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Introdução

Vimos, pelo presente, apresentar relatório sucinto de balanço das atividades desenvolvidas pela A Casa Museu de
Artes e Artefatos Brasileiros durante a vigência do contrato 10/2016, assinado com a Secretaria de Cultura e
Economia Criativa para gestão do Museu da Casa Brasileira. O acompanhamento detalhado destas ações pela
Unidade Gestora pôde ser feito durante todo o período do decorrer do contrato, através da análise dos relatórios
trimestrais, quadrimestrais e anuais de atividades apresentados e de seus anexos. Os pareceres emitidos pela
Unidade Gestora resultantes desta análise atestam o adequado cumprimento das metas estabelecidas para o
período e o bom desempenho apresentado pela Organização Social na gestão do equipamento.
A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros manteve no decorrer de sua gestão, durante todo o período
englobado pelo contrato 10/2016, rigor tanto no cumprimento das cláusulas do contrato de gestão e das metas
estabelecidas como no atendimento às solicitações efetuadas e aos prazos estabelecidos.
A gestão realizada no período permitiu, portanto, uma parceria com Estado através da qual resultaram ações de
qualidade e economicidade, tendo sido priorizadas a transparência e agilidade e qualidade dos processos, o que
faz com que essa conclusão seja fácil e objetivamente compartilhada por terceiros.
A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros manteve e aprimorou constantemente seus esforços de gestão e
encerra seus 12 anos de contrato para gestão do Museu da Casa Brasileira com resultados expressivos em todos
os programas estabelecidos, como pôde ser atestado no decorrer do processo. O Museu da Casa Brasileira é hoje
uma instituição consolidada, seja no âmbito nacional ou internacional, com uma extensa agenda de programação
nas suas áreas de vocação que promoveu crescentes e substanciais patamares de público e exposição na mídia.
Paralelamente, desenvolveu um sólido programa de captação de recursos próprios e uma rede de parcerias que
permitiram a realização de grande parte das metas condicionadas previstas para todos os exercícios do contrato. O
estabelecimento de processos, rotinas, a transparência e o rigor na gestão administrativo financeira no período
geraram resultados bastante sólidos e positivos, também já atestados nos relatórios das instâncias de controle.
O Conselho de Administração da A Casa Museu da Artes e Artefatos Brasileiros tem ciência e aprova o conteúdo
deste relatório de atividades, ressalta que as informações relatadas são a expressão da verdade e mantém em
arquivo para consulta de quaisquer instâncias de controle toda a documentação comprobatória de suas operações
vinculadas ao contrato de gestão.

São Paulo, 21 fevereiro de 2022

____________________________
Miriam Lerner
Diretora Geral

___________________________
Marco Antonio L. Alves
Diretor Adm. Financeiro
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Programa de Gestão de Acervos
2017

No ano de 2017 as Ações do Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa foram
cumpridas sem ressalvas, conforme previsto.
Abaixo um breve resumo das as Ações propostas e cumpridas no Programa de Acervo ao longo do ano.
Ação nº 6 – Elaborar texto final da Política de Gestão de Acervos, pautada nas áreas de atuação do
Museu:
No terceiro trimestre apresentamos a versão final da primeira Política de Gestão de Acervos do MCB,
pensada para os três acervos (museológico, bibliográfico e arquivístico) da instituição, englobando as
Políticas de Desenvolvimento, Documentação, Acesso e Conservação.
Outro avanço foi a definição dos Campos de Interesse da instituição (História da Cultura; Design;
Arquitetura) e os Eixos de pesquisa (Vida privada e vida social (ou construção dos limites); Casa e práticas
domésticas; Imaginário e representações sobre o espaço doméstico), fundamentais para o estabelecimento
de projetos com o acervo museológico. Destacamos também a definição por parte do Conselho de
Orientação Cultural da estratégia de desenvolvimento do acervo para o quinquênio (2017 – 2021), que
privilegiou a pesquisa e consequente desenvolvimento de coleções relativas à dois temas: cozinhas
brasileiras – seu papel nas transformações do espaço doméstico moderno; mobiliário moderno – sua
produção e construção de uma identidade nacional.
Ressaltamos que já houve uma devolutiva do CPA-UPPM a respeito da Política entregue. As considerações
feitas foram incorporadas ao documento, que após uma nova revisão foi disponibilizado em uma versão
resumida no site da instituição, conforme prevê o Código de Ética do ICOM.
Ação nº 7 – Desenvolver pesquisa para realização do projeto “Coleção MCB: remanescentes da
floresta brasileira”:
Inicialmente a meta estava prevista para o primeiro trimestre. No entanto, devido à adequação da agenda
do MCB, a Ação foi alterada para o terceiro trimestre, conforme exposto na correspondência 035-17-MCB.
No trimestre indicado, apresentamos o relatório da pesquisa. Destacamos que ao longo do processo de
pesquisa e de curadoria, o nome da exposição sofreu uma alteração, sendo denominada como
“Remanescentes da Mata Atlântica & Acervo MCB”.
Ação nº 8 – Realizar procedimento de Documentação Retrospectiva em conjunto de objetos
selecionados afim de consolidar informações sobre o acervo:
No primeiro trimestre do ano, assim como ocorrido com a Ação nº7, solicitamos por meio da
correspondência 035-17-MCB, a alteração da apresentação da Ação, pois por questões técnicas a empresa
responsável pelo desenvolvimento da plataforma In.Patrimonium.net não havia conseguido implementar os
Procedimentos previstos no projeto, entre eles, o de Documentação Retrospectiva.
