variedade e qualidade dos eventos apresentados, como no que se refere à vinculação destes eventos às 

áreas de vocação da instituição ou aos seus programas tradicionalmente constituídos.  

 Indicação de até três principais desafios de 2015 da execução contratual. 

Esta gestão enfrenta anualmente o desafio de desenvolver uma agenda de programação cultural diversificada e completamente 

afinada às áreas de vocação do museu sem que haja, para esta finalidade, previsão orçamentária em seu Plano de Trabalho. A cada 

ano, renova-se o desafio de possibilitar a captação adicional e/ou estabelecimento de parcerias para este fim. No exercício de 2015, 

este desafio se fez presente de forma particularmente relevante, considerando o contexto econômico nacional que não sou dificultou 

consideravelmente o cenário de captação de recursos próprios, como levou a uma significativa redução, de 15%, no valor do repasse 

previsto para o período.   

Os grandes desafios enfrentados foram os de cumprir a meta de captação neste contexto desfavorável e cumprir integralmente as 

ações estabelecidas Plano de Trabalho com equipe reduzida, considerando que a redução orçamentária implicou em cortes no quadro 

de funcionários. 

Conforme relatado detalhadamente no relatório de atividades, a resposta desta gestão a ambos os desafios foi extremamente 

positiva, tendo sido superada a meta de captação de recursos próprios e integralmente cumpridas as ações previstas no Plano de 

Trabalho e tendo sido realizadas ainda a maior parte das ações previstas nas metas condicionadas. 

 
 
 

 

 
 

______________________________________ 
Marco Antonio Leonardo Alves 
Diretor Administrativo Financeiro  
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QUADROS DOS ANEXOS TÉCNICOS  

 

PROGRAMAS TÉCNICOS 

ANEXOS DE COMPROVAÇÃO DAS METAS E ROTINAS TÉCNICAS  PÁG. 

 1. Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa 81 

 2. Exposições e Programação Cultural 98 

 3. Serviço Educativo e Projetos Especiais 115 

 4. Apoio Ao SISEM 167 

 5. Comunicação e Imprensa 168 

 6. Edificações: Manutenção Predial e Conservação Preventiva 

 

173 
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ÍNDICE DE ANEXOS: METAS, ROTINAS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

PROGRAMA ANEXOS DE COMPROVAÇÃO DAS METAS 

ROTINAS / OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

 

Periodicidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo: 

Conservação, 

Documentação e 

Pesquisa 

1. Diagnóstico do Estado de Conservação dos Acervos Museológico, Arquivístico e 
Bibliográfico do Museu (REFERÊNCIAS: Caderno de Orientações / PDF Getty) 

2º trim. do 1º ano do CG 

2. Plano de Conservação do Museu – (REFERÊNCIA: Caderno de Orientações) 3º trim. do 1º ano do CG 

3. A partir do 4º trimestre do 1º ano: Relatório Semestral de Execução do Plano de 
Conservação do Museu (...) – (MODELO SEC) 

Semestral 2º e 4º trim. 

4. Relatório Trimestral de Restauro, Empréstimos e Novas Aquisições (MODELO 
SEC) 

Trimestral 

5. Relatório de Atualização do BDA SEC e de Pesquisa de Origem e Procedência 
de Acervo (MODELO SEC) 

Semestral 2º e 4º trim. 

6. Inventário do Acervo Museológico 
7. Inventário do Acervo Bibliográfico 

8. Guia do Acervo Arquivístico 
 

a) MODELOS: Relatório de Atualização de Inventário + Planilha: Inventário do 

Acervo Museológico (que será utilizada para atualização do Anexo IVA do 

Contrato de Gestão). 

b) Acervo Bibliográfico: inventariar coleções especiais 

c) Guia Arquivístico: só da documentação histórica e não institucional. 

Anual, com a proposta 

do Plano de Trabalho do 

exercício seguinte 

(julho/agosto de cada 

ano) 

9. Relatório de perfil do núcleo/setor de Acervo e Pesquisa e resumo dos 
resultados alcançados (MODELO SEC). 

Anual, no 4º trimestre 

trim. 

10. Relatório de Implantação (ou das Ações) do Centro de Pesquisa e Referência 
do Museu e das Parcerias Técnicas / Acadêmicas – quando for o caso 

(REFERÊNCIA SEC) 

Semestral, no 2º e no 4º 

trim. 

Observações: 

Registro topográfico do acervo (mapa de localização das peças do acervo): Por questão de segurança, não há necessidade de envio 

do mapa. A UPPM fará verificação in loco, durante as visitas técnicas. 
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PROGRAMA ANEXOS DE COMPROVAÇÃO DAS METAS 

ROTINAS / OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

 

Periodicidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposições e 

Programação 

Cultural 

1. Política de Exposições e Programação Cultural do Museu (...) 
 

Anual, com a proposta 

de aditamento 

2. Descritivo das Exposições e da Programação Cultural do Museu Previstas Anual, com a proposta 

de aditamento + 

atualizações 

trimestrais, conforme 

necessário 

3. Relato das Ações de Atualização e Aprimoramento da Comunicação Visual 
e Acessibilidade Expositiva (para pessoas com deficiência e por meio de 

recursos em inglês e espanhol) 

Semestral 

2º e 4º trim. 

4. Consolidado Trimestral das Planilhas de Público, assinado pelo Diretor 
responsável 

Trimestral 

5. Relato de monitoramento de público virtual (REFERÊNCIA SEC) Trimestral 

6. Relatório de Pesquisa de Perfil e de Satisfação do Público participante de 
cursos, oficinas, workshops 

Semestral, no 2º e no 

4º trim. 

7. Relatório de Pesquisa de Perfil e de Satisfação do Público em Geral (com 
índices de satisfação) (Há REFERÊNCIA SEC para o modelo de pesquisa a 

ser aplicada) 

Semestral, no 2º e no 

4º trim. 

8. Relato Complementar das Exposições e Programação Cultural Realizada 
(informações adicionais, quando for o caso) 

Trimestral / quando for 

o caso 

9. Regulamento dos Concursos, Editais e Programas de Residência Artística / 
Técnica / Cultural (quando houver) 

Anual, com a proposta 

de aditamento 

 

 

 

 

 

 

 

Serviço Educativo 

e Projetos 

Especiais 

1. Plano do Serviço Educativo e Projetos Especiais (REFERÊNCIA: Caderno 
de Orientações) 

Anual, com a proposta 

de aditamento 

2. Relatório do perfil da área educativa e resumo dos resultados alcançados 
(MODELO SEC) 

Anual, no 4º trim. 

3. Relato das Ações de Ampliação do Público Agendado (ações para 
ampliação da qualidade das visitas mediadas e da capacidade de 

atendimento; parcerias com redes escolares e instituições vinculadas aos 
demais grupos alvo para ampliar o nº de grupos atendidos em todos os 

horários disponíveis) 

Semestral, no 2º e 4º 

trim. 

 

4. Informe dos materiais educativos disponibilizados para professores, 
estudantes, educadores de grupos não escolares e guias de turismo 

(impressos e virtuais) 

Semestral, no 

2º e 4º trim. 

5. Relatório de Pesquisa de Satisfação do Público Escolar Semestral, no 

2º e 4º trim. 

 6. Relato Complementar das Ações do Programa de Serviço Educativo e 
Projetos Especiais (informações adicionais, quando for o caso) 

Trimestral, quando for 

o caso 

 1. Relatório das Atividades de apoio ao SISEM, destacando nº de municípios 
atendidos / público participante / atuação nas redes temáticas / intercâmbios 

técnicos 

Trimestral 
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Apoio Ao SISEM 

2. Plano de Ações de Apoio ao SISEM para o próximo ano, com Descritivo das 
Exposições e Programação Cultural de Apoio ao SISEM 

Anual, com a proposta 

de aditamento 

3. Atualização do Descritivo das Exposições e Programação Cultural de Apoio 
ao SISEM Previstas 

Trimestral, conforme a 

necessidade 

 

Programa 

Específico 

[colocar nome 

correto] 

1. Relato Complementar das Ações do Programa Específico (informações 
adicionais, quando for o caso) 

Trimestral 

2. Plano de Ações do Programa Específico para o próximo ano Anual, com a proposta 

de aditamento 

 

 

 

 

Comunicação e 

Imprensa 

1. Plano de Comunicação do Museu (REFERÊNCIA: Caderno de Orientações) Anual 

2. Propostas de publicações (livros, coleções e outros), com proposta editorial, 
especificação técnica e tiragem 

Anual, com a proposta 

do Plano de Trabalho 

do exercício seguinte 

3. Relatório de Destaques do Museu na Mídia do período (MODELO SEC: 
Relatório de Clipping e Destaques da Mídia) 

Trimestral 

 

 

 

 

Edificações: 

Manutenção Predial 

e Conservação 

Preventiva 

 

1. Planilha de Acompanhamento de Execução dos Serviços de Manutenção e 
Conservação Preventiva das Edificações (REFERÊNCIA SEC) 

Trimestral 

2. Relatório de Acompanhamento de Serviços, (MODELO SEC) contendo: 
. Descritivo das ações de combate a incêndios 

. Descritivo da programação de combate a pragas 

. Descritivo das ações de segurança, salvaguarda e contingência 

. Descritivo das ações de acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade 

reduzida realizadas 

. Descritivo das ações de sustentabilidade ambiental realizadas 

Semestral, no 2º e 4º 

trim. 

 

 

 

3. Cópia do AVCB ou relatório descritivo com registros das ações realizadas 
para obtenção 

Se for cópia: anual; 

Se for relatório: 

semestral, no 2º e 4º 

4. Cópia do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião a cada renovação 
ou Relatório descritivo com registro das ações realizadas para obtenção do 

alvará 

Se for cópia: anual; 

Se for relatório: 

semestral, no 2º e 4º 

5. Cópia das apólices de seguros Anual, no trimestre da 

renovação 
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ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA 

ANEXO nº3 – Relatório Semestral de Execução do Plano de conservação 

TRIMESTRE/2015: 4º (quarto) 
 

Apresentação 

 
O Museu da Casa Brasileira (MCB) tem por atribuição reunir, organizar, pesquisar, preservar, conservar, 

documentar e expor pública e didaticamente acervos culturais materiais e imateriais relacionados aos seus eixos 
temáticos. Sendo assim, deve aplicar corretamente os princípios e procedimentos técnicos e teórico-metodológicos da 
Museologia e áreas afins, utilizando as tecnologias mais adequadas e seguras e seguindo as diretrizes museológicas 
definidas pela Secretaria de Estado da Cultura, bem como, cuidar da sua conservação, restauro ou arquivamento 
especializado, devido a seu valor histórico, sociológico ou artístico. Sua missão é: 
 

Ser um centro museológico de referência nas questões da morada brasileira pelo 
viés de seus usos e costumes, arquitetura e design, buscando preservar as 
relações do homem com seu habitat, por meio da pesquisa, da discussão e da 
comunicação, estimulando a inclusão social. 

 
 
Prédio e entorno 

O MCB está sediado em um prédio construído na década de 1940, localizado na av. Brig. Faria Lima, nº 
2705, uma das principais artérias viárias da Zona sul. Por ser um prédio adaptado para as necessidades 
museológicas, apresenta alguns problemas, entre eles, ausência de espaço adequado para suas áreas de 
acondicionamento de acervo (Museológico, Bibliográfico e Arquivístico): a Reserva Técnica localiza-se no subsolo do 
prédio e o espaço destinado para o acondicionamento do conjunto bibliográfico e o acervo institucional não permite 
expansão. 
 

O prédio tem sua fachada voltada para a Av. Brig. Faria Lima, a lateral esquerda (para que olha de frente) faz 
divisa com a Rua Escócia e, a lateral direta com a Rua Gumercindo, ambas rotas de grande fluxo de acesso à avenida 
e a marginal Pinheiros. 
 

Na sua face posterior abriga um jardim com aproximadamente 6.600m², com mais de 400 árvores de diversas 
espécies. 
 
Acervo 

O acervo do MCB é composto por 410 peças, móveis representativos da transformação do mobiliário no 

Brasil dos séculos XVII ao XXI, além de um pequeno conjunto de objetos utilitários. Os materiais são diversos: 
madeira, com seus acabamentos em tecido ou couro, além de metais, porcelana e vidro. 
 

Possuímos ainda um comodato1 com a Fundação Crespi Prado, que nos proporciona expor 221 objetos de 

diversos materiais: madeira, porcelana, cristal, mármore, etc. 
 

 
Condições do acondicionamento, armazenamento e monitoramento dos acervos 

O MCB não possui sistema eletrônico de controle de temperatura e umidade. O acervo esta alocado em 5 espaços 
distintos, sendo:  

1. reserva técnica: interna (subsolo) e externa2 (empresa de guarda especializada); 
2. exposições de longa duração: “Coleção MCB” e “A Casa e a Cidade – Coleção Crespi-Prado” 
3. área externa: jardim; 

 
A Reserva Técnica Interna está localizada no subsolo do prédio e tem aproximadamente 66m². O acesso se dá por 

uma porta próxima ao hall e uma escada estreita em formato caracol que leva até o subsolo. A Reserva dispõe de 

                                                           
1 O Comodato foi firmado entre a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e a Fundação Crespi-Prado em 01 de julho de 2011, 
estão sob a gestão do MCB 453 peças do acervo da Fundação Crespi Prado. 
2 Alocação de uma Reserva Técnica Externa foi feita devido à ausência de espaço dentro do edifício sede do MCB. 
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duas portas enteladas fechadas com chave, uma de acesso diário e outra usada para entrada e saída de peças de 
grande porte. Possui na parte externa ao local de guarda duas claraboias que têm a função de ventilar e iluminar o 
espaço, sendo que uma dessas entradas também é utilizada para o içamento do acervo. As características do local 
demandam maiores cuidados com as condições ambientais, por se tratar de um subsolo, e compartilhar o espaço com 
o reservatório de água, apresenta um índice elevado de umidade, fator que corrigimos com o uso de aparelhos 
desumidificadores. Os índices médios de temperatura aferidos na Reserva Técnica Interna em 2015 ficaram entre 
23,10 e 27,18 ºC (média anual 25,27 ºC), a umidade relativa ficou entre 52,77 e 55,62 UR (média anual 53,91 UR). 
 

Na Reserva Técnica os objetos estão distribuídos em três nichos, sendo que dois deles compostos por 
plataformas de aço e um com trainéis. Nos dois primeiros, estão acondicionados mesas, cadeiras e baús, no nicho 
com trainéis desenvolvemos um sistema para acondicionar as camas. Algumas peças devido seu peso e dimensões 
estão acomodadas em bases com rodízios, que permitem sua manipulação e deslocamento dentro da Reserva. 
Possuímos ainda, dois armários de aço para objetos pequenos, distribuídos por tipo de materiais (metal, porcelana e 
vidro) e, uma mesa de apoio para manipulação das peças. 
 

O MCB possui ainda um espaço em Reserva Técnica Externa, que foi contratado junto a Clé Reserva 

Contemporânea3, empresa especializada em guarda de acervos museológicos, neste local possuímos um conjunto de 
22 peças4 do acervo MCB.5 Trata-se de uma área de 50 m², como monitoramento climático, em 2015 o índice médio 
anual foi de 20 Cº e 50% UR. Ainda sem mobiliário adequado, as peças estão dispostas uma ao lado da outra.  
 
Nas dependências do MCB, possuímos duas salas com exposições de longa duração:  

 

 A sala “Coleção MCB”, com 88 peças do acervo da instituição e exposição com o mesmo nome, não 

possui controle climático, mas desde o segundo semestre deste ano passamos a realizar o monitoramento 
diário da umidade e temperatura por meio de termohigrometro instalados na sala. A sala tem 
aproximadamente 200m², é acessada através do hall central. O espaço possui grandes janelas laterais de 
amos os lados, à da direita voltada para um jardim e rua lateral e, a da esquerda para o pátio central. As 
janelas são mantidas fechadas, para evitar a incidência de fuligem da rua e pátio. Apesar do jardim lateral 
fazer divisa com a parede da sala de exposição, fator que poderia influenciar diretamente nos níveis de 
umidade da sala, tal fato não ocorre. O índice anual de temperatura nesta sala em 2015 ficou entre 22,79 e 
25,11 (média anual 24,22 ºC), já a umidade relativa ficou entre 55,94% e 61,38% UR (média anual de 
58,94). Se comparada à média anual de 2014 notaremos que houve um pequeno aumento na temperatura 
(1 ºC) e na umidade (8 % UR), mas ainda julgamos estes índices como aceitáveis, em se tratando de um 
acervo majoritariamente constituído por madeira e, há décadas exposto a este ambiente. No entanto, 
seguiremos monitorando tais índices. 
 

 A sala Coleção Crespi-Prado, com 221 peças da coleção da Fundação de mesmo nome, apresenta a 

exposição “A Casa e a Cidade – Coleção Crespi-Prado”, desde meados de novembro de 2014 passou a ter 
climatização e aferimento diário de temperatura e umidade. A sala está localizada no 1º piso do prédio, 
pode ser acessada pelo elevador ou por uma escada, ambos localizados no hall central. No 1º piso, um m 
pequeno hall de distribuição dá acesso a duas portas laterais que levam aos terraços e, uma central que dá 
acesso a sala expositiva. A sala possui janelas ao fundo voltadas para o jardim, e janelas laterais voltadas 
para os dois terraços, todas são mantidas fechadas e com persianas tipo “roll on” para barrar a incidência 
de luz solar. O índice anual de temperatura aferido na sala ficou entre 22,58 ºC e 23,51 ºC (média anual 
23,17 ºC), quanto a umidade relativa os índices ficaram entre 58,65 e 64,39 UR (média anual 61,02 UR). É 
valido destacar que anteriormente a instalação da climatização, no período do verão a temperatura na sala 
chegava aos 28 ºC, no entanto, a umidade relativa de manteve estável, apenas com uma variação anual 
maior que 5% UR, valor que iremos monitorar para avaliar as possibilidades de correção. 

 
No que se refere à expografia das duas coleções, as peças estão expostas sobre bases de metal revestidas por 

MDF e outras de lamina de chapa de aço pintado. Existem ainda vitrines de grandes dimensões onde estão expostos 
utensílios domésticos, prataria e porcelanas. O sistema de iluminação é composto por lâmpadas frias e de iluminação 
indireta que não afeta a conservação dos objetos. 
 

                                                           
3 Desde agosto de 2015. 
4 Sendo: 18 peças do acervo; 1 da coleção do Banco Santos; 3 do patrimônio edificado. 
5 Nesta mesma Reserva estão ainda 134 peças provenientes da coleção Crepi-Prado, em como em comodato com o MCB desde 
2011 (Processo nº 67240/2010). 
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Quanto ao jardim, local onde encontram-se expostas 5 peças, sendo 3 delas do acervo do MCB6 e outras 2 do 
acervo do Banco Santos (Cid Collection) que mantemos sobre nossa guarda, na área externa não é possível fazer o 
monitoramento de temperatura e umidade, no entanto, mantemos as peças sob constante vigilância da equipe. 
 

Concluindo, de forma geral não observamos nenhum tipo de reação das peças quando há variação no clima, 
quer seja na sala recentemente climatizada (Coleção Crespi-Prado) ou na sala “Coleção MCB”, local onde 
acreditamos que o acervo já esteja aclimatado as condições propiciadas pelo prédio, permitindo a estabilidade de 
seus suportes. 
 

Quanto ao controle de poluentes, devido à localização do prédio junto à rota de grande fluxo viário, mantemos 
todas as janelas das áreas expositivas fechadas, para evitar a incidência de fuligem. Na Reserva Técnica, as 
esquadrias e claraboias são vedadas com telas de TNT, para minimizar a entrada de partículas de poeira. 
 

Existe também uma grande preocupação quanto ao controle de pragas, tendo em vista o histórico do passado 
de infestação de cupim, atualmente o MCB desenvolve um programa de controle de pragas urbanas, que consiste nos 
seguintes serviços:  

a. Vistoria e substituição quinzenal de armadilhas para roedores (área externa); 
b. Vistoria e desinsetização bimestral das dependências internas, contra formigas, baratas, etc.; 
c. Vistoria anual de focos de insetos xilófagos (cupins) e eventuais aplicações quando detectado algum foco;  

 
Em complemento as ações de controle de pragas, atuamos na gestão fitossanitária do jardim do MCB, visando 

o equilíbrio do parque arbóreo, pois entendemos que o equilíbrio deste tem relação direta com o restante do 
patrimônio da instituição. Dentro do nosso Projeto de Revitalização do Jardim, no decorrer deste ano realizamos a 
poda de equilíbrio de 77 árvores que apresentavam algum grau de comprometimento. No início de 2016 faremos a 
supressão de 42 outras árvores que apresentam comprometimento fitossanitário. Como contrapartida das supressões 
pretendemos replantar espécies nativas, mais resistentes ao ataque de pragas. 
 
 
Estado de Conservação do Acervo 

Durante o último diagnóstico realizado em dezembro, foram avaliadas 410 peças, entre mobiliário e objetos, 

constituídos por madeira, tecido, couro, metal e vidro. Como critério de avaliação do estado conservação, 
classificamos as condições do acervo em 4 níveis7: 

 
a. Bom: a peça encontra-se em excelentes condições de conservação, estando totalmente 

íntegra, não necessitando de intervenção ou restauração, nem tendo passado por nenhum 
processo semelhante antes. Neste estado, o objeto apresenta suas características originais 
preservadas, podendo possuir uma tênue pátina do tempo, o que não impede sua perfeita 
leitura estética. 

b. Regular: a peça apresenta características físicas e estéticas originais em boas condições, 

mesmo que já tenha sido restaurada. Ela pode, também, estar necessitando de uma 
pequena intervenção ou troca de algum elemento anexo (moldura não original, vidro, arame 
de fixação, pregos, etc.). É importante considerar que neste estado o objeto não deve 
conter descaracterizações e/ou processo degradativo (ataque de insetos, micro-organismos 
em desenvolvimento, desprendimento de camada pictórica, etc.). 

c. Ruim: a peça possui sujeira aderida, pequenas perdas e/ou passa por processo inicial de 

deterioração (ataque de insetos, desenvolvimento de fungos, desprendimentos de 
policromia, fissuras, rachaduras, escurecimento de verniz, etc.). Neste estado, mesmo que 
o objeto apresente problemas, sua leitura estética é legível, podendo necessitar, contudo, 
de uma higienização mais aprofundada e/ou de pequenas intervenções, as quais devem 
ser realizadas por um profissional especializado (restaurador), capaz de interromper seu 
processo degradativo, consolidar sua estrutura física e valorizar suas características 
formais. 

d. Péssimo: a peça apresenta-se em processos graves de degradação, tais como grandes e 

irreversíveis perdas de sua matéria original, descaracterizações, partes apodrecidas, 

                                                           
6 Uma delas (Escultura em Ferro Dobrado), ainda não incorporada em definitivo por não sabermos a proveniência do objeto, que foi 
incorporado ao acervo na década de 1980. 
7  Destacamos que a partir de 2016 adotaremos somente três níveis para o estado de conservação (bom, regular e ruim), 
compatibilizando com o novo software de gestão (In.Patrimonium) que será implantado pela Secretaria da Cultura do Estado de São 
Paulo no final do primeiro semestre de 2016. 
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alterações provocadas por intervenções anteriores inadequadas, intenso ataque de insetos, 
proliferação acentuada de micro-organismos, manchas e escorrimentos de água, distorções 
fortes, desprendimento de policromia e outros. Neste estado, o objeto necessita de 
intervenção mais criteriosa, na qual devem ser utilizadas técnicas mais sofisticadas, a 
serem definidas por um profissional especializado em conservação. 