Como resposta a correspondência enviada a UPPM, a UGE por meio de nota do CPA-UPPM descrita na
página 7 do Parecer Técnico do 1º Trimestre 2017, orientou que a Ação nº8 deveria sofrer um
replanejamento de forma que o Procedimento de Documentação Retrospectiva fosse “[...] realizado pela
própria equipe do museu [...]”, tendo em vista “[...] os avanços do CEDOC em seu Projeto de Documentação
[...].”.
A partir do segundo trimestre, frente à orientação encaminhada pela UGE, o núcleo de Preservação,
Pesquisa e Documentação passou a analisar o impacto da aplicação analógica deste procedimento nas
rotinas de trabalho e a melhor metodologia para seu desenvolvimento da Ação.
Dessa forma, no quarto trimestre apresentamos um instrumento piloto construído a partir das orientações da
norma SPECTRUM 5.0 e dos seguintes Advices: Documentation Planning Pack Part 1: Planning to improve
collections documentation, 2016, que descreve as diretrizes gerais para a elaboração de um plano de
documentação; Documentation Planning Pack Part 2: Primary Procedures checklist, 2016, disponibiliza um
questionário para que as instituições possam se certificar se seus procedimentos cumprem o padrão
SPECTRUM; Documentation Planning Pack e Part 3: Greendale Museum Documentation Plan, 2016,
apresenta o Plano de Documentação do Museu Greendale como modelo que pode ser seguido e/ou
adaptado. Além disso, consultamos o Plano de Documentação do Museum of Archaeology and
Anthropology da Universidade de Cambridge.
A ideia é que o núcleo aplique a proposta piloto logo no segundo trimestre, para que posteriormente
possamos avaliar de que forma avançaremos com o instrumento. (Ver Relatório Trimestral)
Ação nº 9 – Projeto Acervo Revelado – Realizar pesquisa com o acervo visando a publicação de
posts no site do MCB:
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Dando sequência ao projeto “Acervo Revelado” que tem como objetivo apresentar ao público pílulas de
informação sobre as peças do acervo, sempre correlacionadas com as temáticas da instituição. No primeiro
trimestre apresentamos o quinto artigo, do projeto com o título “Rede Lavrada de Algodão” (MCB0124),
peça presumivelmente do final do século XIX ou início do XX, adquirida pelo museu por meio de compra
(Angela Negri) no ano de 1972 e, que esteve exposta na exposição “Coleção MCB_Novas doações”, até
outubro deste ano. O artigo “A rede e seus usos “ é assinado pelo gerente de Preservação, Pesquisa e
Documentação, Wilton Guerra e está disponível para download em formato “pdf” no site do MCB.
No terceiro trimestre apresentamos o sexto artigo da série, com o título "Espelho, Espelho Meu: Os efeitos
do espelho nas casas", assinado pela analista de documentação, Erica de Oliveira. O artigo está disponível
para download em formato “pdf” no site do MCB.
Ação nº 10 – Projeto Acervo Revelado – realizar encontros com instituições, grupos ou indivíduos que
possam contribuir com informações sobre o acervo ou as áreas de atuação do museu:
O projeto Acervo Revelado, além do desenvolvimento de artigos, também tem por objetivo realizar encontros
com instituições, grupos ou indivíduos que possam contribuir com informações sobre o acervo ou as áreas de
atuação do museu, tanto de forma mais conceitual, no sentido de uma discussão temática, quanto de forma
técnica, com informações que ajudem a identificar melhor aspectos físicos, de função, materiais, e preservação
desse acervo.
No primeiro encontro, tendo em vista a prioridade apresentada na Política de Gestão de Acervos na discussão
e formação de um acervo voltado para cozinha, seus equipamentos e seu papel nas transformações do espaço
doméstico moderno, decidimos realizar conversas com profissionais que possuíssem notório conhecimento
sobre as transformações e permanências na cozinha brasileira ao longo do tempo, com foco na análise dos
objetos utilizados na preparação e armazenamento de alimentos.
O pesquisador convidado foi o prof. Dr. João Luis Máximo da Silva, que possui graduação e licenciatura em
História pela Universidade de São Paulo (1991), mestrado em História Social pela Universidade de São Paulo
(2002) e doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo (2008). Atualmente é professor de
História da Gastronomia no Centro Universitário Senac, integra o banco de pareceristas do Ministério da
Cultura e é assessor científico da Fapesp. Tem experiência em História do Brasil e História de São Paulo
(séculos XIX e XX) nas seguintes áreas: Cultura Material, História da Alimentação, Tecnologia e Urbanização.
(Ver Relatório Trimestral)
Ação nº 11 – Formalizar e regularização (Transferência/ Reincorporação) de Acervo transferido para
museus do interior paulista, como base em decisão do COC e norteada pela Política de Gestão de
Acervo
Após a aprovação da Política de Gestão de Acervos, o MCB comunicou à UPPM por meio da correspondência
(OFMCB-142-17) a intenção de iniciar o diálogo com as instituições envolvidas nos diversos processos de
transferência de acervo que ocorreram a partir de meados da década de 1980.
Entre as 17 instituições envolvidas nesses processos decidimos iniciar pelo Museu da Imigração (MI). Primeiro,
por ser uma instituição que o MCB possui estreita relação e isso poderia ser um fator facilitador. Segundo,
porque poderia ser uma ação piloto para os demais processos que serão realizados, uma vez que o MI
apresenta no acervo do MCB sob sua gestão, objetos que deverão ser reincorporados, outros que poderão ser
objeto de comodato, e por fim, um último conjunto que deverá ser transferido definitivamente, situações
previstas na atual Política de Gestão de Acervos, que estão melhor detalhadas no relatório desta Ação. (Ver
Relatório Trimestral)
Ação nº 12 – Desenvolver prospecção e pesquisa para formulação de projeto para o Centro de Pesquisa
e Referência do “Morar Brasileiro”
A prospecção foi realizada no terceiro trimestre. Nos dias 13 e 18/09, visitamos os Centros de Referência do
Museu da Imigração e do Museu do Futebol, respectivamente, com o objetivo de colher informações que
pudessem subsidiar a estruturação do projeto de concepção do CPPR-MCB. Também foram realizadas
pesquisas on-line em outras instituições Nacionais e Internacionais, que possuem Centros de Referência ou
atuam com esta finalidade.
2018

No ano de 2018 as Ações do Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa foram cumpridas sem
ressalvas, conforme previsto.
Abaixo um breve resumo das as Ações propostas e cumpridas no Programa de Acervo ao longo do ano.
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Ação nº 15 – (PA) Desenvolvimento de projeto para o Centro de Pesquisa e Referência do “Morar
Brasileiro”.
O Museu da Casa Brasileira, por meio do núcleo de Preservação Pesquisa e Documentação, nos últimos anos vem
implementando esforços no sentido de melhorar processo de apresentação e gestão de seus acervos. Tais ações,
buscam consolidar o trabalho do núcleo e preparar terreno para a implantação do Centro de Referência do Morar
Brasileiro, que terá por objetivo difundir seus acervos, fomentar questões ligadas aos campos de interesse do
MCB, com foco na casa, no morar e nos seus equipamentos domiciliares.
No terceiro trimestre de 2018 apresentamos o macroprojeto do Centro de Referência do Morar Brasileiro (CRMB)
desenhado para captação de recursos com vistas a implantação.
No quarto trimestre, aproveitando a oportunidade de abertura do Edital para formação de Banco de Projetos, do
Fundo de Defesa de Direitos Difusos, vinculado ao Ministério da Justiça, submetemos o projeto de “Estruturação e
implantação do Centro de Referência do Morar Brasileiro (CRMB) do Museu da Casa Brasileira”. Com resultado
publicado no último dia 10 de dezembro, o projeto do Centro de Referência não foi contemplado na primeira rodada
de seleção. Os detalhes do foram apresentados, como parte do Anexo 7 - Ações do Centro de Pesquisa e
Referência (ou de sua implantação), que integra as Rotinas Técnicas e Obrigações do Programa de Acervo, no
primeiro trimestre de 2019.
Ação nº 16 – (PA) Formalização e regularização (Transferência/ Reincorporação) de Acervo transferido para
museus do interior paulista, como base em decisão do COC e norteada pela Política de Gestão de Acervo
Esta ação inserida dentro do Plano de Trabalho do Programa de Acervo, tem como objetivo regularizar um número
significativo de objetos pertencentes ao acervo do Museu da Casa Brasileira (MCB) que foram transferidos de
forma irregular para 17 instituições do Estado de São Paulo a partir da década de 1980.
Com base na Política de Gestão de Acervos do MCB, foram estabelecidos critérios que auxiliassem o corpo
técnico e o Conselho de Orientação Cultural do MCB (COC-MCB) na avaliação da pertinência ou não para
reincorporação do acervo disperso. Entre os critérios estão: preenchimento de lacunas tipológicas (mobiliário,
utensílios e equipamentos domésticos); recomposição de conjuntos desmembrados; reincorporação de peças sem
similares dentro do atual acervo; documentação material do Prêmio Design MCB. A partir dos critérios expostos, foi
estabelecido que a regularização desse acervo se dará pela reincorporação, transferência definitiva ou baixa.
Para o calendário 2018 estabelecemos como meta concluir a regularização do acervo depositado no Museu da
Imigração (SP), e iniciarmos as tratativas com a Prefeitura Municipal de Campinas, que tem no “Casarão” do
Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, 37 objetos do acervo MCB. (Ver Relatório Trimestral)
Ação nº 17 – (PA) Projeto Acervo Revelado – Realização de pesquisa com o acervo visando a publicação de
posts no site do MCB.
Durante o ano demos sequência ao projeto “Acervo Revelado” que tem como objetivo apresentar ao público pílulas
de informação sobre as peças do acervo, sempre correlacionadas com as temáticas da instituição. No primeiro
trimestre, apresentamos o sétimo artigo da série, agora com uma breve pesquisa sobre “Camas”. Com o título
“Camas – em busca do repouso”, o texto narrativo assinado pelo gerente de Preservação, Pesquisa e
Documentação, Wilton Guerra, busca a partir de fontes mapear o uso da cama no Brasil do século XVI ao início do
XX. O destaque fica por conta de duas camas do acervo MCB, a primeira, a Cama de Bilros do século XVII e a
segunda, a Cama Patente, do início do XX, juntas contextualizam dois momentos distintos do uso desses
equipamentos domiciliares. O texto está disponível para download em formato “pdf” no site do MCB.