 
O diagnóstico 2015 apontou que 382 peças apresentam bom estado de conservação e outras 28 em estado 

regular. Não foi diagnosticada nenhuma peça em estado ruim ou péssimo, podemos concluir, portanto, que o nosso 

acervo apresentou um índice satisfatório de conservação. 
 

Como medida corretiva neste segundo semestre realizamos pequenos restauros em duas das peças com 
índice regular8, uma delas exposta no hall do restaurante e outra acondicionada em nossa reserva técnica externa. 
 

O acervo acondicionado na Reserva Técnica Externa, apresenta no geral um bom estado de conservação, 
destacamos que estamos monitorando constantemente a estabilidade das peças, tendo em vista que anteriormente 
elas peças estavam em espaço não climatizado. 
 
Ações para adequação do serviço de limpeza 

Neste semestre não houve ações de adequação, mantivemos o procedimento padrão de higienização. 
 

Informe semestral da higienização dos acervos - 2º Semestre/2015 
 

1) Acervo museológico 

 
Assim como de praxe, ao longo deste semestre realizamos as ações de higienização do acervo de acordo com o 
nosso cronograma.  
 
A higienização do acervo é realizada em 3 (três) momentos: diária, semanal e trimestral. É realizada pela equipe 
técnica e pelo corpo de limpeza do museu, que recebe capacitação para exercer a função. Para maior controle e 
eficiência dispomos de um cronograma, que indica os dias da semana e as datas em que as ações de 
higienização devem ser efetuadas. 
 
A higienização diária ocorre nas áreas da exposição de longa duração, que consiste no uso de flanela para 
remoção de partículas de poeira dos objetos e pano ou MOP levemente umedecido para o piso. Nas segundas-
feiras, dias em que a instituição está fechada ao público realizamos uma limpeza mais detalhada. 
 
A limpeza da Reserva Técnica ocorre as terças-feiras e é realizada conjuntamente pela equipe técnica e equipe 
de limpeza da instituição. Cabe mencionar que o acervo acondicionado na Reserva Técnica Externa (Clé 
Reserva Contemporânea) desde de agosto deste ano, será higienizado semestralmente, pois a condição do 
espaço não propicia o acumulo de partículas de poeira. 
 
Trimestralmente, realizamos uma limpeza detalhada e mais criteriosa. Esta limpeza consiste na remoção do 
móvel ou objeto do espaço onde está localizado, para um local onde ele será minuciosamente limpo, com uso de 
pincéis, aspiradores e panos secos. Caso o objeto necessite de intervenção mais específica, acionamos 
parceiros que desenvolvem trabalhos de conservação para o Museu. 
 
Para os procedimentos de limpeza seguimos algumas regras: 

 
1. A higienização somente é realizada por profissional devidamente capacitado, e se sob a orientação 

da equipe técnica; 
2. Toda equipe envolvida no processo de limpeza utiliza luvas adequadas aos tipos de materiais que 

estão sendo manipulados; 
3. Para a limpeza dos objetos são utilizados tecidos de algodão ou flanela, aspirador de pó e pincéis; 
4. O uso de água somente é permitido para limpeza do piso, esta ação deve ser praticada com um 

pano ou MOP, levemente umedecido; 
5. Para higienização de objetos de pequeno porte utilizamos uma mesa de apoio ou carrinho móvel; 

                                                           
8 Banco de encosto (PI MCB02012) e Relógio (PI MCB1014) 
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6. Caso um objeto exposto apresente alguma alteração instruímos as equipes (limpeza, orientadores 
de público e educadores) a comunicar imediatamente o setor responsável para averiguar e tomar as 
medidas cabíveis. 

 
Responsáveis: Wilton Guerra (Coordenador) 
Periodicidade da ação: diária/semanal/ trimestral 
 

 

Registro fotográfico das atividades 

Imagem Registro 

 

 

Ação de higienização semanal (terça-feira) 
na Reserva Técnica – que consiste na 
limpeza do piso e mobiliário técnico. 
No detalhe higienização realizada pela 
equipe Técnica. 
Foto: Equipe MCB 
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Ação de higienização exposição de longa 
duração “Coleção MCB”. No detalhe 
higienização realizada pela equipe de 
limpeza. 
Foto: Equipe MCB 
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Ação de higienização diária (terça a sexta-
feira) da exposição de longa duração “A 
Casa e a Cidade – Coleção Crespi-Prado”. 
No detalhe higienização realizada pela 
equipe de limpeza. 
Foto: Equipe MCB 

 

 

Ação de higienização trimestral – que 
consiste numa higienização detalhada (fina), 
com a remoção das peças e uma limpeza 
com pano, pincel e aspirador de pó. No 
detalhe objetos deslocados para 
higienização. 
Foto: Equipe MCB 

 

2) Conjunto bibliográfico 

O MCB possui um conjunto bibliográfico com mais de 6.700 (seis mil e setecentos) volumes. No último 
trimestre de 2014 apresentamos nossa proposta de Política para o Conjunto Bibliográfico da instituição. Atualmente 
com o apoio de uma bibliotecária contratada no primeiro trimestre de 2015, iniciamos a implementação de algumas 
adequações na proposta no intuito de alinhar com a Política de Gestão da Instituição recém aprovada pelo Conselho 
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de Orientação Cultural do MCB. O Intuito é que o MCB mantenha somente sob sua gestão assuntos que estão 
diretamente ligados à sua área de atuação. Calculamos que cerca de 30% do conjunto será transferido para outras 
instituições. 
Para a higienização deste conjunto bibliográfico, adotamos um sistema de rodízio que consiste na limpeza semanal de 
um conjunto de estante/ prateleira, com o uso de aspirador de pó e flanela. 
 
 
3) Acervo arquivístico 

O MCB possui aproximadamente 30 metros lineares de documentação referentes ao exercício das funções e 
atividades do MCB, este conjunto recebe o mesmo tratamento de higienização que o conjunto bibliográfico 

 
 

 

 

 

 

________________________________________ 

Wilton Guerra  
Gerente do Cedoc 
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ANEXO 4 – RELATÓRIO TRIMESTRAL DE RESTAUROS, EMPRÉSTIMOS E NOVAS AQUISIÇÕES 
 

TRIMESTRE/2015: 4º (quarto) 

 
 

1. OBRAS RESTAURADAS POR TERCEIROS 

Neste trimestre, a partir dos procedimentos de diagnóstico de conservação do acervo do Museu da Casa 
Brasileira, detectamos que 4 peças necessitavam de pequenos restauros, visando a consolidação ou 
estabilização das mesmas. 
 

Cômoda-papeleira  
Patrimônio Interno: MCB-0034 
Nº Patrimônio: MCB-00034  
 

 

Relógio 
Patrimônio Interno: MCB-1014 
Nº Patrimônio: MCB-00000_64  
 

 

Banco de encosto 
Patrimônio Interno: MCB-0212 
Nº Patrimônio: MCB-00200  
 

 

Aparador Etagère  
Patrimônio Interno: MCB-0205 
Nº Patrimônio: MCB-00194  
 

 

 
 

 

2. OBRAS EMPRESTADAS 

Não houve empréstimos neste último trimestre. 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 

Wilton Guerra  
Gerente do Cedoc 

 
 

javascript:editar('Gerenciar.asp?Pasta=Identificação&ID=67410',%20'IDOBJETO')
javascript:editar('Gerenciar.asp?Pasta=Identificação&ID=67614',%20'IDOBJETO')
javascript:editar('Gerenciar.asp?Pasta=Identificação&ID=67479',%20'IDOBJETO')
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ANEXO 4 – Relatório de atualização do BDA SEC e de pesquisa de origem e procedência de acervo 
 

TRIMESTRE/2015: 4º (quarto) 

 
 

Não houveram atualizações no Banco de Dados de Acervo. Primeiro porque ainda estamos no processo de 
cruzamento das informações levantadas a partir da ação de documentação retrospectiva iniciada este ano. 
Segundo por julgarmos que as atualizações de dados relevantes (oriundas ou não da ação de documentação 
retrospectiva) poderão ser inseridas diretamente na nova plataforma de gestão de acervo (In.Patrimonium.Net) em 
desenvolvimento pela Secretaria da Cultura, juntamente com os museus da Casa Brasileira, da Imigração e 
Pinacoteca. 
 

 
 
 

 

________________________________________ 

Wilton Guerra  
Gerente do Cedoc 

 
 

 
 

ANEXO 9 – Relatório de perfil do núcleo/setor de Acervo e Pesquisa e resumo dos resultados alcançados 
 

De acordo com a Circular UPPM 545/2013, de 05 de dezembro de 2013, a entrega deste Relatório foi 
suspensa, por entender que a aplicação de um Indicador de Acervo, seja um instrumento mais eficiente na “[...] 
aferição do perfil e desempenho [...]” das ações desenvolvidas pela área. 
 

 
 
 

 

________________________________________ 

Wilton Guerra  
Gerente do Cedoc 
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Anexo nº 10 – Relatório de Ações do Centro de Pesquisa e Referência / Centro de Documentação 
 

TRIMESTRE/2015: 4º (quarto) 
 
 

Relatório de atividades da Biblioteca/ CEDOC MCB 

Patrícia Oliveira. 
Bibliotecária/ Centro de Documentação 

 
 

Esse relatório visa descrever as atividades e demandas específicas da Biblioteca e do Centro de Documentação e também 

documentar a movimentação da Biblioteca nesse período com dados quantitativos sobre utilização, entradas, saídas de material.   

 

Movimento da Biblioteca 
 

Atendimentos a usuários - pesquisadores e contatos 

Foram realizados 8 (oito) atendimentos de pesquisadores no período utilizando o acervo e o papel da Biblioteca como fonte 

de pesquisa. Desses atendimentos, 3 (três) foram realizados para pesquisadores externos e 5 (cinco) atendimentos para demanda 

interna do Museu.  

O Acervo arquivístico foi utilizado em 6(seis) dos 8(oito) atendimentos do período. Nas 2 (duas) utilizações do acervo 

bibliográfico, o usuário foi interno, reforçando a utilização da biblioteca também como fonte de pesquisa para os trabalhos internos 

técnicos e administrativos do Museu. 

Destacamos as consultas externas: 

 Flávia Salvador (Novembro): Tema: Imagens de áudio e vídeo da exposição Casas do Brasil 2014 Sobrevivências que 

tivesse Maureen Bisiliat e sua filha.  

 Renata Puig (Novembro): Tema: algumas plantas relativas as obras de adequação do prédio de casa para museu. 

 Tamira (Dezembro): Tema: mestrado sobre a Fundação Crespi Prado, consulta a toda documentação referente ao acervo 

da Fundação.  

Perfil dos usuários 

O perfil do usuário pesquisador merece destaque, pois é dele que o público alvo do futuro CRAD se constituirá 

primordialmente: o público que utiliza os acervos para a pesquisa. Esse público é identificado pela motivação da pesquisa. A 

instituição de origem do público acadêmico foi FAU-USP e FFLCH-USP.  

 

Perfil do nível de ensino dos consulentes - acadêmico Qtd. 

Educação básica 0 

Ensino Técnico 0 

Graduação 0 

Latu-sensu 1 

Mestrado 2 

Doutorado 0 

Pós-Doutorado 0 

Sem informação 0 
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Avaliação sobre os atendimentos e pesquisas atuais  

Alguns itens merecem ser revistos para os próximos atendimentos baseados em pontos de destaque desse período, que 

são:  

- Definição de regras para a Cessão de Imagem: a partir de uma regra que contemple os tipos de pedidos possíveis de serem 

atendidos pelo CEDOC (fotocópia de livros – comerciais, e materiais de arquivo - internos), fotografias (interno) e material 

audiovisual (interno, com imagens de exposições, áudios de eventos gravados pela Comunicação e que ficam sob nossa guarda). 

Essas regras necessitam de definição a partir do desenho de cada tipo de acervo e da complexidade de cada cessão. O acervo 

bibliográfico está sob a Lei de Direito Autoral e é o acervo que pode inicialmente estabelecer uma regra conjuntamente com o 

jurídico da Instituição. O Acervo arquivístico necessita de maior avaliação das complexidades de cada suporte, e essa avaliação 

será realizada quando o tratamento técnico dele puder ser realizado. Há também de ser debatido se na cessão de imagem 

oriunda de outros setores, o CEDOC deve capitanear ou não os trâmites.  

- Empréstimo de materiais: Os atendimentos realizados localmente comumente passam pela problemática de reprodução dos 

itens, seja pelo volume de material, pelo horário de atendimento ao pesquisador, pela Lei de Direito Autoral, pela possibilidade de 

acesso de pesquisadores de outras localidades e pelo preço abusivo das fotocópias na região. É uma questão sensível de difíci l 

solução, pois mesmo quando a quantidade de material para fotocópia é menor do que os 10% previstos na Lei, seria necessário 

se ausentar do CEDOC para a realização da cópia, deixando o pesquisador sozinho e também pelo custo do Museu arcar com o 

serviço da reprodução, com o papel e com a tinta da mesma. Atualmente nós indicamos ao usuário que fotografe o material, mas 

essa indicação também esbarra no tempo de atendimento diário (prioritariamente das 9h às 13h de segunda a sexta) e no 

volume de material a ser fotografado. A permissão para a fotografia é uma saída para nosso setor, mas ainda é um atendimento 

com fatores dificultadores para o usuário.  

Entendo que uma solução possível para o material bibliográfico corrente (não raro e/ou em condições de conservação 

adequadas) seja o empréstimo entre instituições (EEB) via formulário da Federação Brasileira de Bibliotecários, Cientistas da 

Informação e Instituições (FEBAB)1 iniciado após o estabelecimento do nosso regulamento da biblioteca, pois é necessário estar 

definido o fluxo do empréstimo, as responsabilidades e em caso de extravio, o valor para devolução do item (em dinheiro ou em 

reposição por obras idênticas ou de interesse).  

- Indexação precisa e completa. Durante o período foi realizada pesquisas de caráter bastante específico nos acervos, 

sobretudo as de utilização interna. Versavam sobre datas de realização, exposições, obras específicas de artistas. O atual 

controle de acervos no Excel, além da segurança do tombamento, facilita a busca de forma mais ampla e genérica sobre os 

períodos, itens e temas. Por essas pesquisas foi possível diagnosticar que é preciso criar uma indexação controlada e completa 

sobre os temas arquitetura e design. Essa indexação será iniciada a partir da adoção de um software de gerenciamento de 

biblioteca, para não inchar a atual planilha e também para que o controle seja feito nos campos específicos adotados em 

parâmetros internacionais de catalogação (no caso da Biblioteca do MCB, avalio que a melhor utilização será a do MARC 21). É 

um trabalho técnico de imensa importância para a melhoria das buscas, mas será adotado conforme o atendimento de urgências, 

como melhoria da busca básica e a realização da plena catalogação simples (nível I).  

Empréstimos 

Durante o período a biblioteca realizou 13 (treze) empréstimos. Os setores que utilizaram os serviços foram o 

Preservação e Pesquisa: com o empréstimo de 11 (onze) itens, Diretoria: com empréstimo de 2 (dois) itens. Todos os 13 (treze) 

foram para utilização em demandas internas.   
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Avaliação sobre o procedimento de empréstimo atual  

Os dados sobre empréstimo são relevantes para fotografar a biblioteca e os seus usos atuais, mas também para 

projetar novas formas de atendimento para os usuários. A análise dessa demanda de empréstimo auxilia refletir sobre o espaço 

físico para utilização do usuário, sobre o nível de abrangência da coleção bibliográfica e sobre a necessidade de criar ou 

potencializar a abertura do acervo para público.  

Uma das necessidades verificadas foi de utilização de um controle sistemático sobre as saídas do acervo além da 

utilização da atual planilha de Excel de controle e do caderno de protocolo. Quando o controle automático de saída é realizado 

por um software, o usuário recebe informes sobre seus prazos de devolução (previamente estabelecidos), e o preenchimento 

dos controles de saída não ficam à mercê de furos ou erros de preenchimento, nem mesmo do risco da não assinatura do 

caderno de protocolo. Outro ponto positivo do controle automatizado dos empréstimos é a sistematização dos dados sobre os 

materiais que tem mais saída, para auxílio na tomada de decisão de manutenção de exemplares e na confecção de relatórios de 

uso.  

 

Aquisições 

A Biblioteca recebeu no período o total 62 (sessenta e dois) itens através de doação e não realizou nenhuma compra no 

período.  

 

Doações Enviadas  

No período a biblioteca realizou a doação de 15 (quinze) itens de publicação do Museu para a Casa da Cerca, 

instituição portuguesa e mais 25 (vinte e cinco) doações de materiais que faziam parte de nosso acervo bibliográfico e que na 

avaliação conforme a Política de Seleção, não eram adequados tematicamente ou possuíam número excessivo de duplicatas. A 

doação de 25 itens foi feita para a Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP).  

 

Doações recebidas  

No período a biblioteca recebeu o total de 62 (sessenta e dois) itens e 53 (cinquenta e três) títulos, sendo que inseri em 

nosso acervo o total de 18 (dezoito) títulos respeitando a Proposta de Política para o Acervo Bibliográfico e avaliando os cr itérios 

e os materiais através desses critérios, que são a) pertinência temática com os assuntos História da Cultura, Arquitetura, Design 

e Museologia e Preservação do Patrimônio Cultural b) quantidade de exemplares já existentes no acervo para itens repetidos. As 

doações não inseridas no acervo, além da não pertinência temática, também foram avaliadas conforme o critério de quantidade 

de exemplares, sendo as duplicatas automaticamente escolhidas para doação futura.  

 

 

 

Atividades realizadas 

 

[AÇÕES] Treinamento CONARQ 

No mês de setembro participou do Curso de Treinamento em Segurança de Acervos no Conselho Nacional de Arquivos 

– CONARQ, na cidade do Rio de Janeiro, realizado no período de 15 a 17 de setembro, contabilizando a carga horária de 20 

horas. Como resultado da experiência, foi produzido um relatório sobre a semana de treinamento e os conhecimentos adquiridos 

começaram a ser aplicados na realização de projetos para o setor, dentro da temática Conservação Preventiva e Salvaguarda, 
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além de ter estabelecido alguns contatos com instituições culturais de outros estados brasileiros (com destaque o próprio Arquivo 

Nacional, IPHAN e o Museu de Astronomia MAST Rio) que podem nos favorecer futuros projetos sobre conservação preventiva.  

 

[AÇÕES] Projeto de conservação preventiva 

- No período, iniciamos as discussões sobre a necessidade de criação de mini laboratório para higienização, indicamos que é 

uma das medidas que necessita de maior atenção nesse primeiro período, pois será necessário realizar a higienização dos livros 

do acervo bibliográfico, dos documentos do arquivo histórico e dos documentos do arquivo administrativo. 

- Os matérias básicos (bisturis, estiletes, tesouras, cordão de algodão) para o procedimento de higienização já foram adquiridos, 

e para um projeto maior demais itens como aspirador de pó, mesa de higienização e adequação física do espaço (provavelmente 

ao lado da a Reserva Técnica) para permanência de um técnico no local. Foi estabelecido uma rotina de higienização das 

estantes do CEDOC na frequência de 1 (uma) vez por semana por face de estante, com apoio da equipe da limpeza.  

[AÇÕES] Projeto Fundação Joaquim Nabuco 

Apresentei para a Gerência do CEDOC uma proposta de projeto de intervenção nos acervos arquivísticos do Museu da 

Casa Brasileira, projeto esse que é o  

Como trabalho de conclusão de curso do Curso de Aperfeiçoamento em Gestão de Acervos Arquivísticos, Bibliográficos 

e Museológicos da Fundação Joaquim Nabuco em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, da bibliotecária Patricia 

Oliveira, foi proposto e acatado pela direção, que a profissional desenvolva um projeto de intervenção para o CEDOC, que será 

apresentado no mês de janeiro de 2016, na cidade de Recife, na sede da FUNDAJ, em formato TCC escrito, banner e banca de 

avaliação.  

 

[AÇÕES] Software para acervos bibliográficos e arquivísticos 

A partir de diagnósticos feitos anteriormente, no intuito de melhorar a gestão do conjunto bibliográfico e acervo 

arquivístico, iniciamos nos primeiros meses de atuação da bibliotecária a busca por um software que possibilitasse a gestão 

integrada dos dois acervos. Foram realizadas visitas técnicas, testes e acompanhou tutoriais de bases de dados, com a intenção 

de definir uma lista de requisitos para escolha da ferramenta mais adequada. Das pesquisas realizadas, entende-se que a 

melhor opção seria utilização de softwares livres e que possuam atualizações, comunidades ativas e sejam utilizados por 

grandes instituições com sucesso. Os quatro softwares inicialmente testados (ICA-ATOM, Gnuteca, ABCD e Koha) são 

adequados e recomendados, e nesse momento os testes mais avançados são os do KOHA, pela alta customização e excelente 

módulo de gerenciamento de acervos. Objetivamos que ainda em 2016 seja possível adotar uma das ferramentas para gestão 

do nosso acervo. 

 

Visitas técnicas, orçamentos para criação de base de dados CEDOC 

 

- Visitas realizadas 

Local Software Responsável Andamentos 

Fundação 
Perseu 
Abramo 

ICA - 
ATOM 

Carlos 
Henrique 
Metidieri 
Menegozzo 

Criação de tabelas e discussão sobre a adaptação dos 
campos para a normalização na ISAD. Preponderância no 
acervo arquivístico, adaptações no acervo bibliográfico. 
Trabalho voluntário do mesmo por ser membro da 
Comunidade ICA-ATOM, entusiasta do uso do software.  

Estação 
Pinacoteca 

ABCD Isabel 
Maringeli 

Discussão sobre a implantação de software e contato com o 
suporte. Trial da base, conversa com funcionários sobre as 
funcionalidades do mesmo.  
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- Contatos com suportes e instalação 

Contato Software Meio Andamentos 

Luciano 
Klein 

Gnuteca Email e skype Enviei emails e conheci o tutorial do software. Marquei webinar 
para demonstração da base mas por conflitos constantes de 
agenda, o teste ainda não aconteceu.  

Edwin ABCD Email Contato recomendado pela bibliotecária Isabel Maringelli. 
Contato inicial, sem avanços nas discussões técnicas.  

Tiago 
Murakami 

Koha Pessoalmente, 
e-mail 

 Contato pessoalmente e via e-mail. Thiago atua hoje no SIBI 
USP e foi responsável pela implantação do KOHA na rede de 
bibliotecas da Prefeitura Municipal de São Bernardo. Realizei 
planilhas de teste, validação de campos, utilização de 
MArcEdit, e ele disponibilizou para mim espaço em sua 
biblioteca KOHA para testes com a nossa base. Estou na fase 
final de adequação das planilhas para realizar o upload teste. 
Trabalho voluntário do mesmo por ser membro da Comunidade 
Koha e também bibliotecário bastante ativo na comunidade 
bibliotecária. Entusiasta do uso de softwares livres na gestão 
pública, especialista no uso e na implantação de gerenciamento 
de bases de dados e softwares livres.  

 

[AÇÕES] Avaliação de livros 

A avaliação do acervo bibliográfico está em andamento, já no segundo lote de avaliação para descarte ou desbaste dos 

materiais segundo os critérios da Política de Seleção de Acervo, realizamos uma grande doação para a Escola de 

Comunicações e Artes (ECA-USP). Com isso foi possível ampliar o espaço útil para o remanejamento de materiais de outras 

estantes que estavam sobrecarregadas. 

Os critérios utilizados na avaliação para descarte são a pertinência e relevância para doação, e as ferramentas de 

avaliação são: classe de assunto, justificativa para manutenção dos itens ou para descarte e a área de abrangência.  

Dos problemas identificados nos livros avaliados até o momento, destaca-se: material periódico tombado como material 

fixo, excesso de duplicatas, material de propaganda/ou catálogos de demais instituições culturais em excesso, doações 

sistemáticas de materiais não pertinentes com a política de seleção por demais instituições de cultura, livros antigos com 

encadernação danificada.  

[PARTICIPAÇÃO] Grupo de Trabalho “Bibliotecas de Museus” da SEC 

 Representando a Biblioteca do CEDOC do MCB, a bibliotecária Patricia Oliveira, como membro do GT de Bibliotecas de 

Museus, participou no dia 15 de dezembro de 2015 da reunião do Comitê de Política de Acervo Secretaria de Cultura (CPA-

SEC), apresentando a análise da coleta de dados dos dez (10) museus que fazem parte do GT citado. No próximo trimestre 

acontecerá a visita dos bibliotecários de outras instituições no Museu da Casa Brasileira. A participação no GT vem trazendo 

discussões e leituras muito importantes para a melhora das nossas práticas como órgãos que fazem parte de instituições de 

cultura de maior porte, os museus. Em 2016 pretendemos apresentar um diagnóstico profundo de nossos equipamentos, pessoal 

e serviços.  

 
 
Próximas atividades 

 
- Conservação preventiva: estabelecer um espaço físico adequado para as higienizações básicas do acervo e a confecção de 

acondicionamentos adequados.  

- Definição de política de seleção do Acervo Bibliográfico: apresentação da revisão do texto da Política de Seleção do 

CEDOC com a atenção específica a Biblioteca. Aprovação institucional e validação ou superação dos critérios testados.  
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- Processamento técnico dos livros: Dar prosseguimento no tombamento dos materiais com os carimbos, e iniciar a 

sinalização com etiquetas nas estantes. A médio prazo, implantar sistema de etiquetagem padrão, por meio de software de 

gerenciamento da biblioteca, que ainda está em fase de avaliação. 

- Escolha da base de dados do acervo bibliográfico e arquivístico: término dos testes, criação de relatório próprio.  

- Criação e melhoria nos serviços de atendimento aos usuários: desenvolvimento de serviços e divulgação do nosso 

trabalho para os usuários internos, em curto-médio prazo e para usuários externos. 

- Prêmio Design: Foco na organização física e no processamento técnico dos materiais do Prêmio Design (arquivístico e 

bibliográfico) para o primeiro semestre do ano de 2016.  

- Organização física dos livros: organização pela classificação decimal (CDD), mas que mantenha em planilha a notação por 

estante (topográfico). Sinalização dessa organização.  

 

 

1 Esse formulário é utilizado para formalização de empréstimo entre bibliotecas e é composto de três vias (usuário, biblioteca de origem e 
biblioteca responsável). Esse formulário custa atualmente R$ 40,00 por um bloco de 50 utilizações. Para o nosso fluxo inicial, um bloco seria 
suficiente. Fonte: http://loja.febab.org.br/catalogsearch/result/?q=formulario&x=0&y=0. 
 

 
 
 
 
 

________________________________________ 

Wilton Guerra  
Gerente do Cedoc 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA 

http://loja.febab.org.br/catalogsearch/result/?q=formulario&x=0&y=0
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Anexos das Ações do 4º Trimestre 2015  

Vide Anexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL 
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Política de Exposições e Programação Cultural do Museu. 

A Política foi enviada com o plano de trabalho de 2016. 

 

 

Descritivo das Exposições e da Programação Cultural do Museu Previstas 

A Política foi enviada com o plano de trabalho de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relato das ações de atualização e aprimoramento da comunicação visual e acessibilidade 

expositiva (para pessoas com deficiência e por meio de recursos em inglês e espanhol) 
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No quarto trimestre de 2015, dando continuidade ao trabalho de atualização da sinalização, foram confeccionadas novas 
legendas para o acervo da Coleção MCB, com correções de textos e formatação ao novo padrão de identidade visual. Além disso, 
foram confeccionadas também novas placas para as árvores tombadas do Jardim do MCB, em conformidade com a nova 
identidade.  

A previsão para a troca das placas é para o primeiro trimestre de 2016. 
        
 

       
 
Placas do jardim, seguindo a nova identidade visual. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanecem disponíveis no site do Museu os conteúdos institucionais em inglês e espanhol, que deverão ser ampliados 

no novo site do museu, em fase de finalização.   
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___________________________________ 

Giancarlo Latorraca 

Diretor Técnico 
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CONSOLIDADO TRIMESTRAL DAS PLANILHAS DE PÚBLICO  

 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total

Museu da Casa Brasileira 7.894 9.914 11.814 13.128 15.510 18.413 8.053 13.357 10.392 11.783 10.963 9.775 140.996

Total 7.894 9.914 11.814 13.128 15.510 18.413 8.053 13.357 10.392 11.783 10.963 9.775 140.996

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total

Museu da Casa Brasileira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total

Museu da Casa Brasileira 577 0 589 2.265 939 0 0 0 0 0 0 0 4.370

Total 577 0 589 2.265 939 0 0 0 0 0 0 0 4.370

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total

Museu da Casa Brasileira 8.471 9.914 12.403 15.393 16.449 18.413 8.053 13.357 10.392 11.783 10.963 9.775 145.366

Total 8.471 9.914 12.403 15.393 16.449 18.413 8.053 13.357 10.392 11.783 10.963 9.775 145.366

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total

Museu da Casa Brasileira 527 44 158 361 233 188 459 415 1.140 1.094 516 39 5.174

Total 527 44 158 361 233 188 459 415 1.140 1.094 516 39 5.174

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total

Museu da Casa Brasileira 28 0 303 111 232 14 0 48 103 144 0 15 998

Total 28 0 303 111 232 14 0 48 103 144 0 15 998

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total

Museu da Casa Brasileira 7.306 9.643 9.288 11.270 13.098 16.964 5.877 11.358 8.537 9.679 9.370 8.131 120.521

Total 7.306 9.643 9.288 11.270 13.098 16.964 5.877 11.358 8.537 9.679 9.370 8.131 120.521
  

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total

Museu da Casa Brasileira 105 21 79 100 136 31 91 60 47 61 0 36 767

Total 105 21 79 100 136 31 91 60 47 61 0 36 767

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total

Museu da Casa Brasileira 910 470 490 0 230 250 2.170 3.183 2.128 1.766 0 0 11.597

Total 910 470 490 0 230 250 2.170 3.183 2.128 1.766 0 0 11.597

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total

Museu da Casa Brasileira 12.231 12.596 19.225 29.193 29.199 27.513 16.806 20.068 14.466 19.558 15.128 11.326 227.309

Total 12.231 12.596 19.225 29.193 29.199 27.513 16.806 20.068 14.466 19.558 15.128 11.326 227.309

 (*Nota 1)  - Inclui público das itinerâncias feitas fora do âmbito do SISEM e das mostras realizadas em outros equipamentos da SEC

______________________________________ ______________________________________

Miriam Lerner Marco Antonio L. Alves

Diretora Geral Diretora Administrativo Financeiro

Planilha de Público - 2015

1. PÚBLICO VISITANTE - 2015

(Considerar os visitantes presenciais  a ser lançado no Programa de Exposições e Programação Cultural)

(Atenção: Este público DEVE ser quantificado no Público Geral)

(Atenção: Este público DEVE ser quantificado no Público Geral; considerar público de palestras, cursos, oficinas e exposições)

3. PÚBLICO DAS AÇÕES DO SISEM-SP - 2015

7. PÚBLICO VIRTUAL* - 2015

(Atenção: Este público DEVE ser quantificado no Público Geral)

5.2 PÚBLICO VISITAÇÃO GRATUITA - 2015

5. DADOS POR SEGMENTAÇÃO DE PERFIL DE PÚBLICO

 

5.3 PÚBLICO DE ABERTURA ESPECIAL NOTURNA* - 2015

6. OUTROS PÚBLICOS - ATIVIDADES EXTERNAS (*Nota 1) - 2015

(Atenção: Este público NÃO DEVE ser quantificado no Público Geral)

2. PÚBLICO DE AÇÕES EXTRAMUROS*  - 2015

(Considerar público de  eventos como aberturas de exposições;  público de dia gratuito e de política de gratuidade - aposentados, professores, etc.)

Escolas Privadas (com OU sem agendamento)

Escolas Públicas (com OU sem agendamento)

4. PÚBLICO GERAL - 2015

(Atenção: Somar "Público visitante" + ações extramuros + Sisem)

MUSEU DA CASA BRASILEIRA

(Atenção: Este público NÃO deve ser quantificado no Público Geral; Considerar números de acessos únicos)

5.1 PÚBLICO ESCOLAR - 2015
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    6.646     5.746     5.722     8.164   10.916     4.352     5.330     5.608     4.960     4.398     5.182     4.107     71.131 
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           -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                -   

           -              -       1.074     1.999     2.208     1.190     1.731     2.352     1.694     1.326     2.227        877     16.678 

           -              -          190            -              -              -              -              -              -             80           50        103           423 

       524     3.100     2.851     1.915        879   12.241           55     3.972     1.142     3.280     1.649     3.292     34.900 

       169        215        863        398        768        200        177        702     1.096     1.137     1.104     1.313       8.142 

       693     3.315     3.904     2.313     1.647   12.441        232     4.674     2.238     4.497     2.803     4.708     43.465 

           -              -             78            -              -              -              -              -              -              -              -              -               78 

    7.894     9.914   11.814   13.128   15.510   18.413     8.053   13.357   10.392   11.783   10.963     9.775   140.996 

       577            -          589     2.265        939            -              -              -              -              -              -              -         4.370 

           -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                -   

    8.471     9.914   12.403   15.393   16.449   18.413     8.053   13.357   10.392   11.783   10.963     9.775   145.366 

910 470 490 0 230 250 2.170     3.183     2.128     1.766     11.597 

  12.231   12.596   19.225   29.193   29.199   27.513   16.806   20.068   14.466   19.558   15.128   11.326   227.309 

20.702 22.510 31.628 44.586 45.648 45.926 24.859 33.425 24.858 31.341 26.091 21.101 372.675 

______________________________________ ______________________________________

Miriam Lerner Marco Antonio L. Alves

Diretora Geral Diretora Administrativo Financeiro

Visitas ao site MCB

Oficinas SISEM

TOTAL PÚBLICO VISITANTE

Ações Extramuros

Total Geral  + Visitas ao site MCB

Total Geral

Itinerâncias SISEM

OUTROS PÚBLICOS - ATIVIDADES EXTERNAS

Visita Noturna - Terceiro Setor

Terceiro Setor - englobando idosos, vulnerabilidade 

social, público com deficiência, Programa de 

Inclusão e outros

Visita Noturna - Escolas Privadas

Visita Noturna - Escolas Públicas

Eventos Culturais pagos

Soma Eventos

Eventos Externos

Eventos Culturais gratuitos

Espontânea

Inteira

Agendada

Música

Restaurante

Meia

Grátis

Visita Noturna

Educação Formal - Escolas Públicas

Educação Formal - Escolas Privadas

Ago TotalNov DezSet Out

Relatório Anual - Educativo MCB

Período de referência : 2015

Categoria Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
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Eventos Culturais - Outubro Inicío Fim Público Tipo Gratuito/Pago

281

D S T Q Q S S

1 2 3 98

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 280

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 434

260

103

80

13

214

42

1024

1259

571

27

37727

Eventos Culturais - Novembro Inicío Fim Público Tipo Gratuito/Pago

347

D S T Q Q S S

1 2 3 4 5 6 7 287

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 114

22 23 24 25 26 27 28

29 30 62

22

20

20366

Eventos Culturais Gratuitos e Pagos do MCB - 2015          4º TRIMESTRE 

Vilanova Artigas: A Mão Livre do Vovô 18/jul 25/out Exposição Gratuito/Pago

Uma Tarde no Museu - Prato Cheio 31/out 31/out Educativo Gratuito

Outubro Panorama do Choro Paulistano Contemporâneo 04/out 04/out Música Gratuito

Coleção "A Cerâmica no Brasil" com pesquisadora Mary Di Iorio 07/out 07/out Lançamento Gratuito

Dia das Crianças: lançamento do livro Piquenique no Jardim com programação infantil 
10/out 10/out

Evento Gratuito

Dia das Crianças: lançamento do livro Piquenique no Jardim com programação infantil
11/out 11/out

Evento Gratuito

Luciana Kiefer, Clarice Bourscheid e Rodolfo Wulfhorst 11/010 11/out Música Gratuito

Zanini de Zanine: Edições Limitadas com Maria Cecília Loschiavo 13/out 13/out Lançamento Gratuito

Arq! Palestra Arquitetura + Desenho: Projetar em Diferentes Escalas 14/out 14/out Palestra Pago

Uma Tarde no Museu Bodegon: Desenho de Natureza Morta 17/out 17/out Educativo Gratuito

Quinteto BrassUka 18/out 18/out Música Gratuito

21/out Evento Gratuito

Feira Gastronômica Espanhola - Tapas Week 24/out 24/out Evento Gratuito

Evento Gratuito

Big Band EMESP 25/out 25/out Música Gratuito

Novembro Bhakti Performing Arts - participação de Erika Strauss 01/nov 01/nov

Feira Gastronômica Espanhola - Tapas Week 25/out 25/out

Guitar Duo Eugenio Bechrucci e Daniel Murray 21/out

Música Gratuito

Brasil Porta Adentro realização ABD - Associação Brasileira de Designers 03/nov 03/nov Lançamento Gratuito

 Apresentação da 21ª Exposição Internacional da Trienalle di Milano 04/nov 04/nov Palestra Gratuito

Plano Diretor de São Paulo com Larissa Campagner e Nabil Bonduki 04/nov 04/nov Palestra Gratuito

Uma Tarde no Museu - Prato Cheio! 07/nov 07/nov Educativo Gratuito

Expedição Rios e Ruas com Luiz de Campos Jr. e  José Bueno 08/nov 08/nov Evento Gratuito

Tapas: Design Espanhol para a Gastronomia 15/set 08/nov Exposição Gratuito/Pago
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297

50

240

497

79

6

766

738

46

35

320

Eventos Culturais - Dezembro Inicío Fim Público Tipo Gratuito/Pago

937

D S T Q Q S S

1 2 3 4 5 2289

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 451

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 12

4

25

5

426

103

20

______________________________________ ______________________________________

Miriam Lerner Marco Antonio L. Alves

Diretora Geral Diretora Administrativo Financeiro

 Projeto Coisa Fina 08/nov 08/nov Música Gratuito

Arq!Palestra - com os arquitetos Jorge Königsberger e Gianfranco Vanucchi 
11/nov 11/nov

Palestra Pago

Desfile dos pacientes do Hospital do Câncer - Parceria Faculdade Santa Marcelina (FASM)
14/nov 14/nov

Educativo Gratuito

Projeto Coisa Fina (11h)  Carlinhos Antunes e Orquestra Mudana (16h) 15/nov 15/nov Música Gratuito

Masp: Estrutura, Forma, Proporção 18/nov 18/nov Lançamento Gratuito

Uma Tarde no Museu - Cartazes 21/nov 21/nov Educativo Gratuito

Mamour Ba - 11h e Gabriel Levy - 16h 22/nov 22/nov Música Gratuito

29º Prêmio Design MCB e Fulvio Nanni e Nanni Movelaria 26/nov 26/nov Abertura Gratuito

29º Prêmio Design MCB - Encontro com o Jurí 27/nov 27/nov Prêmio Gratuito

29º Prêmio Design MCB - Encontro com os Premiados 28/nov 28/nov Prêmio Gratuito

Clara Moreno 29/nov 29/nov Música Gratuito

Uma Tarde no Museu - Oficina de Estêncil "Procura-se" - Tarde 12/dez 12/dez Educativo Gratuito

 Mercado Manual 04/dez 04/dez Evento Gratuito

Mercado Manual 05/dez 05/dez Evento Gratuito

Orquestra Sinfônica Juvenil do Guri 06/dez 06/dez Música Gratuito

Sonhar o Mundo - Ação Integrada para os Direitos Humanos - ZenComentários  com Centro 

Israelita de Apoio Multidisciplinar - CIAM 11/dez 11/dez
Educativo Gratuito

Uma Tarde no Museu - Oficina de Estêncil "Procura-se" - Manhã 12/dez 12/dez Educativo Gratuito

Visita Especial com o ambientalista Ricardo Cardim - Jornada do Patrimônio de São Paulo 
12/dez 12/dez

Evento Gratuito

 Orquestra Pinheiros e Coral ECP 13/dez 13/dez Música Gratuito

Arq!Palestra com arquitetos do escritório 23 Sul 16/dez 16/dez Palestra Pago

Instalação do Balanço Ajuá -conversa com o designer Rodrigo Ambrósio 19/dez 19/dez Palestra Gratuito
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RELATO DE MONITORAMENTO DE PÚBLICO VIRTUAL 

Relatório de monitoramento de público virtual 

O público virtual medido no 4º trimestre de 2015 no site do MCB foi de 46.012 visitantes. Com a ferramenta Google 
Analytics aferimos os dados indicados no arquivo de referência disponibilizado pela Secretaria, explicitados nas tabelas e gráficos 
abaixo: 
 
RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO E VISITAÇÃO DO SITE  
Endereço: www.mcb.org.br 
Fonte dos gráficos: Google Analytics 

 
Após um pico de audiência no 2º trimestre de 2015, com 85.905 visitantes, o site do MCB atingiu 227.309 usuários em 

2015, sendo 46.012 visitantes entre os meses de outubro e dezembro. A série histórica indica maiores públicos virtuais do MCB 
sempre nos 2º e 3º trimestres, com audiências mais baixas no início e no final do ano. Em termos quantitativos, foram 44.052 visitas 
ao site entre janeiro e março, 85.905 entre abril e junho, 51.340 entre julho e setembro, e 46.012 no último trimestre do ano. Se 
comparado com 2014, com 180.296 visitantes no total, houve um aumento de 47.013 mil visitas no ano de 2015, demonstrando o 
crescimento contínuo e a eficácia da divulgação via novo site do MCB (implementado em dezembro de 2014). Os dados mostram 
que o aumento de visitas cresce em função da familiaridade do usurário e funcionalidades do novo site, mais dinâmico e atrativo que 
o anterior, além do constante aprimoramento da divulgação e da visibilidade do MCB, com a consequente popularização e difusão 
de suas exposições e atrações culturais e educativas. 
 
No de visitas ao site do MCB no 4º trimestre de 2015: 46.012, sendo 66,8% novos acessos e 33,2% retornos. 

 

 
 
Páginas mais acessadas: página inicial (18,30%), programação (8,11%) e restaurante (5,24%) 

 

http://www.mcb.org.br/
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Informações de tráfego: 9.750 usuários acessaram diretamente a partir do endereço, 27.359 acessaram a partir de sites de busca 

e 4.135 acessaram a partir das redes sociais.  
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Países que acessam o site: 83 países diferentes. Brasil corresponde a 96,11%. 

 

 
 

Proposta para aprimoramento do site 

No dia 16 de dezembro de 2014, a nova versão do site do MCB foi lançada. A reformulação visual e de dinâmica de uso da 
página mantém o processo de aprimoramento pelo qual o site passou ao longo do ano de 2014 e que continuou em 2015, com 
atualizações constantes relativas às atividades do Museu e canais de fácil acesso para contato com a ouvidoria da SEC. Em 
complemento às informações sobre a agenda cultural do MCB, o novo site também ampliou os conteúdos voltados aos visitantes 
de fora do Brasil, com acessibilidade nos idiomas inglês e espanhol. Em junho de 2015 foi publicada uma nova plataforma com 
os premiados do Prêmio Design MCB, com funcionalidades que facilitam a pesquisa e acesso aos produtos selecionados no 
concurso desde suas primeiras edições até hoje. Em setembro de 2015 foi implementada ferramenta de acessibilidade para 
deficientes visuais, com a criação de um novo campo de descrição das imagens do site que não é acessível para todos os 
usuários, mas que é captada pelos leitores de tela para deficientes visuais. Em dezembro de 2015, foi atualizado no site do MCB 
a seção de “publicações” (imagem abaixo), com os catálogos, boletins para professores e folders mensais de programação 
produzidos em 2015. O MCB desenvolve, nesse momento, uma parceria com a plataforma Google Art Project, de divulgação 
institucional. Por meio dessa plataforma, o MCB poderá aumentar sua visibilidade no Brasil e no exterior, divulgando seu espaço 
inclusive com um novo tour virtual do Museu, em seu acervo e exposições, com previsão de implementação no 1º semestre de 
2016 e link para acesso à plataforma via site.  
 