No terceiro trimestre, foi publicado o oitavo artigo, “Higiene: algumas práticas no corpo e na casa”, assinado pela
Analista de Preservação e Pesquisa, Erica de Oliveira, que apresentou três objetos referentes às práticas de
higiene do corpo na casa: um jarro (MCB00935) e bacia (MCB00936), utilizados na lavagem parcial do corpo,
doados por Geraldo de Menezes Gomes, e uma cadeira retrete (MCB00007), antecessora dos vasos sanitários,
transferida do Museu de Arte Sacra de São Paulo. O texto está disponível para download em formato “pdf” no site
do MCB.
Ação nº 18 – (PA) Projeto Acervo Revelado – realizar encontros com instituições, grupos ou indivíduos que
possam contribuir com informações sobre o acervo ou as áreas de atuação do museu.
No terceiro trimestre, apresentamos mais uma etapa do projeto Acervo Revelado, que tem por objetivo realizar
encontros com instituições, grupos ou indivíduos que possam contribuir com informações sobre o acervo ou as
áreas de atuação do museu, tanto de forma mais conceitual, no sentido de uma discussão temática, quanto de
forma técnica, com informações que ajudem a identificar melhor aspectos físicos, de função, materiais, e
preservação desse acervo. Na segunda edição o recorte temático privilegiou as peças produzidas pela Industria
Cama Patente – L. Liscio S/A, depositadas no acervo do MCB. A convidada foi a especialista Angélica Santi,
graduada em artes plásticas na Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP (1973) e pós-graduada na
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAU/USP (2000). O encontro trouxe um
retorno bastante satisfatório a respeito do conhecimento técnico e histórico sobre os objetos e seu fabricante, que
foi devidamente incorporado aos registros documentais e base de dados da instituição.
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2019
No ano de 2019 as Ações do Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa foram cumpridas sem
ressalvas, conforme previsto.
Abaixo um breve resumo das as Ações propostas e cumpridas no Programa de Acervo ao longo do ano.
Ação 5 – (PA) Formalização e regularização (Transferência/ Reincorporação) de Acervo transferido para
museus do interior paulista, como base em decisão do COC e norteada pela Política de Gestão de Acervo
Esta ação inserida dentro do Plano de Trabalho do Programa de Acervo, tem como objetivo regularizar um número
significativo de objetos pertencentes ao acervo do Museu da Casa Brasileira (MCB) que foram transferidos de
forma irregular para 17 instituições do Estado de São Paulo a partir da década de 1980.
Com base na Política de Gestão de Acervos do MCB, foram estabelecidos critérios que auxiliassem o corpo
técnico e o Conselho de Orientação Cultural do MCB (COC-MCB) na avaliação da pertinência ou não para
reincorporação do acervo disperso. Entre os critérios estão: preenchimento de lacunas tipológicas (mobiliário,
utensílios e equipamentos domésticos); recomposição de conjuntos desmembrados; reincorporação de peças sem
similares dentro do atual acervo e documentação material do Prêmio Design MCB. A partir dos critérios expostos,
foi estabelecido que a regularização desse acervo se dará pela reincorporação, transferência definitiva ou baixa.
Para o calendário 2019 demos andamento à regularização dos acervos depositados no Museu da Imigração (SP) e
na Prefeitura Municipal de Campinas, no “Casarão” do Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim. (Ver
Relatório Trimestral)
AÇÃO 6 – (PA) Projeto Acervo Revelado – Realização de pesquisa com o acervo visando a publicação de
posts no site do MCB.
Durante o ano demos sequência ao projeto “Acervo Revelado” que tem como objetivo apresentar ao público pílulas
de informação sobre as peças do acervo, sempre correlacionadas com as temáticas da instituição.
No primeiro trimestre produzimos o nono artigo abordando 3 (três) berços recentemente doados ao acervo do
MCB, o texto “Berço – um olhar sobre o universo infantil” assinado pelo gerente de Preservação, Pesquisa e
Documentação, o museólogo Wilton Guerra, busca inserir essa tipologia de objetos no contexto do cuidado com a
criança no Brasil colonial, localizando historicamente a representatividade dos equipamentos na produção
moveleira do final do século XIX e início do XX. O texto está disponível para download em formato “pdf” no site do
MCB.
No terceiro trimestre, agora com uma breve pesquisa sobre um conjunto de equipamentos de iluminação,
lançamos o décimo artigo. Com o título “À meia-luz: iluminação artificial doméstica e o acervo MCB”, o texto da
Analista, de Preservação e Pesquisa no MCB, Erica de Oliveira, apresenta um breve panorama sobre as formas de
iluminação artificial nas casas oitocentistas até a virada do século, enfatizando a relação entre as formas de
iluminação disponíveis e as dinâmicas no ambiente doméstico. O texto está disponível para download em formato
“pdf” no site do MCB.
Ação 7 – (PA) Projeto Acervo Revelado – realizar encontros com instituições, grupos ou indivíduos que
possam contribuir com informações sobre o acervo ou as áreas de atuação do museu.
O projeto Acervo Revelado, tem por objetivo realizar encontros com instituições, grupos ou indivíduos que possam
contribuir com informações sobre o acervo ou as áreas de atuação do museu, tanto de forma mais conceitual, no
sentido de uma discussão temática, quanto de forma técnica, com informações que ajudem a identificar melhor
aspectos físicos, de função, materiais, e preservação desse acervo. Nesta terceira edição definiu-se como recorte
de acervo um conjunto de 16 peças incorporadas pela instituição com o intuito de complementar a lacuna existente
no acervo no que diz respeito aos utensílios de cozinha, nesse caso produzidos em plástico. Os objetos foram
doados pelo designer Alessandro Ventura, e são oriundos da produção da sua empresa, Ventura Produtos
Industriais Ltda., que esteve em atividade entre 1978 e o final da década de 1990.