Relatório da utilização das Redes Sociais 

A divulgação da programação do MCB é feita nas mídias sociais com atualizações constantes nos dias úteis, destacando a 
agenda de programação cultural do museu, cobertura dos eventos ocorridos e curiosidades da instituição. Tanto no Facebook 
como no Twitter são publicadas chamadas para as exposições e eventos culturais do museu, convites, links e informações 
detalhadas de cada evento. No Instagram, outra importante ferramenta que conta com 2.895 seguidores, há fotos que ilustram a 
programação do MCB, bastidores do museu e de eventos e curiosidades. Os conteúdos para as redes sociais são produzidos 
pelo departamento de comunicação do MCB com o conceito de curadoria, aprofundando os temas do museu, gerando 
credibilidade para as informações e reconhecimento por parte dos seguidores, motivando dessa forma o crescimento das redes 
sociais da instituição. Como reflexo desse trabalho, a presença do MCB nas redes sociais cresceu em 2015. Os seguidores no 
Instagram passaram de 381 no fim de 2014, para atuais 2.895. Assim como o Instagram, o Twitter e Facebook aumentaram mais 
de 1,5 mil seguidores cada apenas no último trimestre, chegando a 20,378 mil e 27,060 mil, respectivamente. Em 2014, para 
efeito comparativo, o MCB encerrou o ano com 16 mil seguidores no Twitter e 20.700 no Facebook. 
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RELATO DE PESQUISA DE PERFIL E DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO PARTICIPANTE DE 

CURSOS, OFICINAS, WORKSHOPS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Total de público 229

Avaliações 130

 

JOVEM  18 14%

CRIANÇA 16 12%

ADULTO 96 74%

1- Como foi passar uma tarde no museu com sua família e amigos? Você conheceu novas pessoas?

 sensação de bem estar 

(ageradável, divertido, tranquilo) 51 40%

aquisição de conhecimentos 

(aprender, descobrir, novas 

experiências) 24 19%

elogios genéricos 47 37%

superou expectativas 3 2%

em branco 2 2%

total 127

sim 74 95%

não 4 5%

total 78

RELATÓRIO TRIMESTRAL - 2º semestre 

JUL / AGO / SET / OUT / NOV / DEZ

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE PÚBLICO - PROGRAMA UMA TARDE NO MUSEU

Encontros realizados no semestre 

Faixa etária dos participantes
14%

12%

74%

Faixa etária dos participantes

JOVEM

CRIANÇA

ADULTO

40%

19%

37%

2% 2%

Como foi passar uma tarde no museu com sua família e amigos

 sensação de bem estar (ageradável,
divertido, tranquilo)

aquisição de conhecimentos
(aprender, descobrir, novas
experiências)

elogios genéricos

superou expectativas

em branco

95%

5%

Você conheceu novas pessoas

sim

não

2-Quais eram suas expectativas ao participar da programação de Uma Tarde no Museu? Elas foram atingidas? Justifique

atingiu expectativas 97 78%

não atingiu 2 2%

atingiu parcialmente 6 5%

não soube avaliar 12 10%     

em branco 7 6%

total 124

aprender ou conheceu novas 

técnicas 44 44%

contato com a natureza 4 4%

novas atividades e experiências 19 19%

expectatias genéricas 17 17%

sensação de bem estar 15 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

total 99

78%

2%

5% 10%
6%

atingiu
expectativas

não atingiu

atingiu
parcialmente

não soube
avaliar

em branco

44%

4%
19%

17%

15%

aprender ou conheceu
novas técnicas

contato com a
natureza

novas atividades e
experiências

expectatias genéricas

sensação de bem
estar
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3- Avalie em uma escala de 0 à 5 onde 0 é insatisfatório e 5 é excelente os itens que compõe a atividade Uma Tarde no Museu

1 - visita a exposição

excelente/ótimo 51 40%

bom 15 12%

regular 5 4%

insatisfatório 10 8%

não respondeu 48 37%

total 129

2 - jogos e oficinas

excelente/ótimo 94 72%

bom 14 11%

regular 3 2%                                                                                                                                                                                                    

insatisfatório 3 2%

não respondeu 16 12%

total 130

1- espaços  físicos utilizados

excelente/ótimo 93 72%

bom 16 12%

regular 3 2%

insatisfatório 3 2%

não respondeu 15 12%

total 130

4-Como você ficou sabendo da programação?

site/facebook 24 18%

internet 39 30%

amigo/ a convite de alguém 36 28%

impresso 6 5%

folder 23 18%

não respondeu 2 2%

total 130

5-Você conhece ou já participou de atividades como essa em outras instituições?

sim 46 35%

não 75 58%

não respondeu 9 7%

total 130

40%

12%

4%

8%

37%

Visita a Exposição/Museu

excelente/ótimo

bom

regular

insatisfatório

não respondeu

72%

11%

2%

2%

12%
Jogos e Oficinas

excelente/ótimo

bom

regular

insatisfatório

não respondeu

72%

12%

2%

2%

12%

Espaços físicos do Museu

excelente/ótimo

bom

regular

insatisfatório

não respondeu

18%

30%

28%

5%

18%

2%
Como você ficou sabendo da programação

site/facebook

internet

amigo/ a convite
de alguém
impresso

folder

35%

58%

7%

Você conhece ou já participou de atividades como essa em 
outras instituições

sim

não
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Relatório de pesquisa de perfil e de satisfação do público em geral 

No sexto aditamento ao contrato de gestão a Meta referente à pesquisa foi eliminada, a partir do 2º 
trimestre, em função do contingenciamento orçamentário, inviabilizando, por consequência, a rotina referente. 
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Relato complementar das Exposições e programação cultural realizada. 

 
 No 4º trimestre os 33 premiados (1º, 2º lugares e menções honrosas) e 41 finalistas nas oito categorias, bem como os 8 

cartazes selecionados no Concurso do Cartaz, fazem parte da exposição 29º Prêmio Design MCB (ação 6). Com projeto 

expográfico do diretor técnico Giancarlo Latorraca e da equipe MCB, a mostra teve abertura marcada pela cerimônia de 

premiação e também com a abertura simultânea da exposição Pioneiros do design brasileiro: Fulvio Nanni e Nanni Movelaria, 

realizada em 26 de novembro, com público total de 738 pessoas. A cerimônia, gratuita e aberta ao público, contou com a 

atuação de Rosi Campos como mestre de cerimônia e homenageou, na presença de membros das comissões julgadoras e 

demais convidados, os 1º, 2º e menções honrosas desta edição. Por meio de uma parceria, a estilista Fernanda Yamamoto, 

vencedora da categoria têxteis na edição de 2014 e menção honrosa na edição de 2015, vestiu a mestre de cerimônia para o 

evento de premiação.  

 

 Na sequência de ações do Prêmio, foi realizado no dia 27 de novembro o Encontro com o júri com a participação de 46 

pessoas. O evento foi comandado pelos coordenadores de produto e trabalhos escritos, Artur Mausbach e Priscila Lena Farias, e 

contou com a participação também de outros jurados, que buscaram apresentar, além dos critérios de avaliação e comentário 

gerais sobre a edição, o olhar do júri sobre os trabalhos selecionados nesta edição, em visita guiada pela exposição. No dia 28 

de novembro foi realizado o Encontro com os premiados, no qual primeiros colocados das categorias puderam revelar ao 

público alguns detalhes da criação e do processo produtivo, fomentando a discussão sobre as particularidades e amplitudes do 

design brasileiro apresentados nesta edição O público deste evento foi de 35 pessoas.  

 

 

 

 

 

    

    
Cerimônia de premiação do 29º Prêmio Design. Crédito das imagens: Érika de Faria e Leandro Neves. 
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Encontro com o júri. Crédito das imagens: Érika de Faria 

 

 

 

 

   
 

   
Encontro com os premiados. Crédito das imagens: Leandro Neves 

 

 

 

 

 Ao longo do ano foram firmadas parcerias estratégicas de comunicação e divulgação do Prêmio Design. Foi renovado o 

acordo com a Editora Senac visando o estímulo educacional e profissional. Nesta ação, os quatro trabalhos premiados na 

modalidade trabalho escritos não publicados (primeiro lugar, dois segundos colocados e a menção honrosa) do 29º Prêmio 

Design MCB foram encaminhados para análise do Comitê Editorial do Senac que produziu um parecer técnico sobre a 

capacidade de publicação dos trabalhos, apontando sugestões e orientações. Também foram estabelecidas parcerias com a 

Paralela Gift e a Associação Brasileira de Empresas de Design (ABEDESIGN), cujos expositores da feira e associados foram 

contemplados com desconto de 10% no valor da taxa de inscrição. Buscamos também a aproximação com a Associação dos 

Designers de Produto (ADP), visando estimular a participação de profissionais deste setor no Concurso. Foi estabelecido ainda 

parcerias de comunicação com a ArcDesign, Revista Bamboo e Arco (ArqBacana, Projeto Design e Finestra) que auxiliaram na 

divulgação das ações do Prêmio durante todo o ano. Por fim, no 4º trimestre foi estabelecida uma parceria com o Hotel Ibis Style, 

localizado na zona norte, que disponibilizou 20 diárias gratuitas, entre 26 e 28 de novembro, à participantes provenientes de 

outros estados.  
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 Em outubro de 2015 tiveram início as discussões para o desenvolvimento de uma nova plataforma unificada para a 

realização de inscrições do Concurso do Cartaz, Prêmio Design de Produtos e Trabalhos escritos, e para a avaliação de 

projetos, este último utilizado pela comissão julgadora na primeira fase. O novo sistema está sendo desenvolvido para permiti r 

maior comodidade ao participante e visa uma melhor compreensão dos projetos por parte do júri, com informações mais 

detalhadas, imagens maiores e acesso aos desenhos técnicos encaminhados durante as inscrições. As avaliações do Concurso 

do Cartaz e da categoria Trabalhos escritos, que atualmente não utilizam plataforma de avaliação digital também poderão ser 

contemplados pelo novo sistema, que, além de dinamizar o processo de análise, permitirá a organização das informações em um 

mesmo banco de dados, da inscrição à avaliação dos trabalhos, preservando assim a memória do concurso.  

 

 

 

    
Imagens da Exposição 29° Prêmio Design MCB 

     
Imagens da Exposição Pioneiros do Design: Fulvio Nanni e Nanni Movelaria 

 

 

 

 

___________________________________ 

Giancarlo Latorraca 

Diretor Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________________________________________________ 
 
 

Página 115 de 285 

 

 

Plano do Serviço Educativo e Projetos Especiais 

 

Enviado no plano de trabalho de 2016. 
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Relatório do perfil da área educativa e resumo dos resultados alcançados 

 

De acordo com a Circular UPPM 545/2013, de 05 de dezembro de 2013, a entrega deste Relatório foi suspensa. 
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RELATO DAS AÇÕES DE AMPLIAÇÃO DO PÚBLICO AGENDADO 

 
 

CURSO PARA PROFESSORES, EDUCADORES E GUIAS DE TURISMO. 
 

09/09 – 10hs e 14hs 
15 professores 
 
23/09– 10hs e 14hs 
15 professores 
 
Parceria Emei Dona Leopoldina e Museu da Casa Brasileira. 

 
A ideia dos encontros com os professores da Emei Dona Leopoldina foi trocar experiências e criar projetos de visitas ao 

museu, atividades em sala de aula, envolvendo várias áreas do conhecimento. 
  As propostas apresentadas ao longo do segundo semestre, relacionavam-se aos temas norteadores do Museu da Casa 
Brasileira, tais como arquitetura, arte e design, instrumentalizando os professores para abrir focos de praticas e debate na visita 
ao museu e na escola.  
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UMA TARDE NO MUSEU 
 

Oficinas regulares promovidas pelo educativo MCB com frequência que varia entre um à três encontros mensais, sempre 
aos sábados. Procuramos estabelecer diálogos entre as experiências pessoais do público visitante e os temas das exposições, 
através do - fazer pensando / pensar fazendo. 
As oficinas presentificam histórias e favorecem a descoberta de sentidos. 
 

  
DESENHO NO JARDIM  
 
11 de Julho 

12 participantes 
Na oficina “Desenho no Jardim”, a educadora e artista proponente Biba Rigo convidou os participantes a criarem bicos-de-pena 

utilizando gravetos achados no jardim do museu. Foram usados estiletes para talhar os gravetos da maneira correta, orientada 
pela artista. Os bicos-de-pena forma feitos de diversos tamanhos (inclusive um muito grande, com um galho de aprox..150 cm). 
Com eles os participantes fizeram desenhos de observação das árvores do jardim do Museu da Casa Brasileira. 
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DESENHO É PANC 
 
25 de julho  

23 participantes 
Na oficina “Desenho é Panc” a nutricionista Neide Rigo orientou um passeio pelo jardim do museu identificando as “PANC” – 

plantas comestíveis não convencionais. Foram encontradas cerca de 25 espécies entre as quais, beldroega, trevos, dente-de-
leão e uma espécie de alho selvagem. As crianças presentes ficaram extremamente entusiasmadas com esta atividade de 
“detetive poético”, na qual o que parecia uma simples grama se transformava em uma variedade incrível de plantas comestíve is. 
Foi feita uma coleta das plantas e o público as desenhou utilizando bicos de pena e água com anilina colorida. Esta parte da 
atividade foi instruída pela artista Biba Rigo.  
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BIOCONSTRUÇÃO – ADOBE 
 
 08 de Agosto 

13 participantes 
Esta foi a primeira de uma série de oficinas ministradas pelo engenheiro especialista em bio-construção Felipe Pinheiro. Tais 
oficinas estavam relacionadas com a temática da exposição Casas – a morada das almas. Neste dia os participantes iniciaram o 
processo de construção de um muro de adobe – técnica ancestral da alvenaria. Sempre antes do começo dos trabalhos, os 
grupos se reunem para conversar sobre bio-construção, meio-ambiente, cultura tradicional, alternativas de construção e 
sutentabilidade. 
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BIOCONSTRUÇÃO –  PAU A PIQUE 
 
22 de Agosto 

40 participantes 
Neste dia vieram muitos participantes. A oficina consistia em realizar um muro de pau a pique, técnica popular de construir tão 
conhecida e reproduzida não só em todo o Brasil como no mundo . A primeira fase foi construir um painel de bambu amarrado 
com corda de palha, uma variação japonesa da técnica do pau a pique . Depois o painel foi preenchido com barro. 
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BIOCONSTRUÇÃO – TAIPA DE PILÃO 
 
29 de Agosto 

30 participantes 
 
Neste dia foi dada continuidade aos trabalhos de bio-construção. Muitos dos participantes das edições anteriores voltaram, 
demostrando que houve uma aprovação das oficinas por parte do público, que criou vínculo com a proposta. Houve uma roda de 
conversa como introdução, e depois todos se engajaram nos trabalhos, desta vez explorando a tecnica da Taipa de Pilão.  
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BIOCONSTRUÇÃO – SUPER ADOBE 

 
19 de Setembro 

16  participantes 
Terminando a série de oficinas sobre bioconstrução, este dia trabalhou a técnica do super-adobe. Devido à umidade no solo, foi 
preciso retirar a água da terra, e a lama foi aproveitada para fazer o reboco das paredes de pau-a-pique. Foi feito um pequeno 
banco de super-adobe como exemplo dessa técnica. 
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BODEGÓN – 17 de Outubro 
 

Público: 13 pessoas 
Utilizando objetos do acervo do Museu da Casa Brasileira pertencentes ao pintor Pedro Alexandrino, que os utilizava como 
modelos, o educativo realizou a oficina BODEGÓN, onde os participantes desenharam naturezas mortas utilizando os mesmos 

objetos de Pedro Alexandrino e algumas frutas. 
Compareceu um público de idades variadas, entre crianças, adolescentes e adultos. O educativo propôs diferentes dinâmicas de 
desenho e tempo estimulando os participantes a soltarem o traço; organizando diversas sessões que devolviam os objetos do 
acervo a seu uso original com o protagonismo do público. A dinâmica propiciou uma imersão que deu profundidade à atividade, 
muito elogiada pelos participantes.  
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OFICINA PRATO CHEIO  
 
 
 31 de outubro e 7 de Novembro 

Público: 13 pessoas  
 

A oficina tinha como idéia proporcionar aos participantes a experiência de construir coquetéis não alcoólicos e desenhos 
comestíveis baseados na exposição “Tapas”. Isso foi feito com anilina, espumas e calda de chocolate. Tudo comestível! A oficina 
foi realizada no terraço e contou com a participação de crianças e adultos. 
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OFICINA DE CARTAZES  
 
 21 de Novembro 

Público: 06 pessoas 

 
A Oficina de Cartazes foi oferecida no terraço. A ideia central da proposta era a de dialogar com os conteúdos da exposição 

(em montagem) do Prêmio Design e sua rica história ligada a produção de cartazes. O que é um cartaz? Como pensar a imagem 
de um cartaz? Basicamente, um cartaz deve ter uma mensagem e propagar uma idéia através da imagem. Existe em todo cartaz 
um esforço de síntese. Esses foram os primeiros passos a serem discutidos com o público presente.    
Questões gráficas, relações entre texto e imagem, diagramação, cores, contrastes, entre outros temas foram surgindo ao longo 
da oficina. A oficina foi montada e concebida para um público inscrito de dezoito pessoas entre adultos e crianças. Entretanto, 
apenas seis pessoas realmente compareceram. Mesmo com as poucas pessoas que vieram a participar da oficina os resultados 
foram muito bons.  Houve envolvimento do público com a proposta. As crianças e adultos demonstraram motivação em propagar 
suas idéias, tais como: “OFEREÇA FLORES” ou “Adote uns cachorros”. O Educativo pretende voltar a oferecer essa mesma 
oficina ao longo da exposição.  
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PROCURA-SE, OFICINA DE ESTÊNCIL 
 
12 DE DEZEMBRO 

 
Público: 
 
10:30hs – 4 pessoas. 
14:30 hs – 20 pessoas.  
 
A proposta da oficina foi a de criar imagens de bicho que já habitaram a região do entorno do MCB, tais como, bicho preguiça, 
cervos e tucanos. Para propagar a idéia de que esses animais sofreram com o processo histórico de adensamento urbano 
característico das últimas décadas. Foram produzidos pequenos cartazes usando a técnica do estêncil com a palavra “procura-
se” associada às imagens dos bichos que desapareceram desta parte da cidade. Esta oficina foi oferecida em dois horários, na 
parte da manhã, as 10:30hs e na parte da tarde, as 14:30hs. O primeiro horário contou com a participação de uma família muito 
animada. Na parte da tarde, com aproximadamente vinte participantes, a oficina rendeu uma produção intensa e muitos diálogos.  
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Casinha Brasileira 

 
26 de setembro 
Público: 53 pessoas 
 
Realizamos no dia 26 de setembro a segunda edição do Projeto Casinha Brasileira voltada para pais e bebês de 1 a 3 anos.  
Nesta edição contamos com a parceria da Casa do Brincar que apresentou diversas atividades propiciando uma grande troca 
de experiências, e muitas aprendizagens. 

O exercício com materiais não estruturados é importante para o desenvolvimento dos bebês e, ter esta consciência, ajuda os 
adultos a garantir que haja momentos livres de brinquedos industrializados. 
Nessa fase da vida, por meio de brincadeiras a criança forma seu repertório, construindo seus valores e suas bases culturais. 

 
 
 
 
 
 
Seu Museu 
 

No ano de 2015, o programa Seu Museu ganhou um caráter mais experimental.  
Organizamos visitas e oficinas a cada nova exposição temporária, procurando aprofundar seus temas e conteúdos.  
Os encontros propiciaram trocas e construção de conhecimentos, a partir da fala, da escuta e momentos de criações  

24 de Julho – A Macarronada 
Público: 60 pessoas  
 

Esse foi um dia muito especial para muitos funcionários do MCB.  Houve intenso trabalho prévio do educativo, de pensamento e 
execução: preparar um molho de tomate para 60 pessoas, cozinhar o macarrão, ir ao Ceasa comprar as novas mudas para a 
horta. Também trouxemos uma coleção de banquinhos de madeira que além de deixar o espaço mais vivo, trouxe alguns 
conteúdos lúdicos, cruzando o design informal com a poesia. 
Antes e também durante a comida teve música, poemas, histórias. 
Queríamos fazer um encontro simples. Almoço no quintal. Que deixa todos à vontade, que faz sorrir, que termina com um banho 
de perguntas: quando é o próximo? Agora uma vez por mês, né? O que você pôs no molho?  
A simplicidade do encontro porém guarda fortes conteúdos relacionados com o principal tema investigado pelo educativo: O que 
é habitar? Este encontro nos ajudou a levar tal investigação para o plano da experiência, da prática: Não falamos sobre habitar, 
mas habitamos, fortalecemos nossas raízes com o espaço e com as pessoas que o habitam. 
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Visita a exposição TAPAS, com Luiza Campos 
18 de setembro – 
Público: 23 pessoas 

 
Neste dia organizamos uma visita à exposilção TAPAS: design para gastronomia na Espanha, e para isso contamos com o 
auxilio da Luiza Campos, coordenadora do Nícleo Técnico, que acompanhou toda a montagem da exposição ao lado do curador 
e do arquiteto responsável, criando uma intimidade com o seu conteúdo, e com Carlos Barmak que paticipou de uma conversa 
com o curador que lhe apresentou a exposição minuciosamente. Reunimos cerca de 28 funcionários do museu para esta visita. 
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Visita a exposição TAPAS com os funcionários do museu e do restaurante Santinho 
 
29 de Outubro e 30 de Outubro  

Público: 19 pessoas. 
 

Nova rodada de visita a exposição Tapas para os funcionários do restaurante Santinho. Neste dia foi muito interessante 
conversar sobre diferentes maneiras de cozinhar com pessoas que trabalham diariamente no restaurante do Museu. Entre outras 
coisas, falou-se sobre Ferran Adria e as inovações e surpresas sensoriais da cozinha molecular.  
A ação foi dividida em dois encontros nos dias 29/10 e 30/10 para contemplar todos os funcionários envolvidos.  
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Adivinha que objeto é esse?  
09 de Dezembro (manhã).  

Público: 15 pessoas 

 
Neste encontro demos destaque ao papel de Mario de Andrade, secretário da Cultura na gestão do prefeito Fabio Prado na 

década de 40, como grande difusor das culturas locais e objetos regionais do Brasil, trazendo a tradição como um elemento 
contemporâneo para a cidade. Com esta inspiração, fizemos uma visita a 29° edição do Prêmio Design com um tom 
performático, de brincadeiras poéticas com os objetos. 
Ao final do encontro, houve uma conversa espontânea muito interessante entre o grupo sobre as escolhas dos premiados, a 
cidadania, o que fazer com os resíduos da cidade e o que é uma sustentabilidade verdadeira dentro de um museu. 

 
09 de Dezembro (tarde). Desdobramentos do desenho de objetos 

Público: 15 pessoas 

 
Neste encontro fizemos um exercício prático e reflexivo com o desenho de objetos. Quais são as diferentes qualidades 

entre desenhar tendo como estímulo disparador o tato, a memória ou a observação? Depois desta atividade visitamos a 29° 
edição do Prêmio Design, conversando sobre as diferentes qualidades dos premiados. Ao final, concluímos a visita com mais 
dois exercícios de desenho, dando destaque ao caráter projetual do design e funcionalidade dos objetos. 

 
 
Fora da Casinha – 

 
PARCERIA MCB/CIAM – UNIDADE ALDEIA ESPERANÇA  

 
O projeto de parceria entre o Educativo do MCB e o CIAM Adeia Esperança, iniciado no segundo semstre de 2015,  teve 

como eixo a concepção, elaboração e o desenvolvimento de um roteiro de trabaho ligado a produção de um fime baseado no 
celebre conto da “Branca de neve”, cuja autoria é atribuída aos irmãos Grimm. Na ocasião em que iniciamos este trabalho de 
parceria, o grupo do Ciam, residentes da Unidade Aldeia Esperança, estavam envolvidos com um projeto de apreciação e 
reflexão de filmes. A partir das sessões de cinema abria-se uma roda de discussão a cerca dos temas e das questõe 
apresentadas atraves dos filmes. O educativo do MCB viu nesta situação uma ocasião perfeita para o desenvolvimento de uma 
proposta ligada a uma pratica já estabalecida entre o grupo de reflexão a cerca da imagem filmica, dando-nos margem para 
explorar outros aspectos da experiencia audiovisual, tais como, composição, enquadramento, narrativa, construão de 
personagem, desenvolvimento de sequencias, etc. A decisão foi tomada em parceria com os membros da instituição, assim 
como pensada pela equipe a luz dos temas de interesse que o MCB valoriza ao explorar a casa como cenário para o filme, bem 
como o jardim e outros espaços do museu, o mobiliário ligado a construção dos espaços narrativos e a própria imagem como 

espaço de convergência das nossas investigações.      
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ENCONTRO - 24 DE JULHO DE 2015 
 

 

Descrição das atividades: Enquanto encontro inaugural, pensamos em um programa de trabalho voltado para a recepção 

do grupo. Buscando iniciar uma relação próxima e aberta, tínhamos em vista promover o diálogo e a criação colaborativa. 

Neste primeiro encontro nos concentramos em apresentar o espaço para o grupo que chegava. Investigando os andares e as 

exposições permanentes e tornando o espaço do museu disponível para o imaginário do grupo na hora em que teríamos de 

adaptar os espaços do museu aos cenários da narrativa do filme que faríamos.  Por essa razão, entregamos pranchetas, 

papel e lápis para todos, para que pudessem desenhar e registrar observações e notas. Esse material seria valioso para a 

organização das idéias do grupo. De fato foram produzidos muitos desenhos. É bom lembrar que neste primeiro encontro 

ainda não havíamos definido qual seria o tema ou história do nosso filme, apenas tínhamos algumas suposições colhidas 

aqui e acolá em diálogos informais. Entretanto, na segunda parte do encontro, nos organizamos para levantar algumas 

sugestões e o conto “Branca de neve” acabou ganhando a votação, pois, segundo o grupo, o conto teria muitos personagens 

e cada membro do grupo poderia escolher aquele que tivesse maior afinidade. As escolhas e também as indicações 

começaram neste mesmo dia. Foi muito divertida a atribuição do personagens, bem como a justificativa para cada atribuição.  

 
 
Número de público: 17 visitantes. 
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ENCONTRO – 28 DE AGOSTO  

 
 

Descrição das atividades: Neste dia, iniciamos a leitura do conto “Branca de neve”, dos irmão Grimm, em excelente tradução, 

diretamente do alemão e, o que é muito importante, sem nenhuma adaptação de conteúdo, ou seja, trabalhamos com a versão 
original que contém uma descrição não censurada, isto é, não simplificada por nenhum filtro moral estranho a época em que foi 
transcrita pelos irmãos Grimm. Os personagens não estão reduzidos ao maniqueísmo característico dos contos infantis 
modernos, preservando uma complexidade altamente discutível, o que foi tema de diálogo entre o grupo. Neste dia, primeiro 
fizemos uma leitura comentada do conto e em seguida, tentamos dar início ao esboço de um roteiro de filmagem contendo 
alguma indicação de personagens, cenários e falas.  

 

 

 
 
Número de público: 17 visitantes. 
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ENCONTRO – 4 DE SETEMBRO 
 

 
Claude decidiu que gostaria de fazer uma cena como madrasta da Branca de neve. 

 

 
 

Otilia também gostaria de desempenhar o papel de madrasta, então tínhamos duas madrastas, por que não? 
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Esta é a primeira cena do filme, quando a mãe biológica de Branca de neve deseja ter uma linda filha. Ela está junto a uma 
janela de ébano, é inverno á fora e neva, ela fere o dedo com a agulha de costura e uma gota de sangue cai na neve branca. 
Esta janela fazia parte do cenário da exposição 

 
 
“Morada das almas”. Nesta foto podemos ver Ivan organizando o cenário, instruindo a equipe de como deveria ficar a lona 
branca representando a neve. Por cima da janela, Marcela despejava papel picado simulando neve. 
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Descrição das atividades: Neste organizamos todo o material ara a realização da primeira cena a ser filmada. Houve 

sessão de maquiagem, organização e montagem do cenário, adaptação dos espaços disponíveis, seleção das falas, silêncio 

na platéia, câmera e ação! Toda equipe estava envolvida na construção do clima de filmagem. Da mesma forma, o grupo do 

Ciam estava muito envolvido. Enquanto alguns filmavam, havia quem desenhasse, outros escreviam notas, outros davam 

opiniões ou ajudavam na direção de cena. Novamente, oferecemos a todos prancheta, lápis e papel para que pudéssemos 

ter o maior número de registros e matéria produzido associado ao trabalho de filmagem.   
 
Número de público: 17 visitantes. 
 
ENCONTRO – 16 DE SETEMBRO 
 

                               

 
                                 



_______________________________________________________________________ 
 
 

Página 138 de 285 

 

 

 

 
Número de público: 17 visitantes. 

 
ENCONTRO – 2 DE OUTUBRO 
Visita do Educativo do MCB ao CIAM – Unidade Aldeia Esperança. 

 
Nesse dia 2 de outubro, a equipe do Educativo do MCB foi visitar a Unidade Aldeia Esperança do CIAM em São Roque. 

Invertemos a lógica habitual dos nossos encontros e aqueles que sempre nos visitam se transformaram em anfitriões. O CIAM 
Aldeia Esperança é uma espécie de comunidade, onde todos vivem em casas individuais e desfrutam de toda assistência 
necessária para preservar o máximo possível a autonomia individual de cada morador. Conhecemos o refeitório, onde 
almoçamos juntos. Depois alguns integrantes do grupo nos convidaram para conhecermos sua casa, pois cada um tem uma 
casa individual. Fomos a casa do Claude, do Luís, do Rafael, da Otília e do Cadu. Em seguida, nos reunimos no jardim próximo 
ao refeitório, onde apresentamos para todos os moradores da comunidade (não apenas para aqueles que já estavam envolvidos) 
o projeto Fora da Casinha do MCB, ligado a concepção e produção de um filme.  
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1. VISITA ÀS CASAS 

Entrar na casa de cada um foi uma experiência importante por várias razões. Entrar em suas casas foi ocasião de 
compartilhar o espaço íntimo, desvendar o cenário mais cotidiano, dividir as narrativas mais singulares, tais como, o modo como 
alguém arruma sua cama, os alimentos que conserva na geladeira, a arrumação dos copos na estante, as roupas, os sapatos 
dentro do armário, o banheiro, os utensílios, as roupas sujas, os brinquedos, os objetos, as fotografias, sem contar quando 
alguns tinham animais de estimação. 

 

 
 

Esta é a parede da sala da casa do Claude, onde ele pendurou estas pinturas feitas por ele mesmo. Tinta 
acrílica sobre tela, não sabemos se há um título ara este trabalho. 
Isso nos revelou um universo material altamente poético, pois em suas casas, onde pessoas convivem com seus objetos, 
surgem paisagens interiores em que podemos observar a sedimentação da vida através das coisas. Observamos um movimento 
através do qual as pessoas e as coisas parecem coincidir numa espécie de espelhamento. Entretanto, nosso registro fotográfico 
foi tímido, talvez por termos nos sentido invasores demais enquadrando aquela experiência na moldura fotográfica. Na casa do 
Luís, a sua gata havia se aninhado entre as almofadas do sofá e ali mesmo, havia dado à luz a quatro gatinhos. Na Casa do 
Claude, encontramos pinturas extraordinárias, onde a composição cromática engendrava relações complexas de tonalidade e de 
organização no plano visual. Ele ainda havia realizado uma expo grafia de seus próprios trabalhos em forma de tríptico. Na 
parede do seu quarto, uma pintura abstrata, onde podemos identificar, num grau muito sutil, a construção de uma paisagem. O 
Claude sempre nos falava de suas pinturas, mas ainda não tínhamos visto nenhum dos seus trabalhos. Na casa de todos, as 
fotografias familiares nos deixavam muito envolvidos com a densidade vital de cada um, seus parentes, amigos, histórias. Por 
vezes, as fotografias eram da infância e isso nos dava a impressão de testemunhar algo do trajeto existencial narrada na 
imagem. Essa visita às casas foi muito importante na medida em que humaniza ainda mais a nossa relação ao revelar pontos de 
infinita coincidência entre eles e nós, gerando uma imensa identificação entre a vida deles e nossas próprias vidas, de tal modo a 
nos sentirmos a cada casa, a cada porta transposta, mais unidos entre nós. 
 

 
Esta é uma pintura exposta na parede do quarto de Claude. Certamente pretendemos explorar essas habilidades 
dentro das nossas atividades no MCB. Tinta acrília sobre tela, não sabemos se há um título ara este trabalho. 
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  O casal Otília e Cadu, sentados na varanda da casa do Cadu. 
 
2. ATIVIDADE DO DIA 

Inicialmente, a proposta deste dia estava prevista para ocorrer no espaço do MCB. Em função de o carro que leva o grupo 
até o Museu ter quebrado, etc... nós é que nos deslocamos até o CIAM. Isso alterou nossa programação original e começamos a 
improvisar novo caminho por onde poderíamos dar continuidade a investigação do projeto. Após visitarmos algumas casas, 
organizamos um espaço para reunião e apresentamos para todos os morados do CIAM, e não apenas para aqueles que estão 
de fato envolvidos na parceria MCB/CIAM. Isso foi muito interessante. Apresentar o projeto para todos transformou-se numa 
verdadeira assembleia de discussão em torno dos temas que vínhamos abordando, tais como, a adaptação da fabula em cenas 
filmadas, os personagens, a trama, as sequencias, as interpretações simbólicas, etc... Ao nosso redor, todos os funcionários do 
CIAM estavam acompanhando a discussão e ficou muito claro, pela reação que demonstravam, a atenção às respostas e às 
perguntas, ficava muito claro que essa experiência também era de proveito geral. Em suma, estávamos todos na mesma 
condição de quem se interroga e procura respostas para problemas formulados coletivamente.  

 

 
 
 
Nesta foto podemos ver a formação de um semicírculo, à sombra das árvores, onde se desenvolveu 
primeiro a discussão, e depois algumas cenas e improvisos. 
 
 
 
Usamos a parede branca como fundo para as filmagens. Refiemos algumas cenas que o grupo julgou necessário assim como 
apenas encenamos outras para mostrar ao resto do grupo alguns fragmentos da história como do trabalho que tínhamos feito 
junto no MCB. 
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Otília, Alexandre, Arturo, Ivan e Pedro filmando. 

 
Neste momento, Arturo sussurrava o texto para Alexandre (Espelho mágico), contracenando com a Rainha má.           

 
Otília, Alexandre e Arturo – Cena em que a Rainha amaldiçoa Branca de Neve. 



_______________________________________________________________________ 
 
 

Página 142 de 285 

 

 

 
Jaques, Levy e Roberto. Esta fotografia mostra um fragmeno da cena em que três dos sete anões, sentados em 

volta de uma mesa, discutem sobre o que fazer com Branca de Neve. 
 

Nessa sequência de fotografias que segue abaixo, feitas pelo Rafael, vemos o efeito da proposta no corpo dos 
participantes como um modo de reagir às cenas. São paisagens corporais que aparecem enquanto os participantes 
estão envolvidos com a proposta, seja como espectadores ou atuando nas cenas. Entendemos esse fenômeno 
literalmente como um modo de contracenar junto à cena principal. Isso pode ser entendido simplesmente como 
sendo uma espécie de“borda” da cena principal, ou podemos, de outro modo, entender como parte integrante do 
acontecimento dramático que estamos produzindo. Isso seria um modo mais amplo de entender a nossa proposta e 
também mais inclusivo, pois este seria um modo de atuação não é exclusivamente verbalnão ligado ao 
gesto/movimento.Estas fotografias nos mostram uma economia corporal e gestual sutil, quase estática, mas cheia 
de tensões e relações corporais e psíquicas internas que brotam, expressas corporalmente. Podemos explorar esse 
novo aspecto das cenas, através do enquadramento e da montagem, trazendo mais uma camada expressiva ao 
filme.  
 

 
 
 

Tati    João 
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Claude  Ivan e Alana 

  
                               
 
 
 
ENCONTRO – 16 DE OUTUBRO  

 
 

 

Descrição das atividades:  

 
Número de público: 17 visitantes. 

 
ENCONTRO – 4 DE DEZEMBRO 
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Descrição das atividades: Neste último encontro, foi realizado um pique-nique em comemoração ao encerramento das 

atividades de 2015. Os educadores do MCB trouxeram bolos e tortas feitos em casa e preparamos uma linda mesa próxima d 

horta do educativo. Este dia foi muito especial, pois foi possível observar o grau de intimidade conquistado junto ao grupo. 

Não preparamos nenhum tipo de material de atividade para este encontro. Tínhamos a intenção de nos dedicarmos 

exclusivamente ao deleite uns dos outros, promovendo diálogos mais demorados, escuta, companheirismo, abraços, 

fortalecendo a parceria e a confiança. Consistiu em celebração do estreitamente de laços que este primeiro semestre pôde 

nos dar.  Na verdade foi um encontro em que pudemos sentir a retribuição generosa da mutua atenção que dividimos ao 

longo de todo o semestre. 

 
Número de público: 17 visitantes. 

 
 

PARCERIA MCB/CIAM – UNIDADE JAGUARÉ 
 

O projeto de parceria entre o Educativo do MCB e o CIAM Jaguaré, conclui, neste mês de dezembro, o seu primeiro ano de 
compromisso. O trabalho desenvolvido com este grupo sempre teve por inciativa celebrar o encontro através da valorização e da 
construção de uma poética simultaneamente individual e coletiva, isto é, intersubjetiva. Neste sentido, todas as nossas propostas 
sempre buscaram contemplar a ambos os universos, lançando mão de estratégias diversas, em vista proporsionar uma 
intensidade de relações e de trocas, ou seja, diálogos onde todas as vozes tivessem lugar. Nosso roteiro de atividades seguiram 
um itinerário que pode ser descrito da seguinte maneira: 1. investigaão dos materiais e suportes; 2. Intervesão/instalação ou os 
diálogos possíveis com os espaços do museu; 3. O espao extra-museu: a rua. Portanto, neste ultimo semestre o grupo Ciam 
jaguaré teve a oportnidade de desenvolver uma reflexão plástica/visual que diagava com muitas camadas de singnifição: 
individual, cletiva, social, política, etc.   
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ENCONTRO – 11 DE SETEMBRO 
 

 
 

Acima vemos Ester pintando uma caixa de ovos, utilizando vermelho e amarelo ela construiu um quadrado dentro de outro, 
assim como o ovo é uma bola dentro de outra... 

 
 Nesta foto vemos Pedro construindo um violão. 
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 Na foto acima vemos Mario pintando sobre um suporte de madeira complexo, cheio de níveis e uma estrutura irregular. 

 

Descrição das atividades: Utilizando vários suportes de madeira, papelão, papel cartão e plástico, propusemos ao grupo 

que pitasse sobre este suporte. A pintura transformava-se lentamente em escultura e o grupo trabalhava simultaneamente em 

dois registros de linguagem. Houve quem construísse objetos reconhecíveis como um violão como foi o caso do Pedro, ou 

apenas composições tridimensionais abstratas como é característico do Sergio. A construção de uma poética pessoal passa 

pela idéia de apropriação de materiais, dos procedimentos e dos modos de expor. Essas foram as três etapas deste encontro.   

 
Número de público: 17 visitantes. 
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ENCONTRO – 25 DE SETEMBRO 
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Descrição das atividades: Nesta ocasião realizamos uma exposição com as esculturas produzidas no primeiro semestre de 

2015 no espaço sede do Ciam Jaguaré. Antes desta exposição, realizamos no jardim do MCB, em parceria com a 

programação de música, uma linda exposição instalativa destas esculturas no já próprio museu. As fotos que vemos acima 

são o registro de uma segunda exposição realizada com as mesmas peças, para os pais dos autores. Tratava-se de uma 

ocasião comemorativa em que os educadores do MCB apresentaram a proposta do trabalho realizado aos pais abrindo a 

possibilidade para o diálogo com os pais.  

 
Número de público: 17 visitantes. 

 
ENCONTRO – 9 DE OUTUBRO 
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Descrição das atividades: neste dia a proposta era a de utilizar diversos materiais através de uma oficina livre. Estimulando 

ao exercício de escolha, apropriação de recursos e procedimentos como a pintura, a colagem, o recorte, o desenho, etc... 

Cada pessoa tinha a liberdade de trabalhar em parceria ou individualmente. Ainda que quase todos tenham desenvolvido 

trabalhos individuais, é fácil de notar as influências, trocas e diálogos mantidos exclusivamente no plano das imagens 

produzidas. Neste dia a produção foi muito intensa e rica, complexa e altamente expressiva.  

 
Número de público: 17 visitantes. 

 
ENCONTRO – 23 DE OUTUBRO 
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Descrição das atividades:  

 
Número de público: 17 visitantes. 
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ENCONTRO – 27 DE NOVEMBRO 
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Descrição das atividades: Neste dia, iniciamos a atividade com uma conversa sobre os direitos humanos. Perguntamos ao 

grupo: o que é um “ser humano”? “Sou eu”, respondeu Serginho. “O que é você?”, perguntamos. “Eu sou um corpo, um 

organismo.”, respondeu. O que um humano precisa para viver? Responderam, “beijo, abraço, comer bolinho, biscoito, 

respirar, andar, conversar, etc...” Fizemos uma lista de necessidades que seriam traduzidas em cartazes. Dedicamos todo o 

encontro para a produção de cartazes que seriam utilizados no encontro seguinte em uma passeata pela avenida Faria Lima. 

 
Número de público: 17 visitantes. 

 
ENCONTRO - 11 DE DEZEMBRO 

Neste encontro homenageamos o dia internacional dos direitos humanos com uma passeata ZEN pelo jardim do museu e 
arredores próximos, finalizando com um piquenique próximo a horta. Iniciamos o dia reconhecendo todos os cartazes que o 
grupo havia preparado no último encontro e contando como seria a atividade. Dispúnhamos de um alto falante e da Dalva, uma 
boneca de ventríloquo que gerou muito encantamento. Começamos a caminhar pelo jardim enquanto a Selma declamava 
poemas de Manuel de Barros no alto falante. Então saímos para a rua.  Além da exposição das pinturas e leitura de trecho de 
poemas como “eu gosto do tempo das tartarugas”, entregamos panfletos em branco – ZEN comentários, e perguntamos as 
pessoas que passavam na rua “qual é seu direito?” Foi uma ação performática, inusitada e ao mesmo tempo muito agradável 
pois tínhamos todo o grupo conciso, integrado, brincando e celebrando este momento.  
 

Descrição das atividades: Passeata em homenagem aos Dia Internacional dos Direitos Humanos. 

 
Número de público: 17 visitantes. 
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Visitas Especiais 

 
Programação de Visitas Especiais contou com a presença de aproximadamente 150 visitantes, para duas visitas guiadas com 

as curadoras Maureen Bisilliat no mês de maio - exposição Casas do Brasil- Sobrevivência: Carandiru e com Denise Mattar, 
responsável pela mostra: Op- Art.  

 

 

 
Desfile dos pacientes do Hospital do Câncer 

14/11/2015 
Público: 300 pessoas 
 
No sábado 14 de novembro, ocorreu o desfile de moda relacionado ao projeto de parceria entre Icesp, MCB e o curso de moda 
da Faculdade Santa Marcelina. A sala de reunião foi usada como camarim. Foi necessário deslocar o espelho do banheiro 
masculino para o camarim para uso dos maquiadores. Esta medida foi assumida em acordo com a Claudia da área de Eventos. 
A sala do educativo também foi incorporada ao camarim em razão da quantidade de pessoas envolvidas com a preparação do 
desfile, maquiagem, estilistas, alunos, pacientes, orientadores, familiares, etc.  
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O público envolvido no evento estava muito comovido e a carga emocional acabou por contagiar a todos. Tudo correu 
como planejado. Os pacientes saíram pela porta de acesso restrito passando pelo corredor do acervo do museu, seguindo pelo 
saguão de entrada, cruzando a sala principal de exposição e entrando na varanda onde a passarela havia sido montada.  
Concluído o desfile, a desmontagem correu dentro do esperado. Houve apenas um único incidente, quando uma das alunas de 
moda da FSM reclamou o desaparecimento de um cartão de transporte. Ela foi orientada a registrar no caderno de notas do 
museu e amparada no foi possível oferecer, telefone, etc. a estimativa de público gira em torno de 300 pessoas diretamente 
envolvidas no evento.  
Durante evento foi exibido um vídeo com depoimentos dos alunos, professores da Faculdade Santa Marcelina e dos pacientes 
do Hospital do Câncer sobre o processo do trabalho. 
A pasta com as fotos do evento está salva em: 
Educativo - Programas e Projetos- Hospital do Câncer. 

 

               
 

               
 
 
  
 
Horta  

 
O projeto da horta tem uma característica nuclear, sendo ponto de partida e de encontro dos vários projetos idealizados 

pela equipe, como Seu Museu, Uma Tarde no Museu, Visitas de Escolas, Fora da Casinha e Jardim. 
Serviu para fortalecer nossa equipe e nossas ações, alinhando-as e criando uma dinâmica coletiva. Não por acaso, esse terreno 
gerador de alimentos é para nós como um catalisador dentro da comunidade Museu da Casa Brasileira. 
Pensando no caráter histórico da casa brasileira, propomos dois formatos de horta; o primeiro traz a memória material vinda de 
outros povos que formam a nossa cultura, principalmente os portugueses e mouros, e se mostra como um jardim mais formal, 
com rosas, parreiras, café - adornado com azulejos portugueses. Iremos aprofundar uma pesquisa do que existia e ainda existe 
nessas hortas e jardins mouros, como diversas roseiras, atualmente raras, que foram trazidas para o Brasil pelos portugueses e 
só sobreviveram aqui.  
O segundo já é abrasileirado, Misturadim, tem mandioca, milho, flores, ervas medicinais, urucum, temperos de várias regiões do 

Brasil, como o jambu amazônico etc.  
A partir da visita do Jardineiro Peter Webb, mapeamos alguns possíveis lugares para a implementação desse projeto. 
O local escolhido foi o terreno lateral à sala do educativo próximo da grade que dá para a rua. Um terreno iluminado, sem 
árvores e portanto sem muitas raízes no solo, que pode ser visto pelos pedestres atraindo olhar e despertando a curiosidade de 
quem passa na rua; além de ser próximo da composteira.  
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É um local preservado do grande público, ao mesmo tempo que está dentro do espaço do museu podendo ser visitado 
sempre. Ideal para a horta brasileira. 
A ideia é suscitar toda uma programação cultural, convidando o público visitante para oficinas, cultivo e colheitas. 
A horta tem a qualidade do cuidado e do encontro, que passa pelo resgate da oralidade e narração de histórias, uma marca de 
nossa cultura, tão presente nas casas brasileiras do sertão. 
                 . 
                                             possível inspiração para a planta da horta    
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Encontros realizados no semestre 2

Total de público 30

Avaliações 18

 Análise de satisfação

Ótimo Bom Regular Insuficiente

1 –Conteúdo dos encontros 10 8 0 0

2 – Atividades desenvolvidas e propostas práticas 10 8 0 0

3 – Utilização de equipamentos, materiais e recursos para a 

realização do encontros 12 6 0 0

4 – Metodologia utilizada 9 9 0 0

5 – Discussões realizadas nos encontros 8 10 0 0

6 – Importância dos conteúdos, informações para aplicação 

prática 11 7 0 0

7 – Organização dos encontros 8 10 0 0

 Fale um pouco sobre como os encontros tem reverberado em você e em sua prática como professora 

Estímulo de novas ideias 6

Quebra de padrões e novos olhares 6

Ampliação de repertório 1

Prática em sala de aula 5

Como podemos melhorar?