O objetivo do encontro foi reunir a equipe interna com o fabricante e doador desse conjunto de peças a fim de
ampliarmos o conhecimento e as informações no que diz respeito às especificidades técnicas do acervo e também
sobre a história da fábrica, bem como seu contexto de produção mais amplo. Alessandro Ventura possui
graduação na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo (1962), mestrado em
Industrial Design – Pratt Institute (1968), e doutorado (2000) e Livre Docência (2002) em Arquitetura e Urbanismo
pela Universidade de São Paulo (2000). Atualmente é membro designado pelo CD do CNPq para o NATI – Núcleo
de Assessores em Tecnologia e Inovação, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e
Professor Associado da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com
ênfase em Planejamento e Projeto do Produto, atuando principalmente nos seguintes temas: desenho industrial,
arquitetura, arquitetura modular, design e produção seriada. O encontro trouxe um retorno bastante satisfatório a
respeito do conhecimento técnico e histórico sobre os objetos e sua matéria prima. As informações foram
devidamente incorporadas aos registros documentais e base de dados da instituição.
2020
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No ano de 2020 as Ações do Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa foram cumpridas sem
ressalvas, conforme previsto. Cumpre destacar que a Ação nº 8 (PA) Pesquisa para produção de posts para
divulgação digital sobre o CEDOC), foi incorporada ao Plano de Trabalho do núcleo de Preservação, Pesquisa e
Documentação no segundo trimestre, como forma de difundir o acervo e ações do núcleo nas mídias, devido às
restrições impostas pela pandemia da Covid-19.
Abaixo um breve resumo das as Ações propostas e cumpridas no Programa de Acervo ao longo do ano.
Ação nº 5 – (PA) Formalização e regularização (Transferência/ Reincorporação) de Acervo transferido para
museus do interior paulista, como base em decisão do COC e norteada pela Política de Gestão de Acervo
Esta ação inserida no Plano de Trabalho do Programa de Acervo e prevista para o quarto trimestre, teve como
objetivo regularizar um número significativo de objetos pertencentes ao acervo do Museu da Casa Brasileira (MCB)
que foram transferidos de forma irregular para 17 instituições do Estado de São Paulo a partir da década de 1980.
Com base na Política de Gestão de Acervos do MCB, foram estabelecidos critérios que auxiliassem o corpo
técnico e o Conselho de Orientação Cultural do MCB (COC-MCB) na avaliação da pertinência ou não para
reincorporação do acervo disperso. Entre os critérios estão: preenchimento de lacunas tipológicas (mobiliário,
utensílios e equipamentos domésticos); recomposição de conjuntos desmembrados; reincorporação de peças sem
similares dentro do atual acervo; documentação material do Prêmio Design MCB. A partir dos critérios expostos,
ficou estabelecido que a regularização desse acervo se dará pela reincorporação, transferência definitiva ou baixa.
Para o calendário 2020 demos andamento na regularização dos acervos depositado no Museu da Imigração (SP).
(Ver Relatório Trimestral)
Ação nº 06 – (PA) Projeto Acervo Revelado – Realização de pesquisa com o acervo visando a publicação de
posts no site do MCB.
Durante o ano de 2020 demos sequência ao projeto “Acervo Revelado” que tem como objetivo apresentar ao
público pílulas de informação sobre as peças do acervo, sempre correlacionadas com as temáticas da instituição.
No primeiro trimestre apresentamos o décimo primeiro artigo da série, com o título “Artefatos de cozinha – os
utensílios domésticos em evidência nos inventários e relatos de viajantes”, de autoria do gerente de Preservação,
Pesquisa e Documentação, Wilton Guerra, que apresenta um mapeamento de utensílios e equipamentos de
cozinha utilizados entre o século XVI e XIX, com objetivo de auxiliar na curadoria de novos objetos para o acervo
MCB. O texto está disponível para download em formato “pdf” no site do MCB.
No terceiro trimestre, apresentamos o décimo segundo artigo da série, com o título Notas sobre leitura, escrita e
estudos nas casas do século XIX e início do século XX, o texto da Analista de Preservação e Pesquisa no MCB,
Erica de Oliveira, fala brevemente sobre a escrita, leitura e estudos, ou seja, determinados processos físicomentais e como estes poderiam ser realizados nas casas urbanas, com foco em São Paulo e Rio de Janeiro, de
meados do século XIX e início do século. O texto, assim como os demais, está disponível para download em
formato “pdf” no site do MCB.
Ação nº 7 – (PA) Projeto Acervo Revelado – realizar encontros com instituições, grupos ou indivíduos que
possam contribuir com informações sobre o acervo ou as áreas de atuação do museu.
O projeto Acervo Revelado, tem por objetivo realizar encontros com instituições, grupos ou indivíduos que possam
contribuir com informações sobre o acervo ou as áreas de atuação do museu, tanto de forma mais conceitual, no
sentido de uma discussão temática, quanto de forma técnica, com informações que ajudem a identificar melhor
aspectos físicos, de função, materiais, e preservação desse acervo.
Nesta quarta edição definimos como recorte a continuidade da investigação dos objetos de plástico existentes no
acervo do MCB, com foco nos 167 utensílios de cozinha fabricados pela Goyana S.A., incorporados a partir do
início 2019, com o acréscimo de dois grandes conjuntos no final do mesmo ano, doados pelo designer e
pesquisador da área de plásticos, Gerson Lessa.