Em branco 7

Encontros com todo o grupo da escola 1

Atividade com continuidade e melhor organização 3

Maior diversidade 2

Integrar o conteúdo a prática da sala de aula 4

Outros 1

Como você se percebe nos encontros?

1 – Participação nas atividades e nas discussões 5 12 1

2 – Pesquisa sobre como os encontros podem ser utilizados em 

sala de aula 4 11 3

3 – Relação com o grupo e com os educadores do museu. 7 11

RELATÓRIO TRIMESTRAL 

CONCEITO

ITEM

ITEM

CONCEITO

Ótimo Bom Regular Insuficiente

ENCONTRO DE PROFESSORES - SETEMBRO

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE PÚBLICO - ENCONTRO DE PROFESSORES

10

10

12

9

8

11

8

8

8

6

9

10

7

10

1 –Conteúdo dos encontros

2 – Atividades desenvolvidas e propostas 

práticas

3 – Utilização de equipamentos, materiais e 

recursos para a realização do encontros

4 – Metodologia utilizada

5 – Discussões realizadas nos encontros

6 – Importância dos conteúdos, informações 

para aplicação prática

7 – Organização dos encontros

Análise de Satisfação

CONCEITO
Insuficiente

CONCEITO
Regular

CONCEITO
Bom

CONCEITO
Ótimo

6

6

1

5

Como os encontros tem reverberado em sua 
prática como professora

Estímulo de
novas ideias

Quebra de
padrões e novos
olhares

Ampliação de
repertório

Prática em sala
de aula

7

13

2

4
1

Como podemos melhorarEm branco

Encontros com todo o
grupo da escola

Atividade com
continuidade e melhor
organização
Maior diversidade

Integrar o conteúdo a
prática da sala de aula

Outros

5

12

1

4

11

3

7

11

Ótimo

Bom

Regular

Insuficiente

C
O

N
C

EI
TO

Como você se percebe nos encontros

1 – Participação nas 
atividades e nas discussões 

2 – Pesquisa sobre como 
os encontros podem ser 

utilizados em sala de aula

3 – Relação com o grupo e 
com os educadores do 

museu.
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Coordenador de Célula Educativo 

 

 

 

 

 

12

Total de público 229

Avaliações 130

 

JOVEM  18 14%

CRIANÇA 16 12%

ADULTO 96 74%

1- Como foi passar uma tarde no museu com sua família e amigos? Você conheceu novas pessoas?

 sensação de bem estar 

(ageradável, divertido, tranquilo) 51 40%

aquisição de conhecimentos 

(aprender, descobrir, novas 

experiências) 24 19%

elogios genéricos 47 37%

superou expectativas 3 2%

em branco 2 2%

total 127

sim 74 95%

não 4 5%

total 78

2-Quais eram suas expectativas ao participar da programação de Uma Tarde no Museu? Elas foram atingidas? Justifique

atingiu expectativas 97 78%

não atingiu 2 2%

atingiu parcialmente 6 5%

não soube avaliar 12 10%     

em branco 7 6%

total 124

aprender ou conheceu novas 

técnicas 44 44%

contato com a natureza 4 4%

novas atividades e experiências 19 19%

expectatias genéricas 17 17%

sensação de bem estar 15 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

total 99

RELATÓRIO TRIMESTRAL - 2º semestre 

JUL / AGO / SET / OUT / NOV / DEZ

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE PÚBLICO - PROGRAMA UMA TARDE NO MUSEU

Encontros realizados no semestre 

Faixa etária dos participantes
14%

12%

74%

Faixa etária dos participantes

JOVEM

CRIANÇA

ADULTO

40%

19%

37%

2% 2%

Como foi passar uma tarde no museu com sua família e amigos

 sensação de bem estar (ageradável,
divertido, tranquilo)

aquisição de conhecimentos
(aprender, descobrir, novas
experiências)

elogios genéricos

superou expectativas

em branco

95%

5%

Você conheceu novas pessoas

sim

não

78%

2%

5%
10% 6%

atingiu
expectativas

não atingiu

atingiu
parcialmente

não soube
avaliar

em branco

44%

4%

19%

17%

15%

aprender ou
conheceu novas
técnicas
contato com a
natureza

novas atividades
e experiências

expectatias
genéricas
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Informe dos materiais educativos disponibilizados para professores, estudantes, 

educadores de grupos não escolares e guias de turismo (impressos e virtuais) 

Com o objetivo de divulgar os conteúdos do museu e criar uma interface de diálogo com professores, estudantes, 

educadores e guias de turismo, o site do museu disponibiliza sua agenda cultural e informações sobre o conteúdo do seu acervo, 

exposição de longa duração e exposições temporárias.  

O público pode consultar o site tendo acesso a informações sobre os conteúdos do museu e acessar a agenda cultural, 

participando dos eventos do museu.  

 

PROGRAMAÇÃO DE VISITAS EDUCATIVAS 

 

Acervo Equipamentos da Casa Brasileira, Usos e Costumes – Arquivo Ernani Silva Bruno disponível aos pesquisadores, 

professores, estudantes e consulentes em geral no site do Museu da Casa Brasileira e em CD-ROM 
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DEBATES E PALESTRAS 

 
 

 

 

 

http://www.mcb.org.br/pt-BR/programacao/dabates-e-palestras/debates-e-palestras
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CURSOS E OFICINAS 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.mcb.org.br/pt-BR/programacao/dabates-e-palestras/debates-e-palestras
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Carlos Barmak 

Coordenador de Célula Educativo 
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PESQUISA DE PERFIL DE PÚBLICO  

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE PÚBLICO ESCOLAR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Tri 4 Tri

71 44

3 Tri 4 Tri

104 136

42

Excelente 137 48%

Ótimo 99 35%

Bom 40 14%

Regular 4 1%

Ruim 1 0%

Insatisfatório 1 0%

Não avaliaram 2 1%

total 284

Período: JULHO / AGOSTO / SETEMBRO / OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO

Considera-se em Grau de Satisfação o número de pessoas por ítem.    

Avaliação do Atendimento: Grau de Satisfação

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE PÚBLICO AGENDADO

Relatório Semestral: JULHO / AGOSTO / SETEMBRO / OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO

Número  de visitas agendadas  - total 115

Número  de pesquisas realizadas - total 282

 pesquisas de satisfação de público agendado - Educativo MCB 240

pesquisas de satisfação de público escolar - Modelo SEC 42

OBS. Cada grupo agendado é subdividido em 2 grupos que serão atendidos cada qual com um educador. O responsável por 

cada grupo é convidado a avaliar a visita. No caso de grupo com menos de 22 pessoas não é subdividido

48%

35%

14%

1%
0% 0% 1%

Excelente

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Insatisfatório

Não avaliaram
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Discussões e reflexões 4,53

Conteúdo e Informações 4,61

Leitura de Objeto 4,47

Estratégia de Mediação 4,33

Exposições 4,72

Espaço físico 4,73

Recepção 4,76

Organização 

Geral 4,74

Considera-se em Elementos da Visita  a nota atribuída em cada ítem da avaliação, onde 0 é insatisfatório e 5 excelente

Relação com o MCB 

Período: JULHO / AGOSTO / SETEMBRO / OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO

Considera-se em Elementos da Visita  a nota atribuída em cada ítem da avaliação, onde 0 é insatisfatório e 5 excelente

Avaliação do Atendimento: Elementos da Visita 

Período: JULHO / AGOSTO / SETEMBRO / OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO

4,53

4,61
4,47

4,33

Discussões e reflexões

Conteúdo e Informações

Leitura de Objeto

Estratégia de Mediação

4,72

4,734,76

4,74

Exposições

Espaço físico

Recepção

Organização Geral
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Relato Complementar das Ações do Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais 

(informações adicionais, quando for o caso) 

 

 

 

 

 

 

educação formal - educação infantil ao 

ensino superior públicas e privadas
660

educação formal - educação 

infantil ao ensino superior 

públicas e privadas 1.808

terceiro setor - público com deficiência 

(física, intelectual, transtorno emocional, 

idosos com deficiência), público em 

vulnerabilidade social, idosos, Programa de 

Inclusão e outros perfis

555

terceiro setor - público com 

deficiência (física, intelectual, 

transtorno emocional, idosos 

com deficiência), público em 

vulnerabilidade social, idosos, 

Programa de Inclusão e outros 

perfis

588

TIPO DE PÚBLICO LEGENDA 

rede estadual de educação 

vinculada à   parceria com a 

FDE.

educação formal - educação 

infantil ao ensino superior 

públicas e privadas

terceiro setor - público com 

deficiência*, público em 

vulnerabilidade social 

Total Geral de Atendimentos 2396

Instituições Atendidas 37

Qtde de Visitas 44

Transportes Oferecidos pelo MCB

Total de Público com onibus oferecidos pelo 

MCB 255

Instituições Atendidas 7

Qtde de Visitas 8

RELATÓRIO TRIMESTRAL

Período de Referência: OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO

RELATÓRIO TRIMESTRAL - ATENDIMENTO A GRUPOS AGENDADOS

Legenda -  natureza do grupo conforme plano de trabalho, utilizada no 

relatório  

HISTÓRICO GERAL DE ATENDIMENTOS

Público especifícos dos planos de meta Meta atingida 
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Legenda Quantidade Data Total

1 01/out 44

2 08/out 44

3 13/out 23

4 15/out 8

5 20/out 39

6 22/out 31

TOTAL 189

5

6

Legenda Quantidade Data Total

1 10/nov 41

2 12/nov 25

TOTAL 66

2

2

Legenda Quantidade Data Total

TOTAL 0

0

0

255

7

8

PÚBLICO VISITAS PÚBLICO VISITAS PÚBLICO VISITAS

119 3 0 0 0 0

70 3 66 2 0 0

DEZEMBRO

Número de instituições atendidas 

Quantidade de Visitas

SMADS - C.A. Olarias 

OUTUBRO

Grupos agendados com ônibus oferecido pelo MCB

NOVEMBRO

SMADS - NCI Silva Teles 

EMEF Proº Ernesto de Moraes Leme

DEZEMBROOUTUBRO NOVEMBRO

EDUCAÇÃO FORMAL - PÚBLICA E PRIVADATOTAL - DISCRIMINADO POR PLANO DE 

METAS COM ONIBUS PRÓPRIO

TOTAL - ATENDIMENTO COM ONIBUS 

PRÓPRIO
INSTITUIÇÕES ATENDIDAS

QUANTIDADE DE VISITAS

TOTAL DE PÚBLICO

TERCEIRO SETOR

Quantidade de Visitas

EMEF Gal. Alcides Gonçalves Etchegoyen

SMADS CEC São Pedro

Fundação Casa - Osasco 1 

SMADS CEC São Pedro

EMEF Frei Antônio de Sant'Ana

Número de instituições atendidas 

Número de instituições atendidas 

Quantidade de Visitas

Legenda Quantidade Data Total

1 01/out 73

2 02/out 23

3 02/out 28

4 03/out 41

5 06/out 16

6 06/out 33

7 07/out 238

8 09/out 11

9 14/out 235

10 16/out 18

11 21/out 236

12 21/out 19

13 22/out 22

14 23/out 10

15 24/out 11

16 27/out 28

17 27/out 48

18 28/out 238

19 28/out 14

20 29/out 31

TOTAL 1373

15

20

OUTUBRO

EMEF Profº Paulo Gonçalo dos Santos

SENAC - Osasco

NCI Crê-Ser

CIAM Jaguaré

Universidade Mackenzie - Design

EMEI Leopoldina

Marcenaria - Tomie Othake

Faculdades Maxplance - Indaiatuba

INTERINI - Grupo de Arquitetos

Polo do Guri: CEU Parelheiros

CIAM Aldeia

Grupos agendados com ônibus próprio

Colégio Aleph

Número de instituições atendidas 

CIAM Jaguaré

EMEI Leopoldina

CIAM Aldeia

EMEI Leopoldina

SMADS - CCA Paranapanema

EMEI Leopoldina

Museu Afrobrasil - ONG Transformar

SMADS - CCA Caminhando para o Futuro

Quantidade de Visitas
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Coordenador de Célula Educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda Quantidade Data Total

1 05/nov 33

2 10/nov 30

3 13/nov 18

4 18/nov 237

5 19/nov 12

6 24/nov 30

7 25/nov 237

8 26/nov 27

9 26/nov 19

10 27/nov 12

11 28/nov 30

TOTAL 685

10

11

Legenda Quantidade Data Total

1 01/dez 39

3 03/dez 3

4 04/dez 17

2 13/dez 15

5 23/dez 9

TOTAL 83

5

5

2141

30

36

PÚBLICO VISITAS PÚBLICO VISITAS PÚBLICO VISITAS

1119 9 516 4 54 2

254 11 169 7 29 3

Polo do Guri: CEU Navegantes

DEZEMBRO

CCA Lurdes - AVIB

Quantidade de Visitas

Número de instituições atendidas 

SMADS - CCA Frei Tito

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

TOTAL - DISCRIMINADO POR PLANO DE 

METAS COM ONIBUS PRÓPRIO

EDUCAÇÃO FORMAL - PÚBLICA E PRIVADA

TERCEIRO SETOR

Número de instituições atendidas 

Quantidade de Visitas

TOTAL - ATENDIMENTO COM ONIBUS 

PRÓPRIO

TOTAL DE PÚBLICO

INSTITUIÇÕES ATENDIDAS

QUANTIDADE DE VISITAS

Projeto Guri

CIAM Jaguaré

ETEC das Artes

CIAM Aldeia

Emei Leopoldina

ETEC Getúlio Vargas

FAU - USP

Fundação Casa - Semiliberdade Ibituruna

NOVEMBRO

EE. Profº Quintiliano José

Emei Leopoldina

SMADS - SASF Cachoeirinha

Fundação Casa - Nundiau

Ciam Aldeia
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Apoio Ao SISEM 

Relatório das Atividades de apoio ao SISEM, destacando nº de municípios atendidos / 

público participante / atuação nas redes temáticas / intercâmbios técnicos 

 

Não houve atividades neste trimestre. 

 

 

 

Plano de Ações de Apoio ao SISEM para o próximo ano, com Descritivo das Exposições e 

Programação Cultural de Apoio ao SISEM 

 

Enviado no plano de trabalho de 2016. 

 

Atualização do Descritivo das Exposições e Programação Cultural de Apoio ao SISEM 

Previstas 

Não há atualização a ser enviada. 

 

 

___________________________________ 

Giancarlo Latorraca 

Diretor Técnico 
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Comunicação e Imprensa 

 

 

Plano de Comunicação do Museu (REFERÊNCIA: Caderno de Orientações) 

 

O plano de comunicação foi enviado no aditamento do PT de 2016. 

 

Propostas de publicações (livros, coleções e outros), com proposta editorial, especificação 

técnica e tiragem 

Não há ação de publicações prevista. 
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Relatório de Destaques do Museu na Mídia do período (MODELO SEC: Relatório de 

Clipping e Destaques da Mídia) 

Relatório 4º trimestre clipping e destaques na mídia9 

A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS DA CASA BRASILEIRA  

MUSEU DA CASA BRASILEIRA 

 

Nº total de inserções [4º Trimestre]: 448 

Média de inserções por mês: 149 

 

 

Nº Inserções por mídia no 

trimestre 

Impressa 

(jornal/revista) 

76 

TV 10 

Rádio 13 

Internet 307 

Outras mídias - 

Total 406 

 

 

Nº Inserções por mídia citam 

a SEC 

Imprensa 

(internet/jornal/revista) 

82 

TV - 

Rádio 1 

Outras mídias  - 

Total 83 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Encartar no Relatório trimestral e enviar por e-mail para:  

Assessoria de Comunicação: hlevenstein@sp.gov.br, rmbeltrao@sp.gov.br 

Nº Inserções por mídia 

citam o Museu 

Imprensa 

(jornal/revista) 

76 

TV 10 

Rádio 13 

Internet 307 

Outras mídias  - 

Total 406 

mailto:hlevenstein@sp.gov.br
mailto:rmbeltrao@sp.gov.br
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DESTAQUES NA MÍDIA 

 

O Estado de São Paulo – Caderno 

Casa 

 

 

Lançamento do livro Zanini de 
Zanine – edições limitadas 
 

 

Outubro/2015 

 

http://vida-

estilo.estadao.com.br/casa-

decoracao/ 

 

 

 

 

 
 

 

 

O Estado de São Paulo – Caderno 

Casa 

 

 

Resultado do 29º Prêmio Design MCB 

 

 

Outubro/2015 

 

 

 

http://vida-

estilo.estadao.com.br/casa-

decoracao/ 

 

 

 

 

http://vida-estilo.estadao.com.br/casa-decoracao/
http://vida-estilo.estadao.com.br/casa-decoracao/
http://vida-estilo.estadao.com.br/casa-decoracao/
http://vida-estilo.estadao.com.br/casa-decoracao/
http://vida-estilo.estadao.com.br/casa-decoracao/
http://vida-estilo.estadao.com.br/casa-decoracao/
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Jornal das Dez - Globonews 

 

 

Tapas: Design espanhol para 

gastronomia 

 

 

Outubro/2015 

 

http://g1.globo.com/globo-

news/jornal-das-dez/videos/ 

 

 

 

 

 

Revista Casa Claudia 

 

 

Pioneiros do design brasileiro: Fulvio 

Nanni 

 

 

Dezembro/2015 

 

http://casa.abril.com.br/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/videos/
http://g1.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/videos/
http://casa.abril.com.br/
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___________________________________ 

Filipe Bezerra 

Gerente de Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Arte 1 

 

 

Exposições 29 Prêmio Design e 

Pioneiros do Design Brasileiro: Fulvio 

Nanni 

 

 

Dezembro/2015 

 

http://arte1.band.uol.com.br/dialogo-

entre-geracoes-2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arte1.band.uol.com.br/dialogo-entre-geracoes-2/
http://arte1.band.uol.com.br/dialogo-entre-geracoes-2/
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Edificações: Manutenção Predial e Conservação Preventiva 

 

Planilha de Acompanhamento de Execução dos Serviços de Manutenção e Conservação 

preventiva das edificações 

 
Vide Anexo  
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Relatório de Acompanhamento de Serviços 
 
 
 

ROTINAS E OBRIGAÇÕES – PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA 

 

A CASA – MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS 

PLANO DE TRABALHO – ANO 2015 – 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) 

 

RELATÓRIO DESCRITIVO  

 

 PLANO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES 

 

Conforme Plano de Conservação e Manutenção Predial estabelecido para o Museu da Casa Brasileira, no quarto trimestre de 2015 

foram realizadas as seguintes ações: 

 

 Manutenções Preventivas (Elétrica, Hidráulica, Civil, Combate Incêndio, Segurança, Combate às Pragas e Ronda 

Operacional) – Realizados todos os testes, verificações, aferições, medições, limpezas e correções pertinentes a cada 

especialidade e periodicidade de determinada instalação e/ ou equipamento. Os itens não passíveis de correção no ato da 

manutenção preventiva serão tratados, tão logo possível, como manutenção corretiva ou demanda programada. Como 

parte integrante deste documento, segue anexo o relatório completo e detalhado dos serviços de Manutenção Preventiva 

(Check List ou Plano de Manutenção). 

Neste trimestre implantamos o novo modelo de planilha para acompanhamento de serviços – Check List, com o intuito de 

aprimorar e dinamizar as rotinas de manutenção. Este novo modelo foi implantado de forma gradual, podendo ainda sofre 

alterações e ajustes nos próximos meses, de acordo com as necessidades existentes. 

A próxima etapa, hoje em implantação a ser consolidada é o sistema de geração de OS – Ordem de Serviços, tanto a partir 

das informações do check list quanto para demandas apartadas, e na sequencia atrelar os SLAs para os serviços e 

demandas. 

 

 Manutenções Corretivas – realizadas de acordo com os apontamentos constantes do relatório de Manutenção 

Preventiva e/ou de acordo com as necessidades identificadas na rotina de trabalho. Atualmente, para maior controle das 

demandas corretivas e também intervenções programadas, criamos banco de dados / cadastro. No entanto, com a 

implantação do sistema de ordem de serviços, a intenção é unificar estes controles. 

 

 Obras, Demandas e Intervenções Programadas 

 

1. Reforma Elétrica – 2ª Fase, compreendendo: 

 

1.1) Instalação complementar de Iluminação externa do Jardim posterior e frontal: Serviço concluído no 1º trimestre. 
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1.2) Substituição do Sistema de Para-raios (SPDA): Serviço Concluído no 1º trimestre. 

 

1.3) Migração de Tensão (implantação de cabine primária): Segue abaixo o cronograma atualizado. As datas informadas 

poderão sofrer alterações, com antecipações ou atrasos, se acordo com as aprovações dos órgãos envolvidos. 

Ressaltamos que a partir do protocolo de nosso pedido de Estudo de Viabilidade Técnica junto à Concessionária até a 

aprovação do Projeto Definitivo pela mesma, decorram 317 dias corridos, implicando comunique-se e revisões de projetos neste 

período. 

Também, conforme última Nota Técnica – 325625721 emitida, foi solicitada a alteração do layout da cabine impactando na 

remoção de árvores, as quais já estavam autorizadas a remoção pela PMSP, no entanto aguardamos a autorização pelo 

CONDEPHAAT, por se tratar de área tombada. 
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2. Poda e Remoção de Árvores 

 

Sobre nosso pedido junto à PMSP para poda de equilíbrio e limpeza e remoção de exemplares arbóreos, sob protocolo 2014-

0.044.021-8, recebemos autorização conforme publicação em 15/10/2014 no D.O.M., para poda de equilíbrio e limpeza de 77 

árvores, sendo os serviços programados da seguinte forma: 

 

 1ª Etapa: execução de poda de 18 exemplares arbóreos em fevereiro de 2015. 

 2ª Etapa: execução de poda de 15 exemplares arbóreos em 20 e 27 de setembro de 2015. Para a programação destes 

serviços houve necessidade de envolvimento da AES Eletropaulo e CET – Companhia de Engenharia de Tráfego, para 

desligamento da rede de energia e bloqueio de vias respectivamente. 

 3ª Etapa: Execução de poda de 44 exemplares arbóreos finalizado em novembro de 2015. Desta forma o processo para poda 

de equilíbrio e limpeza está concluído. 