Os objetos produzidos pela empresa se destacaram nas décadas de 1950, 1960 e 1970 pelo design, estética
moderna e qualidade dos materiais empregados no contexto de introdução e ampliação do uso do plástico nas
casas. Dessa forma, para compreender as especificidades dessas peças, além de ampliar os conhecimentos
acerca desse lote de objetos em específico, convidados Gerson Lessa para participar do projeto na edição de
2020. (Ver Relatório Trimestral)
Ação nº8 – (PA) Pesquisa para produção de posts para divulgação digital sobre o CEDOC
Como parte das ações desenvolvidas durante a Pandemia, com o objetivo de manter o contato com nosso público,
agora por meio das redes sociais, ampliamos as postagens nas mídias sociais de pequenos textos sobre o acervo
museológico, com objetivo de levar ao público informações sobre os objetos do acervo e seus contextos de uso
(post museológico), além de procedimentos de conservação e acondicionamento de objetos (post conservação).
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No segundo trimestre foram realizadas 8 (oito) postagens entre abril e junho, superando em 33% a meta
estabelecida, que era de 6 postagens. Em abril a postagem “O que é Reserva Técnica” alcançou 8.727 pessoas e
teve 1.351 reações (maio número entre todas as postagens), o que mostra que assuntos relacionados as práticas
cotidianas da instituição, também possuem apelo. No mesmo mês a tripla postagem sobre “Iluminação”, no post
“parte II”, alcançou de 11.506 pessoas e teve 97 reações. Em maio, o título “Acondicionamento simples para
objetos frágeis”, foi outro tema relacionado as práticas cotidianas que teve grande sucesso, alcançando 16.638
pessoas. Por fim, no mês junho uma tripla postagem, relacionada aos berços do acervo MCB, também obteve
grande sucesso, o título “Berço Patente”, alcançou 21.658 (o maior número de todo ano) e teve 597 reações,
mostrando que os móveis Patente possuem grande apelo entre o público do museu.
No terceiro trimestre foram realizadas outras 8 (oito) postagens entre os meses de julho e setembro, superando em
167% a meta estabelecida, que era de 3 postagens. Em julho a postagem “Os rádios do MCB” alcançou 4.837
pessoas e teve 317 reações. Em agosto, o destaque foi a publicação “Conservação preventiva”, que alcançou
8.047 pessoas (o maior número entre todas no trimestre), o que reforça o constatado no trimestre anterior,
assuntos relacionados as práticas de conservação possuem grande receptividade entre os seguidores. No mês de
setembro, as duas postagens realizadas também foram sobre o tema conservação, a publicação “A importância do
acondicionamento” foi a segunda com o maior número de alcance no trimestre, 7.336 pessoas, com 303
visualizações das imagens. Vale destacar que o post “Acondicionamento em Ethafoam escavado (PreservAções)”,
é um compartilhamento da publicação feita na página do projeto PreservAções, em parceria com o Museu da
Imigração. No total, as publicações do Núcleo alcançaram 36.788 pessoas, sendo que os posts museológicos
tiveram um alcance de 17.976 pessoas e, os posts sobre conservação 18.812 pessoas.
No quarto trimestre foram realizadas 3 (três) postagens no facebook. Em outubro foram realizadas duas postagens.
A primeira, “O Arquivo Ernani Silva Bruno e os Móveis de Escrito do Acervo MCB” alcançou 7.424 pessoas (o
maior número no trimestre) e teve 168 reações. A segunda, “Objetos de Escrita”, alcançou 4.391 pessoas, com 146
reações. Em novembro, a postagem sobre as ações de conservação do acervo, intitulada “Higienização Mecânica
Simples” alcançou 4.243, com 263 reações (a maior do trimestre), reforçando o que foi constatado nos trimestres
anteriores, os assuntos relacionados as práticas de conservação possuem grande receptividade entre os
seguidores. No mês de dezembro não realizamos nenhuma postagem, dedicamos o mês para avaliação dos
conteúdos postados durante o ano e de que forma as informações pesquisadas para além da plataforma de dados
poderão contribuir para o acréscimo de informações nas fichas dos objetos. (Ver Relatórios Trimestrais)
A meta anual de 12 postagens foi superada em 58%, foram realizadas 19 publicações. O acréscimo se justifica
porque o Núcleo Preservação, Pesquisa e Documentação, antes da inclusão da Ação nº8, já havia programado
ações de pesquisas que se reverteriam em postagens com intuito de informar ao público sobre o acervo e
atividades internas do setor. Com a atualização do novo Plano de Trabalho, houve apenas um acréscimo. Somado
a isso, a excelente receptividade às postagens relacionadas às atividades/procedimentos internas do setor,
mobilizou o Núcleo a intensificar publicações com esse tema, acarretando em um número de publicações superior
ao inicialmente previsto.
2021

No ano de 2021 as Ações do Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa foram cumpridas sem
ressalvas, conforme previsto, mesmo com a manutenção das restrições impostas pela pandemia da Covid-19.
Ao longo dos dois primeiros quadrimestres as Ações do Programa de Acervo: Conservação, Documentação e
Pesquisa foram cumpridas sem ressalvas, conforme previsto.