                                                                                                                                   

Para o pedido de Remoção dos exemplares arbóreos comprometidos, recebemos as devidas autorizações da PMSP, sob nº de 

memorando 219/2015 em 27/10/2015. No entanto, como se trata de remoção de espécies inseridas dentro de área tombada, 

aguardamos autorização do CONDEPHAAT (protocolo: 164118/2015). 
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3. Montagem e Desmontagem de Exposições Itinerantes, Eventos, Prêmio Design e Oficinas Educativas 

  

Realizamos o suporte à montagem e desmontagem das Exposições Temporárias, Eventos e Oficinas, de acordo com o 

calendário de programação do Museu, sendo realizadas as recuperações das salas, feitos os ajustes elétricos necessários e 

montagens de espaços e palcos.  

 

Neste trimestre realizamos as seguintes ações: 

 

 Suporte às desmontagens das exposições Tapas: Design Espanhol para a gastronomia e Vilanova Artigas – a mão livre do 

vovô. 

 Preparação de salas com pintura, ajustes elétricos / iluminação e confecção de bases expositivas para receber a exposição 

Fulvio Nanni e Fulvio Nanni Movelaria. 

 Preparação de salas com pintura, ajustes elétricos e iluminação, confecção de suportes e carregamentos diversos para 

receber a exposição 29º Prêmio Design MCB. 

 Montagens de palcos e espaços para as programações de Música, lançamentos de livros e palestras. 

 Montagens para oficinas diversas do Núcleo Educativo 

 

4. Treinamentos, Certificações e Outros 

 

 Para atendimento da Norma Regulamentadora nº 35 – NR35, que trata dos requisitos mínimos e medidas de proteção para 

trabalhos em altura (toda atividade executada acima de 2mts de altura), realizamos em 21/1/2/15 o treinamento e 

capacitação de 05 funcionários da Manutenção. 

 

 Participação da Gerente de Manutenção do 1º Forum de Segurança realizado pela Pinacoteca do Estado de São Paulo, 

ministrada pelo Coordenador de Segurança Claudio Cecílio de Oliveira. 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

Segue abaixo registros fotográficos de algumas atividades de Manutenção Preventiva, Corretiva e Demanda Programada, 

realizadas neste quarto trimestre de 2015. 

 

MANUETENÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVAS E INTERVENÇÕES 

  

Manutenção Preventiva dos Equipamentos de Ar 

Condicionado 

Manutenção Preventiva dos Equipamentos de Ar 

Condicionado 

  

Manutenção Corretiva dos Equipamentos de Ar 

Condicionado (Crespi) 

Conserto do portão principal, danificado por 

veículo 
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MANUETENÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVAS E INTERVENÇÕES 

 
 

Execução de poda de árvores – 3ª Etapa Execução de poda de árvores – 3ª Etapa 

 
 

 

 

Preparação das bases para remanejamento dos 

Constainers devido alteração de layout para 

implantação da cabine primária 

Preparação das bases para remanejamento dos 

Constainers, com aplicação de pedrisco 
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MANUETENÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVAS E INTERVENÇÕES 

 

 

Remanejamento de Containers - Durante Remanejamento dos containers - Durante 

 
 

 

 

Layout final dos Containers Limpeza de calhas dos Containers 
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MANUETENÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVAS E INTERVENÇÕES 

  

Realização de testes de funcionamento dos 

hidrantes 

Realização de testes de funcionamento dos 

hidrantes com aproveitamento p/ irrigação 

 

 

 

Corte de Grama do jardim frontal Limpeza pós serviço de corte de grama 
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MANUETENÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVAS E INTERVENÇÕES 

  

Instalação de torneira para rega da horta  Recuperação Salas Expositivas 

 

  

Proteção das salas expositivas para recuperação Pintura de sala para receber exposição 
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MANUETENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS  

  

Recuperação de bases expositivas  Recuperação de bases expositivas 

 

 
 

Início dos trabalhos para reforma da cobertura 

CRESPI 

Início dos trabalhos para reforma da cobertura 

CRESPI 
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DESCRITIVO DAS AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS  

 

Como ações de combate a incêndios, foram realizados os testes, checagens, aferições de todos os equipamentos de combate 

ao incêndio, como bombas, central de alarme, iluminação de emergência, sirenes, detectores de fumaça, extintores e hidrantes, 

de acordo com o relatório de manutenção preventiva anexo. Segue abaixo resumo das ações neste 4º Trimestre: 

 

Equipamentos de Segurança 

Extintores (CO2, H2O, PQ): Realizadas as recargas e testes hidrostáticos de todos os extintores. Não houve necessidade de 

substituição de equipamentos. 

Hidrantes: Realizado o teste hidrostático de todas as mangueiras, onde nenhum equipamento apresentou problemas. Também 

realizadas as aferições e limpezas de todos os compartimentos de hidrantes. 

 

Brigada de Prevenção e Combate ao Incêndio 

O número estimado para as instalações do Museu, considerando a Classe F-1 e Risco Alto é de15 brigadistas (mínimo).  

Realizamos o Treinamento de Brigada de Incêndio m 06/07/2015 com a participação de 26 funcionários. Devido desligamentos, 

atualmente a Brigada está composta por 21 funcionários brigadistas, treinados (nível Intermediário) e certificados, para atuarem 

nas situações de riscos, como princípios de incêndio, abandono e primeiros socorros. 

A previsão para realização do próximo treinamento é no 3º trimestre de 2016, salvo se o número de brigadistas funcionários 

atingir o mínimo estimado de 15 integrantes, ocorrendo desta forma a antecipação do treinamento. 

 

Bomba de Incêndio  

Testes realizados de acordo com a rotina apontada em check list, não sendo identificada nenhuma irregularidade. 

 

Central de Alarme 

Realizados os testes de todas as botoeiras e funcionamento das sirenes. Nenhum equipamento apresentou defeito. 

 

Detectores de Fumaça 

Inspeção visual realizada semanalmente e teste com fumaça realizado não sendo identificada nenhuma irregularidade. 

 

Simulados Contra Incêndio 

Não houve programação simulados neste trimestre. 

 

 

DESCRITIVO DA PROGRAMAÇÃO DE COMBATE A PRAGAS  

 
As ações de Combate às Pragas no 4º Trimestre foram realizadas de acordo com o cronograma pré-estabelecido, sendo: 

 

 Desratização: realizadas 06 programações (eventos quinzenais ocorridos nas datas: 05/10, 20/10, 09/11, 23/11, 07/12 e 21/12). 

 Desinsetização: realizadas 2 programações (eventos bimestrais ocorridos nas datas: 05/10 e 07/12) 

 Descupinização: Evento bienal, ou conforme demanda. Realizado em 30/11 a conclusão da ação preventiva de barreira química 

anti cupim no entorno do prédio. 



_______________________________________________________________________ 
 
 

Página 185 de 285 

 

 

DESCRITIVO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA, SALVAGUARDA E CONTINGÊNCIA 

 

O Plano de Segurança, Salvaguarda e Contingência do Museu da Casa Brasileira, que determina as diretrizes e procedimentos a 

serem adotados em casos de riscos e sinistros, continua em fase de revisão e atualização.  

 

Segue abaixo descritivo resumido das principais ações adotadas quanto à Segurança: 

 

 Para os funcionários e terceiros que atuam diretamente na área de Manutenção é obrigatório uso do uniforme, crachá de 

identificação e a utilização de EPIs de acordo com a natureza do serviço a ser realizado, como: capacetes, calçados apropriados, 

óculos de proteção, máscaras, protetor auricular, luvas, cinto tipo paraquedista. 

 

 Os serviços de vigilância e procedimentos operacionais de segurança são realizados por empresa terceirizada, com profissionais 

habilitados e desarmados, conforme abaixo: 

 02 vigilantes por período de 24 horas por dia, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados. 

 01 controlador de acesso por período de 12 horas por dia, aos domingos e /ou por demanda, para guarda do bicicletário. 

 01 controlador de acesso por período de 12 horas por dia, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados. 

 

 O circuito fechado de TV (CFTV) é composto por: 

 02 Equipamentos de gravação (2x16 canais) 

 01 Equipamento de monitoração (32”) 

 13 câmeras externas 

 18 câmeras internas 

 

No quarto trimestre iniciamos o processo para retrofit e complemento do sistema de acordo com o projeto executivo, devido 

alguns equipamentos estarem obsoletos e/ou condenados 

 

 É realizada a manutenção preventiva mensal do elevador de passageiros pela empresa especializada Atlas Schindler. 

 

 Emitido em 21/12/2015 o certificado do Teste de Estanqueidade para o restaurante Santinho (Capim Restaurante e Eventos 

Ltda.), pela empresa Conpressione Serviços, sob nº 151347/15RIC, com validade de 01 ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRITIVO DAS AÇÕES DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA  
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Não houve ações referentes à acessibilidade no 4º Trimestre. 

 

DESCRITIVO DAS AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

Coletas de Lixo (contratos vigentes): 

 

 Coleta Orgânica: Realizada diariamente 

 Coleta Seletiva: realizada semanalmente 

 Coleta Materiais inorgânicos e/ ou não recicláveis: realizada semanalmente ou sob demanda. 

 

 

Consumo de Água 

 

Segue registro de janeiro a novembro de 2015 do consumo de água, observando: 

 Ocorrência de aumento da tarifa base em junho de 2015 

 A média de consumo no período de 12 meses (novembro de 2014 a outubro de 2015) é 312 m³, no entanto, a meta de consumo 

estabelecida pela Concessionária é 231 m².  

 Apesar das ações para redução de consumo implantadas neste ano, não conseguimos atingir a meta, implicando na aplicação 

de multa de contingência nos meses de abril, maio, junho, agosto, setembro e outubro.  

 Ressaltamos que as alterações no consumo de água estão diretamente ligadas ao número de pessoas que frequentam o Museu, 

sobretudo no último trimestre do ano, quando se intensificam as programações de eventos e mostras. 

 Conforme solicitado pela Secretaria da Cultura em junho de 2016, comunicamos as informações sobre consumo x meta, na 

intenção de que a meta de consumo fosse alterada, no entanto não tivemos retorno até o momento. 

 

 

Consumo de Energia Elétrica 

 

Conforme tabela abaixo, fazemos as seguintes observações: 
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A partir de março de 2015 houve aumento de 38,72% na tarifa de uso – TUSD (de R$ 0,12446 para R$ 0,17266) e 24,75% na 

tarifa de energia TE (de R$ 0,20541 para R$ 0,25625). 

Houve novo ajuste em julho nestas tarifas, sendo 14,77% na TUSD e redução de 7,88% na TE. Notamos que apesar da redução 

na tarifa TE, passou a ser cobrada taxa fixa adicional para a Bandeira Vermelha com preço médio de R$ 1.093,97 cobrado entre 

os meses de julho a novembro. 

Em agosto de 2015 houve mais um reajuste das tarifas TSUD e TE em 0,40 e 0,46% respectivamente. 

Com relação ao consumo, notamos aumento consecutivo mensal de acordo como o aumento de eventos e público neste 

período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________________________________________________ 
 
 

Página 188 de 285 

 

 

Relatório descritivo com registros das ações realizadas para obtenção do 
AVCB 

 
Foi emitido para o Museu da Casa Brasileira em 02/04/2015 o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) sob número 

17925, com validade até 26/02/2017.  
 
 

 
 
 
 



_______________________________________________________________________ 
 
 

Página 189 de 285 

 

 

Cópia do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião a cada renovação ou 
Relatório descritivo com registros das ações 

 
Segue abaixo histórico resumido: 

 

.1 Regularização com Mudança de Uso - Processo 2013-0149654/1 

 

Na data de 28/12/2015 o Processo 2013-0149654/1 encontra-se em análise junto à técnica responsável no  

SEL/ Servin-2.  
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2.3 CONPRESP – Processo 2015-0.071.638-0 

 

 Em 13/11/15 durante atendimento junto ao técnico responsável pela análise do processo nos foi solicitado 

apresentação de documentação complementar e alteração das plantas a regularizar. A junção e apresentação da documentação 

está prevista para ocorrer no início de 2016. 

 

2.4 CONDEPHAAT – Processo 40194/2015 

 

 19/10/2015 – Apresentação da documentação referente ao levantamento arbóreo – protocolo 138841/2015.  

 07/11/2015 – Emitido Comunique-se solicitando justificativa à documentação apresentada anteriormente. O 

Comunique-se será atendido no início de 2016 

 

 

      Observação: 

Realizamos em dezembro de 2015 a contratação da empresa Soluções Consultoria para iniciar o processo de Obtenção do AVS 

(Auto de Vistoria de Segurança), documento obrigatório para a obtenção do Alvará de Funcionamento. 
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Cópia da Apólice de Seguros 
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___________________________________ 

Marcela Dias de Camargo 

Gerente de Manutenção 
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QUADROS DOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS 

PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

ANEXOS DE COMPROVAÇÃO DAS ROTINAS E OBRIGAÇÕES 

CONTRATUAIS  
PÁG. 

1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado (MODELO SEC)   200 

2. Relatório Sintético de Recursos Humanos (MODELO SEC)  201 

3. Relatório Analítico de Recursos Humanos (MODELO SEC) 202 

4. Relatório de Captação de Recursos (MODELO SEC) 203 

5. Relatório de gastos mensais com água, energia elétrica, gás, telefone e 

internet (MODELO SEC) 
204 

6. Relatório de Atividades de Organização do Arquivo, em atendimento às 

orientações da CADA 
205 

 

Observação: A documentação constante deste quadro visa a suprir as necessidades relacionadas ao 4º 

relatório trimestral que, desta forma, passa a ser incorporado ao relatório anual, otimizando esforços e 

recursos, sem a redução da qualidade das informações. 

 

POP de Relatório Anual – novembro/2013. 
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7. Normas e Procedimentos de Atendimento ao Público, com Tabela de 

Valores da Cessão Onerosa dos Espaços e da Bilheteria, ambas com os 

indicativos dos descontos e gratuidade (vigentes no exercício de 2013)  

206 

8. Balancete Contábil (REFERÊNCIA: NBC) 207 

9. Declaração assinada pelos representantes legais da Entidade atestando 

recolhimento no prazo correto dos impostos e encargos trabalhistas 

referentes a pagamentos efetuados para PJ (pessoas jurídicas) e PF 

(pessoas físicas), assim como das contas de utilidades públicas, sem 

multas 

210 

10. Posição dos Índices do Período: liquidez seca (AC/PC); Receitas Totais 

/ Despesas Totais, assinada pelos representantes legais da Entidade 
211 

11. Comprovante de inscrição e situação cadastral – CNPJ 

213 

www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva 

12. Certificado de regularidade do FGTS – CRF 

215 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp  

13. Certidão negativa de débitos às contribuições previdenciárias e às de terceiros – 
INSS  http://www.dataprev.gov.br/servicos/cnd1.htm  

217 

 

 

 

 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
http://www.dataprev.gov.br/servicos/cnd1.htm
http://www.dataprev.gov.br/servicos/cnd1.htm
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14. Certidão negativa de débitos tributários da dívida ativa do Estado de 

São Paulo 

218 

         www.dividaativa.pge.sp.gov.br 

15. Certidão de tributos mobiliários 

219 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/SF8576_CERT_INTERNET/EmitirCertidaoCCM.aspx  

16. Certificado do CADIN Estadual 

220 

https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx  

17. Relação de apenados do TCE 

222 

http://www4.tce.sp.gov.br/consulta-apenados 

18. Sanções administrativas - www.sancoes.sp.gov.br 224 

19. Certificado de regularidade cadastral de entidades – CRCE 

226 

www.cadastrodeentidades.sp.gov.br 

20. Certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT  

228 

www.tst.jus.br/certidao 

 

 

http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/SF8576_CERT_INTERNET/EmitirCertidaoCCM.aspx
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx
http://www4.tce.sp.gov.br/consulta-apenados
http://www.sancoes.sp.gov.br/
http://www.cadastrodeentidades.sp.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao
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Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado  

 

Vide Anexo. 

 

   *Para não prejudicar a vizualização do relatório, esta salvo no CD as referências com o balancete contábil. 
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Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705 Jd. Paulistano Cep. 01451 000  - SP – Brasil 

TOTAL GERAL DA FORÇA DE TRABALHO

Admissões em 2015:

Área Fim - CLT 25 ; Estagiários 2; Aprendizes 2 - Área Meio -  CLT 6. 

Demissões em 2015:

Área Fim - CLT 20; Estagiários 1; Aprendizes 3 - Área Meio -  CLT 6.

São Paulo, 04 de Janeiro de 2016.

    ____________________________________         ______________________________________

Marco Antonio Leonardo Alves

Aprendizes 2

Aprendizes

0,00

SUBTOTAL 2 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 

54

QUADRO FORÇA DE TRABALHO EM 31/12/2015

TOTALÁREA MEIOÁREA FIM

Obs :  1. informar o nº de contratações e demissões no período, se houver. 2. Esses cálculos não deverão incluir despesas com PJ.

1

2

0

46.971,25

4.574.329,52

Estagiários 1

Funcionários CLT 42 12

Outras remunerações de pessoal

CONTRATADOS

TOTAL GERAL (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2)

Autônomos /RPA 0

                          Miriam Lerner

Outros / especificar

12 5745

0

                          Diretora Geral                  Diretor Administrativo Financeiro

OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL   (EM R$)

52.739,58

Remunerações de Empregados 

Encargos Sociais de Empregados 

Estagiários

2.216.095,05

757.327,94

448.012,12

Remuneraçãos de Dirigentes

Encargos Sociais de Dirigentes

Benefícios de Dirigentes

803.289,60

274.626,87

22.238,36

2. RELATÓRIO SINTÉTICO DE  RECURSOS HUMANOS (Anual)

ÍNDICES DE DESPESAS COM PESSOAL DE ACORDO COM O ANEXO TÉCNICO III DO CONTRATO DE GESTÃO - CLT

DESPESAS COM PESSOAL  CLT  (EM R$)

DATA-BASE:     12/2015                     CG Nº:   02/2012                    OBJETO: MCB

Índice pactuado sobre repasse para remuneração de Empregados 

Realizado até o 4º  trimestre para remuneração de Empregados 

Índice pactuado sobre o repasse para remuneração de Dirigentes 

Realizado até o 4º trimestre para remuneração de Dirigentes 

60,00%

58,39%

25,00%

18,49%

5.768,33

Benefícios de Empregados

SUBTOTAL 1 - DESPESAS COM PESSOAL CLT 4.521.589,94
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Relatório Analítico de Recursos Humanos (MODELO SEC) 

Vide Anexo 
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Relatório de Captação de Recursos  

 

 

 

 

 

15.238,00               31.109,99      33.267,01   28.374,00     107.989,00                           

141.000,00            225.092,00    150.110,00 344.393,80   860.595,80                           

36.500,00               119.600,00    78.500,00   158.738,40   393.338,40                           

66.301,13     66.301,13                              

32.821,08               32.821,08      32.821,08   32.821,08     131.284,32                           

-                                          

19.483,40               24.600,20      22.014,20   20.655,10     86.752,90                              

250,00         250,00                                   

Outras Entradas (Recuperação de Despesas) -                                          

20.040,00      37.184,00   57.224,00                              

-                                          

-                           -                  -               -                 -                                          

3.600,00         14.882,16   42.643,90     61.126,06                              

4.390,77                 3.991,00         4.389,50     3.670,00       16.441,27                              

Permuta PJ 10.500,00     10.500,00                              

-                                          

-                                          

-                                          

3.529,79                 3.529,79                                

252.963,04             460.854,27     373.417,95 708.097,41   1.795.332,67                        

2013.04.05 MOD SEC

São Paulo 10 de Janeiro de 2016.

_____________________________________________ _____________________________________________

Miriam Lerner Marco Antonio L. Alves

Diretoria Geral Diretoria Administrativa Financeira

IBRAM

Bilheteria

Estacionamento

MCB

Cessão Onerosa

Evento

Obs.: Rendimentos financeiros, patrocínios de empresas públicas  não são fonte de captação de recursos. 

Lei Proac/ICMS

TOTAL CG

Trabalho Voluntário do Conselho

Lei Rouanet

Leis de Incentivo

Relatório Sintético de Captação Recursos  - exercício 2015 Regime de Competência

1º Trimestre            

(R$)

2º Trimestre                    

(R$)
Anual                                 R$

4º Trimestre         

R$

A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros

MODALIDADE/FONTE
3º Trimestre                    

(R$)

Multa Cessão Onerosa ( Restaurante)

Trabalho Voluntário

Convênios e Parcerias

Instituição xxx

Doações 

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

Restaurante

Cessão de Imagem

Taxas de Inscrições
Prêmios e Concursos

Cursos e Oficinas

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO
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Relatório de gastos mensais com água, energia elétrica, gás, telefone e internet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

6.344,25    2.154,74    3.877,98    2.544,93    3.647,54    3.040,10    5.726,09      2.636,82      5.469,00      6.042,17    7.259,58    9.382,52    58.125,72     

7.936,78    10.389,19  8.717,33    14.398,79 13.205,72 10.140,78 10.819,57    12.463,80    13.274,03    14.340,80 16.470,53 15.258,04 147.415,36   

1.380,28    1.567,89    1.475,24    1.661,98    1.323,14    1.522,79    1.358,25      1.316,98      1.503,03      1.680,01    1.625,24    1.807,60    18.222,43     

-              -              -              -             -             -             -                -                -                -             -             -             -                 

891,56       891,56       891,56        891,56       891,56       891,56       891,56         891,56         958,87         958,87       2.051,86    1.350,00    12.452,08     

16.552,87 15.003,38 14.962,11  19.497,26 19.067,96 15.595,23 18.795,47   17.309,16   21.204,93   23.021,85 27.407,21 26.448,16 234.865,59

Declaro que todas as contas do período foram pagas até a data de vencimento. Incluído as despesas com internet conforme POP RA Anexo 3 2013.04.05 MOD SEC 

___________________________ _______________________

Miriam Lerner Marco Antonio Leonardo Alves

Diretora Geral Diretor Administrativo Financeiro

Total

São Paulo 08/01/2016

Informe de Gastos com Utilidade Pública - Exercício 2015 -Regime de Competência

Anual                                             

(R$)

1º Trimestre                     (R$) 2º Trimestre                     (R$) 3º Trimestre              (R$) 4º Trimestre                  (R$)

Água

Energia Elétrica

MCB

A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS

Gás

Telefone

Internet

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO



_______________________________________________________________________ 
 
 

Página 205 de 285 

 

 

Relatório de Atividades de Organização do Arquivo, em atendimento às orientações da 

CADA 

 

Vide Anexo 
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Normas e Procedimentos de Atendimento ao Público, com Tabela de Valores 

da Cessão Onerosa dos Espaços e da Bilheteria, ambas com os indicativos dos 

descontos e gratuidade (vigentes no exercício de 2015) 

 

Vide Anexo  
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Balancete Contábil (REFERÊNCIA: NBC) 

CONTRATO DE GESTÃO – MUSEU DA CASA BRASILEIRA 

Vide Anexo 
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Balancete Contábil (REFERÊNCIA: NBC) 

MATRIZ – OPERAÇÃO PRÓPRIA 

Vide Anexo 
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Balancete Contábil (REFERÊNCIA: NBC) 

CONSOLIDADO – CONTRATO DE GESTÃO E OPERAÇÃO PRÓPRIA 

Vide Anexo 
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Declaração assinada pelos representantes legais da Entidade atestando recolhimento no 

prazo correto dos impostos e encargos trabalhistas referentes a pagamentos efetuados para 

PJ (pessoas jurídicas) e PF (pessoas físicas), assim como das contas de utilidades públicas, 

sem multas 

 

São Paulo, 02 de janeiro de 2016. 
 
 
 DECLARAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
Declaro pela presente, que todos os impostos e encargos trabalhistas referentes a pagamentos efetuados nas competências 
outubro, novembro e dezembro do 4º Trimestre de 2015 pela A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros referentes à suas 
operações na gestão do Museu da Casa Brasileira, sejam para Pessoas Físicas, Jurídicas ou Cooperados foram recolhidos na data 
de seus vencimentos, não havendo situações de pagamento com multa, restando apenas os recolhimentos de algumas guias que 
vencerão posteriormente a entrega deste relatório. 

 

 

 

Sem mais,  

 

_____________________________________         ____________________________ 

A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros         A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros 

Miriam Lerner     Marco Antonio L. Alves  

Diretora Geral      Diretor Administrativo Financeiro 
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Posição dos Índices do Período: liquidez seca (AC/PC); Receitas Totais / Despesas Totais, 

assinada pelos representantes legais da Entidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCB

São Paulo, 10 de Janeiro de 2016.

CNPJ. 03.031.145/0002-29

Índices Econômicos - Contrato de gestão N º 02/2012

Filial Meta

Ativo C 3.083.048,14  

Passivo C 3.083.048,14  

Índice

 Índice de Liquidez Seca 1,00                  >=1

Receita total / Despesa Total Filial

Receita total 8.406.394,39  

Despesa total 8.406.394,39  

Índice 1,00                  >=1

____________________ ____________________

Miriam Lerner Marco Antonio L. Alves

Diretora Geral Diretor Adm. Financeiro

Declaramos para os devidos fins, que os valores acima, refletem 

os números constantes das nossas demonstrações contábeis e 

expressam adequadamente a movimentação financeira da A 

Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros  no exercício de 

2015.
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São Paulo, 10 de Janeiro de 2016.

CNPJ. 03.031.145/0001-48 e 03.031.145/0002-29

Índices Econômicos Consolidado Matriz e Filial

Consolidado Meta

Ativo C 3.120.175,77  

Passivo C 3.121.130,03  

Índice

 Índice de Liquidez Seca 1,00                  >=1

Receita total / Despesa Total Consolidado 

Receita total 9.620.990,03  

Despesa total 9.494.523,32  

Índice 1,01                  >=1

____________________ ____________________

Miriam Lerner Marco Antonio L. Alves

Diretora Geral Diretor Adm. Financeiro

Declaramos para os devidos fins, que os valores acima, refletem 

os números constantes das nossas demonstrações contábeis e 

expressam adequadamente a movimentação financeira da A 

Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros  no exercício de 

2015.
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Comprovante de inscrição e situação cadastral – CNPJ 

Filial – Contrato de Gestão 
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Comprovante de inscrição e situação cadastral – CNPJ 

Matriz – Operação Própria 
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Certificado de regularidade do FGTS – CRF 

Filial – Contrato de Gestão 
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Certificado de regularidade do FGTS – CRF 

Matriz – Operação Própria 
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Certidão negativa de débitos às contribuições previdenciárias e às de terceiros – INSS 
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Certidão negativa de débitos tributários da dívida ativa do Estado de São Paulo 
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Certidão de tributos mobiliários 
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Certificado do CADIN Estadual 

Filial – Contrato de Gestão 
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Certificado do CADIN Estadual 

Matriz – Operação Própria 
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Relação de apenados do TCE 

Filial – Contrato de Gestão 
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Relação de apenados do TCE 

Matriz – Operação Própria 
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Sanções administrativas 

Filial – Contrato de Gestão 
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Sanções administrativas 

Matriz – Operação Própria 
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Certificado de regularidade cadastral de entidades – CRCE 

Filial – Contrato de Gestão 
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Certificado de regularidade cadastral de entidades – CRCE 

Matriz – Operação Própria 
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Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT 

Filial – Contrato de Gestão 
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Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT 

Matriz – Operação Própria 
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QUADRO DE ANEXO PARA O TCE 

POP RA - ANEXO 4  

QUADRO DE ANEXOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – TCE  

  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  

Item 
ANEXOS DO RELATÓRIO ANUAL PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO 

1 

Certidão contendo os nomes dos membros do Conselho de Administração da 

Organização Social, os órgãos que representam, a forma de sua remuneração e 

os respectivos períodos de atuação (MODELO SEC) (inciso II do artigo 40) 

2 

Certidão contendo nomes e CPFs dos membros da Diretoria da Organização 

Social, os períodos de atuação e afirmação do não exercício de cargos de chefia 

ou função de confiança no SUS, quando exigível, acompanhada do ato de fixação 

de suas remunerações 

3 

Certidão contendo nomes dos dirigentes e dos Conselheiros da entidade pública 

gerenciada, objeto do contrato de gestão e respectivos períodos de atuação, 

acompanhada do ato de fixação de suas remunerações (inciso IV do artigo 40) 

4 

Ato de constituição, estatuto social e regimento interno da Organização Social 

(inciso V do artigo 40) 

5 

Regulamento para contratação de obras, serviços e compras com emprego de 

recursos públicos (inciso VI do artigo 40) 

6 
Plano de cargos, salários e benefícios dos empregados (inciso VII do artigo 40) 

7 

 Relatório da Organização Social sobre atividades desenvolvidas no 

gerenciamento da entidade pública, objeto do contrato de gestão, contendo as 

principais realizações e exposição sobre as Demonstrações Contábeis e seus 

resultados (inciso VIII do artigo 40) 
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8 
Atas trimestrais do Conselho de Administração da Organização Social (inciso IX 

do artigo 40) 

9 

 Relação dos contratos, convênios e respectivos aditamentos, firmados com a 

utilização de recursos públicos administrados pela Organização Social para os 

fins estabelecidos no contrato de gestão, contendo: tipo e número do ajuste; 

nome do contratado ou conveniado; data; objeto; vigência; valor e condições de 

pagamento (inciso X do artigo 40) 

10 

Relação dos bens móveis e imóveis mantidos pelo Poder Público no período, com 

permissão de uso para as finalidades do contrato de gestão especificando forma 

e razão, inclusive das eventuais substituições dos respectivos bens (inciso XI do 

artigo 40) 

11 

Declaração de que os bens cedidos não recaem em estabelecimentos de saúde 

em funcionamento, conforme o caso (inciso XII do artigo 40) 

12 

Relação dos servidores e funcionários públicos que foram cedidos à Organização 

Social, contendo: nome do servidor/funcionário; órgão de origem; cargo público 

ocupado; função desempenhada na Organização Social e datas de início e 

término da prestação de serviço (inciso XIII do artigo 40) 

13 

Relação dos empregados admitidos ou mantidos com recursos do contrato de 

gestão, indicando funções e valor global despendido no período (inciso XIV do 

artigo 40) 

14 

Demonstrativo das eventuais ajudas de custo pagas aos membros do Conselho 

de Administração (inciso XV do artigo 40) 

15 

“XVI - conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica, aberta em 
instituição financeira oficial, indicada pelo órgão contratante, para movimentação dos 
recursos do contrato de gestão, acompanhada do respectivo extrato bancário;” 

16 

Demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de 

recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do 

contrato de gestão, conforme modelo contido no Anexo 27 (inciso XVII do artigo 

40) 
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17 

Balanços dos exercícios encerrado e anterior, demais demonstrações contábeis e 
financeiras e respectiva publicação na imprensa oficial, acompanhados do balancete 
analítico acumulado de dezembro, tanto da entidade pública gerenciada quanto da 
Organização Social 

18 

 Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC, comprovando 

a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações 

contábeis (inciso XIX do artigo 40) 

19 

Publicação na imprensa oficial dos relatórios financeiros e da execução do 

contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com 

os resultados alcançados (inciso XXI do artigo 40) 

20 

 Parecer do Conselho de Administração da Organização Social sobre as contas e 

demonstrações financeiras e contábeis da entidade pública gerenciada (inciso 

XXII do artigo 40) 

21 
 Parecer da Auditoria Independente (inciso XXIII do artigo 40) 

22 

“XXV - Declaração que evidencie se ocorreu ou não contratação de parentes, inclusive por 
afinidade, de dirigentes da OS Contratada bem como de membros do poder público 
contratante;” 

23 

Declaração que evidencie se ocorreu ou não contratação de empresa(s) pertencente(s) a 
parentes, inclusive por afinidade, de dirigentes da OS contratada ou de membros do poder 
público contratante. 

24 
Declaração elaborada pelo Controle Interno do órgão acerca da legalidade dos repasses, 
atestando a eficácia e eficiência dos resultados alcançados 

 

Observações: 

1) Caso a documentação prevista nos incisos V a VII deste artigo já tenha sido remetida ao TCE, em 

relatório de prestação de contas do exercício anterior, no mesmo contrato de gestão, nos exercícios 

seguintes deverão ser enviadas apenas as alterações ocorridas, ou declaração de que não houve 

alteração, conforme disposto no § 2º do artigo 40 da IN nº 1/2008. 

2) Os documentos originais de receitas e despesas vinculados a contratos de gestão referentes à 

comprovação da aplicação dos recursos próprios e/ou de origem pública, depois de contabilizados, 

deverão permanecer arquivados na Organização Social, à disposição do TCE, conforme §3º do artigo 40 

da IN nº 1/2008. 
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1. Certidão contendo os nomes dos membros do Conselho de Administração da 

Organização Social, os órgãos que representam, a forma de sua remuneração e os 

respectivos períodos de atuação (MODELO SEC)  

 

Certidão de Membros do Conselho de Administração CG nº. 02/2012 
 

 
 

A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros, organização social de cultura, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

03.031.145/0002-48 este ato representado nos termos do seu estatuto social por seus dirigentes, Renata Cunha 

Bueno Mellão, portadora da cédula de identidade RG nº. 2.425.563-4 e inscrita no CPF/MF sob o nº. 524.062.108-

04, Maria Eduarda Barros de Tomasi Mellão, portadora da cédula de identidade RG. 7.377.710 e do CPF/MF nº 

021.232.248-63 e Marta Villares Ribeiro Matta, portadora da cédula de identidade RG nº. 3.083.8140-1 SSP/SP e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 586.134.558-91, CERTIFICA para os devidos fins, que o Conselho de Administração 

desta Organização Social foi composto, no exercício 2015, pelos seguintes membros: 

 

Nº NOME CARGO REMUNERAÇÃO INICIO TÉRMINO 

                

1 Pieter Thomas Tjabbes 
Presidente do 
Conselho Adm 

Não Remunerado 04/05/2014 03/05/2018 

2 Regina Célia Pousa Ponte 
Vice-Presidente do 

Conselho Adm 
Não Remunerado 04/05/2014 03/05/2018 

3 Auresnede Pires Stephan 
Conselheiro do 
Notório Saber 

Não Remunerado 24/04/2012 23/04/2016 

4 
Hélio Rubens Batista 

Ribeiro Costa 
Conselheiro Não Remunerado 04/05/2014 03/05/2018 

5 
José Wilton Nascimento 

Guerra 
Conselheiro dos 

Empregados 
Não Remunerado 04/05/2014 03/05/2018 

6 Julio Abe Wakahara 
Conselheiro do 
Notório Saber 

Não Remunerado 24/04/2012 23/04/2016 

7 
Vasco Alberto F. Caldeira da 

Silva 
Conselheiro Não Remunerado 24/04/2012 23/04/2016 

 

 
São Paulo, 14 de janeiro de 2016. 
 

 

__________________________________ 

                    Miriam Lerner 

                    Diretora Geral 

_____________________________________ 

             Marco Antonio Leonardo Alves 

           Diretor Administrativo Financeiro 
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2. Certidão contendo nomes e CPFs dos membros da Diretoria da Organização Social, os 

períodos de atuação e afirmação do não exercício de cargos de chefia ou função de 

confiança no SUS, quando exigível, acompanhada do ato de fixação de suas remunerações  

 

 

Certidão de Membros da Diretoria - CG nº. 02/2012 
 

 
 

A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros, organização social de cultura, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

03.031.145/0002-48 este ato representado nos termos do seu estatuto social por seus dirigentes, Renata Cunha 

Bueno Mellão, portadora da cédula de identidade RG nº. 2.425.563-4 e inscrita no CPF/MF sob o nº. 524.062.108-

04, Maria Eduarda Barros de Tomasi Mellão, portadora da cédula de identidade RG. 7.377.710 e do CPF/MF nº 

021.232.248-63 e Marta Villares Ribeiro Matta, portadora da cédula de identidade RG nº. 3.083.8140-1 SSP/SP e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 586.134.558-91, CERTIFICA para os devidos fins, que a Diretoria desta Organização 

Social foi composto, no exercício 2015, pelos seguintes membros: 

 

NOME CARGO REMUNERAÇÃO INICIO TÉRMINO 

              

Renata Cunha Bueno Mellão Diretora Presidente Não Remunerado 23/09/2015 23/09/2017 

Maria Eduarda Barros de Tomasi 
Mellão 

Diretora Não Remunerado 23/09/2015 23/09/2017 

Marta Villares Ribeiro Matta Diretora Não Remunerado 23/09/2015 23/09/2017 

 

 
São Paulo, 14 de janeiro de 2016. 

 

 

 

__________________________________ 

                    Miriam Lerner 

                    Diretora Geral 

________________________________ 

       Marco Antonio Leonardo Alves 

     Diretor Administrativo Financeiro 
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3. Certidão contendo nomes dos dirigentes e dos Conselheiros da entidade pública 

gerenciada, objeto do contrato de gestão e respectivos períodos de atuação, acompanhada 

do ato de fixação de suas remunerações  

Certidão de Membros do Conselho de Administração CG nº. 02/2012 
 

 
 

A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros, organização social de cultura, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

03.031.145/0002-48 este ato representado nos termos do seu estatuto social por seus dirigentes, Renata Cunha 

Bueno Mellão, portadora da cédula de identidade RG nº. 2.425.563-4 e inscrita no CPF/MF sob o nº. 524.062.108-

04, Maria Eduarda Barros de Tomasi Mellão, portadora da cédula de identidade RG. 7.377.710 e do CPF/MF nº 

021.232.248-63 e Marta Villares Ribeiro Matta, portadora da cédula de identidade RG nº. 3.083.8140-1 SSP/SP e 

inscrita no CPF/MF sob o nº. 586.134.558-91, CERTIFICA para os devidos fins, que o Conselho de Administração 

desta Organização Social foi composto, no exercício 2015, pelos seguintes membros: 

 

Nº NOME CARGO REMUNERAÇÃO INICIO TÉRMINO 

                

1 Pieter Thomas Tjabbes 
Presidente do 
Conselho Adm 

Não Remunerado 04/05/2014 03/05/2018 

2 Regina Célia Pousa Ponte 
Vice-Presidente do 

Conselho Adm 
Não Remunerado 04/05/2014 03/05/2018 

3 Auresnede Pires Stephan 
Conselheiro do 
Notório Saber 

Não Remunerado 24/04/2012 23/04/2016 

4 
Hélio Rubens Batista 

Ribeiro Costa 
Conselheiro Não Remunerado 04/05/2014 03/05/2018 

5 
José Wilton Nascimento 

Guerra 
Conselheiro dos 

Empregados 
Não Remunerado 04/05/2014 03/05/2018 

6 Julio Abe Wakahara 
Conselheiro do 
Notório Saber 

Não Remunerado 24/04/2012 23/04/2016 

7 
Vasco Alberto F. Caldeira da 

Silva 
Conselheiro Não Remunerado 24/04/2012 23/04/2016 

 

 
São Paulo, 14 de janeiro de 2016. 
 

 

__________________________________ 

                    Miriam Lerner 

                    Diretora Geral 

_____________________________________ 

             Marco Antonio Leonardo Alves 

           Diretor Administrativo Financeiro 

  

 



_______________________________________________________________________ 
 
 

Página 240 de 285 

 

 

      Diretores contratados pela A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros 
pelo regime CLT para a gestão do Museu da Casa Brasileira CG nº 02/2012 - 

Exercício – 2015 
 

Vide Anexo 
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Atas 
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4.  Ato de constituição, estatuto social e regimento interno da Organização Social  

Vide Anexo 
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5. Regulamento para contratação de obras, serviços e compras com emprego de recursos 

públicos  

Vide Anexo 
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6. Plano de cargos, salários e benefícios dos empregados  

Vide Anexo 
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7. Relatório da Organização Social sobre atividades desenvolvidas no gerenciamento da 

entidade pública, objeto do contrato de gestão, contendo as principais realizações e 

exposição sobre as Demonstrações Contábeis e seus resultados  

 

Vide Anexo  
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8. Atas trimestrais do Conselho de Administração da Organização Social  

 

Vide Anexo  
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9. Relação dos contratos, convênios e respectivos aditamentos, firmados com a utilização 

de recursos públicos administrados pela Organização Social para os fins estabelecidos no 

contrato de gestão, contendo: tipo e número do ajuste; nome do contratado ou conveniado; 

data; objeto; vigência; valor e condições de pagamento  

 

Vide Anexo 
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10. Relação dos bens móveis e imóveis mantidos pelo Poder Público no período, com 

permissão de uso para as finalidades do contrato de gestão especificando forma e razão, 

inclusive das eventuais substituições dos respectivos bens  

 

Vide Anexo 
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11. Declaração de que os bens cedidos não recaem em estabelecimentos de saúde em 

funcionamento, conforme o caso  

 

Declaração 

 

Declaramos, para fins da documentação exigida para prestação de contas junto ao TCE, que os bens cedidos não recaem em 

estabelecimentos de saúde em funcionamento, visto tratar-se de um contrato para Gestão do Museu da Casa Brasileira. Todos os 

bens cedidos destinam-se, portanto, á adequada gestão do Museu. 

 

 

São Paulo, 04 de janeiro de 2016. 

 

 

______________________________                                              ______________________________ 

Miriam Lerner                                                                                            Marco Antonio Leonardo Alves 

Diretora Geral                                        Diretor Adm. Financeiro 
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12. Relação dos servidores e funcionários públicos que foram cedidos à Organização Social, 

contendo: nome do servidor/funcionário; órgão de origem; cargo público ocupado; função 

desempenhada na Organização Social e datas de início e término da prestação de serviço  

 

 

Declaração  

 

Declaramos, para fins da documentação exigida para prestação de contas junto ao TCE, que nenhum funcionário público foi cedido 

para A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros – Organização Social de Cultura no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro 

de 2015. 

 

São Paulo, 04 de janeiro de 2016 

 

 

 

______________________________                                              ______________________________ 

Miriam Lerner                                                                                            Marco Antonio Leonardo Alves 

Diretora Geral                                        Diretor Adm. Financeiro 
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13. Relação dos empregados admitidos ou mantidos com recursos do contrato de gestão, 

indicando funções e valor global despendido no período  

 

Vide Anexo 
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14. Demonstrativo das eventuais ajudas de custo pagas aos membros do Conselho de 

Administração  

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

Declaramos, para fins da documentação exigida para prestação de contas junto ao TCE, que durante o período de 01 de janeiro de 

2015 a 31 de dezembro de 2015 não foram pagos valores de ajuda de custo, ou a qualquer outro título aos membros do Conselho 

de Administração. 

 

 

 

 

São Paulo, 04 de Janeiro de 2016. 

 

 

 

 

 

______________________________                                              ______________________________ 

Miriam Lerner                                                                                            Marco Antonio Leonardo Alves 

Diretora Geral                                        Diretor Adm. Financeiro 
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15. Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica, aberta em 

instituição financeira oficial, indicada pelo órgão contratante, para movimentação dos 

recursos do contrato de gestão, acompanhada do respectivo extrato bancário 

 

Vide Anexo 
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16. Demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de recurso e por 

categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do contrato de gestão, conforme 

modelo contido no Anexo 27 

Vide Anexo 
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17. Balanços dos exercícios encerrado e anterior e demais demonstrações contábeis e 

financeiras, e respectiva publicação na imprensa oficial, tanto da entidade pública 

gerenciada quanto da Organização Social 

 

Vide Anexo 
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18. Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC, comprovando a 

habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis 

  

Vide Anexo 
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19. Publicação na imprensa oficial dos relatórios financeiros e da execução do contrato de 

gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados 

alcançados  

 

Vide Anexo 
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20. Parecer do Conselho de Administração da Organização Social sobre as contas e 

demonstrações financeiras e contábeis da entidade pública gerenciada  

 

Vide Anexo 
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21. Parecer da Auditoria Independente  

Vide Anexo 
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22. “XXV - declaração que evidencie se ocorreu ou não contratação de parentes, inclusive 

por afinidade, de dirigentes da OS Contratada bem como de membros do poder público 

contratante;” 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

Declaramos para fins, da documentação exigida para prestação de contas junto ao TCE, que não houve contratação de 

empresas pertencentes a parentes, inclusive por afinidade, de dirigentes da Organização A Casa Museu de Artes e 

Artefatos Brasileiros ou de membros do poder público contratante, desde o início do Contrato de Gestão 02/2012 até a 

presente data. 

 

 

 

 

São Paulo, 04 de janeiro de 2016. 

 

 

 

 

______________________________                                                     ______________________________ 

Miriam Lerner                                                                                           Marco Antonio Leonardo Alves 

Diretora Geral                                           Diretor Administrativo Financeiro 
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23. Declaração que evidencie se ocorreu ou não contratação de empresa(s) pertencente(s) a 

parentes, inclusive por afinidade, de dirigentes da OS contratada ou de membros do poder 

público contratante. 

São Paulo, 14 de janeiro de 2016. 

 

 

 
 DECLARAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
Declaramos, para fins da documentação exigida para prestação de contas junto ao TCE, que não houve contratação de 

empresas pertencentes a parentes, inclusive por afinidade, de dirigentes da Organização A Casa Museu de Artes e 

Artefatos Brasileiros ou de membros do poder público contratante, desde o início do Contrato de Gestão 02/2012 até a 

presente data. 

 

 

Sem mais,  

 
 

 

 

__________________________________ 

                    Miriam Lerner 

                    Diretora Geral 

_____________________________________ 

             Marco Antonio Leonardo Alves 

           Diretor Administrativo Financeiro 

 

 

 

 

 

 



_______________________________________________________________________ 
 
 

Página 285 de 285 

 

 

 

24.Declaração elaborada pelo Controle Interno do órgão acerca da legalidade dos repasses, 

atestando a eficácia e eficiência dos resultados alcançados 

Vide Anexo 

 