Ação nº 5 – (PA) Formalização e regularização (Transferência/ Reincorporação) de Acervo transferido para
museus do interior paulista, como base em decisão do COC e norteada pela Política de Gestão de Acervo
Esta ação inserida dentro do Plano de Trabalho do Programa de Acervo e prevista para o terceiro quadrimestre,
tem como objetivo regularizar um número significativo de objetos pertencentes ao acervo do Museu da Casa
Brasileira (MCB) que foram transferidos de forma irregular para 17 instituições do Estado de São Paulo a partir da
década de 1980.
Para o calendário de 2021 seguimos com o intuito de regularizar os acervos depositados no Museu da Imigração
(SP), tendo em vista que ainda não havia condições sanitárias para visitas técnicas. Em 22 de dezembro de 2020,
encaminhamos por meio da correspondência OFMCB 159-20-MCB, o pedido de formalização do empréstimo 06
itens do nosso acervo, como parte do processo de regularização de um conjunto de 51 itens do acervo MCB,
depositados no Museu da Imigração.
Em reunião realizada em 31 de agosto de 2021, ficou pactuado com o Comitê de Política de Acervo da SECEC,
que apenas o empréstimo dos objetos seria regularizado em 2021. No entanto, devido ao final do contrato de
gestão da atual OS gestora do MCB, a assinatura do comodato somente ocorrerá quando a nova instituição
gestora assumir o museu, a partir de janeiro de 2022.
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Ação nº6 – (PA) Projeto Acervo Revelado – Realização de pesquisa com o acervo visando a publicação de posts
no site do MCB.
Durante o ano de 2020 demos sequência ao projeto “Acervo Revelado” que tem como objetivo apresentar ao
público pequenos textos sobre as peças do acervo, sempre correlacionadas com as temáticas da instituição.
No segundo quadrimestre apresentamos o décimo terceiro artigo da série, com o título Oratórios – artefatos de
devoção doméstica, de autoria do gerente de Preservação, Pesquisa e Documentação, Wilton Guerra, que faz
reflexão sobre a presença dos oratórios na casa brasileira. O texto, assim como os demais, está disponível para
download em formato “pdf” no site do MCB.
Neste terceiro quadrimestre apresentamos o décimo quarto artigo da série, com o título Cadeiras, sofás,
canapés: o corpo no ambiente doméstico do século XIX, de autoria da Analista de Preservação e Pesquisa,
Erica de Oliveira, que trata das transformações nas formas de sentar ocorridas ao longo do século XIX a partir da
difusão de mobiliários de assento, como cadeiras, sofás e canapés, até então escassos. O texto, assim como os
demais, está disponível para download em formato “pdf” no site do MCB.
Ação nº7 – (PA) Projeto Acervo Revelado – realizar encontros com instituições, grupos ou indivíduos que possam
contribuir com informações sobre o acervo ou as áreas de atuação do museu
No segundo quadrimestre apresentamos o relatório referente ao Projeto Acervo Revelado, que tem por objetivo
realizar encontros com instituições, grupos ou indivíduos que possam contribuir com informações sobre o acervo
ou as áreas de atuação do museu, tanto de forma mais conceitual, no sentido de uma discussão temática, quanto
de forma técnica, com informações que ajudem a identificar melhor aspectos físicos, de função, materiais, e
preservação desse acervo.
Na quinta edição do projeto definimos como escopo os objetos premiados pelo Prêmio Design MCB pertencentes
ao acervo da instituição, mais especificamente as peças referentes às primeiras edições do Prêmio, com o intuito
de complementar a lacuna existente no acervo em relação a elas. O objetivo do encontro foi reunir a equipe interna
do Núcleo de Preservação, Pesquisa e Documentação, o Prof. Dr. Marcos da Costa Braga e a pesquisadora
Mariana Barbosa Firigato a fim de ampliarmos o conhecimento sobre os aspectos constitutivos, funcionais e
estéticos das peças, além de seu contexto social e em relação à premiação.

Ação nº8 – (PA) Pesquisa para produção de posts para divulgação digital sobre o CEDOC
Ao longo do ano, prosseguimos com a publicação nas mídias sociais de pequenos textos sobre os acervos,
objetivo é levar ao público informações sobre os objetos e seus contextos de uso (post museológico), assuntos
ligados ao bibliográfico e arquivístico (post bibliográfico/ arquivístico), dicas e procedimentos sobre conservação e
acondicionamento de objetos (post conservação), além de outras postagens sobre o núcleo.
Neste ano a ação foi ampliada com a formalização de uma parceria com o Museu do Café (Santos), por meio de
sua OS gestora, para realização do projeto Conexões: Casa Brasileira e Café, que tem como objetivo apresentar
mensalmente publicações nas redes sociais com os acervos de ambas instituições, relacionados ao preparo e
consumo do café.
No primeiro quadrimestre foram realizadas 9 (nove) publicações, número 125% superior ao pactuado para o
período.
Já no segundo quadrimestre, a ação previa 4 (quatro) publicações, mas, foram realizadas 7 (sete) publicações no
facebook, sendo quadro delas relativas ao projeto Conexões: Casa Brasileira e Café e, as demais sobre dicas de
conservação e um objeto do acervo MCB. Houve um acréscimo de 75% no número de postagens realizadas.
No terceiro quadrimestre, foram realizadas 07 (sete) publicações no facebook, sendo 4 (quatro) delas relativas
ao projeto Conexões: Casa Brasileira e Café e, as demais sobre o acervo museológico e dicas de conservação
do acervo MCB.

Programa de Exposições e Programação Cultural
2017
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Durante o ano de 2017, no âmbito das ações pactuadas para o programa de exposições e programação cultural,
foram realizadas as seguintes ações:
Reformulação da exposição do acervo, com novos recortes temáticos:
Em continuidade à apresentação da coleção MCB Novas Doações ao público, iniciada em 24 de novembro de
2016, o MCB apresentou uma recomposição das peças do acervo, tantos as novas doações como as que já
compunham a coleção, realocando os itens na sala expositiva reservada para sua apresentação – em destaque o
conjunto de objetos de uso cotidiano e artefatos bem como peças contemporâneas, que passaram pelo Prêmio
Design MCB, como a estante Labirinto dos irmãos Campana. Integrou ainda a exposição nova composição das
peças expostas nas vitrines e a presença de imagens constituída a partir do projeto Casas do Brasil, iniciativa do
MCB criada há dez anos e que resgata a memória sobre a diversidade do morar brasileiro.
Exposição dos produtos selecionados na edição anual do Prêmio Design Museu da Casa Brasileira:
11/11/2017 a 21/01/2018
Com projeto expográfico desenvolvido pela equipe MCB a mostra do 31º Prêmio Design MCB contou com 54
produtos e publicações premiadas, 48 peças selecionadas pelo júri, nas categorias Construção, Eletroeletrônico,
Iluminação, Mobiliário, Têxteis, Transporte, Utensílios e Trabalhos Escritos, além de 9 trabalhos que se destacaram
no Concurso do Cartaz realizado no 1º semestre de 2017. A abertura contou com feira de livros especializada em
arquitetura e design, oficinas e foodtrucks, além de encontro com a comissão julgadora e os vencedores. O evento
de abertura foi realizado com grande êxito e contou com um público total de 1.161 pessoas.
6 exposições temporárias realizadas com conteúdos nas áreas de vocação do MCB:




Sottsass Olivetti Synthesis – 28/04/2017 a 14/05/2017
Mostra do Concurso do Cartaz – 6/05/2017 a 11/06/2017
Diálogo design - Brasil-Polônia – 05/09 a 22/10 / Jorge Zalszupin: o dialogo personificado
(exposição complementar à Dialogo com o design) – 05/09 a 22/10

Design na aviação brasileira – 01/06/2017 a 20/08/2017

Bordado no Museu – 05/09/2017 a 25/11/2017

Remanescentes da Mata Atlântica & Acervo MCB – a partir de 08/10/2017
As demais exposições realizadas no ano foram relacionadas nas metas condicionadas do mesmo ano neste
relatório.
Realização de programas temáticos – participação na Semana dos Museus:
Realizada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), a 15ª Semana Nacional de Museus ocorreu de 15 a 21 de
maio de 2017, com o tema “Museus e histórias controversas – dizer o indizível em museus”. O MCB participou
deste programa temático com a seguinte programação:
- 20/05/2017 - 14:30 às 16:30 - Oficina de Cartazes
- 06/05/2017 a 11/06/2017 - 10:00 às 18:00 - Mostra do Concurso de Cartazes do 31º Prêmio Design MCB
- 11/03/2017 a 21/05/2017 - 10:00 às 18:00 - Painel Expositivo Oficinas na Calçada.
- Desde 24/11/2016 - 10:00 às 18:00 - Coleção MCB: um recorte do acervo da instituição
Realização da edição anual do Concurso do Cartaz e do Prêmio Design MCB
As atividades relativas ao Prêmio Design MCB foram concluídas com êxito em 2017, com o Concurso do Cartaz
no 1º semestre e o 31º Prêmio Design MCB concluído no 2º semestre. As inscrições do Concurso do Cartaz, que
elegeu a principal peça de comunicação desta edição, estiveram abertas inicialmente entre 6 de março e 7 de abril,
contando com participantes de 14 estados do país, totalizando 362 inscrições. Os cartazes encaminhados ao
concurso foram avaliados por uma comissão julgadora formada por profissionais e acadêmicos, coordenada por
Priscila Lena Farias e composta por Baixo Ribeiro, Luiz Félix, Ronald Kapaz e Tadeu Costa, que se reuniram em
17 de abril. O resultado foi divulgado no dia 5 de maio no site da instituição. Além do cartaz vencedor, de autoria do
designer gráfico Diego Rodrigues Belo, da AMO Design (Belo Horizonte), duas menções honrosas e outros cinco
finalistas, a comissão julgadora selecionou outros 152 trabalhos que atendiam aos requisitos do regulamento e que
fizeram parte da 2ª edição da Mostra Concurso do Cartaz em maio de 2017.
Neste ano foram mantidos os descontos de 50% para todos os estudantes e 20% para assinantes da Revista Zupi,
importante veículo de divulgação e parceiro também nesta edição do Prêmio Design. A divulgação do concurso foi
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realizada principalmente em meio digital, com foco nas redes sociais, site institucional e de parceiros e por meio de
newsletters, para evitar despesas com material gráfico impresso e postagem.

No 3º trimestre de 2017 estiveram abertas as inscrições para o 31º Prêmio Design Museu da Casa Brasileira,
para as as categorias de produtos (Construção, Transporte, Eletroeletrônicos, Iluminação, Mobiliário, Têxteis e
Utensílios) e trabalhos escritos, que foram amplamente divulgadas ao mailing de ex-participantes, empresas,
instituições de ensino e instituições culturais, principalmente nas redes sociais, site e e-mail marketing, entre
outros. Durante o período de inscrições, de 20 de junho a 7 de agosto, foram recebidas 587 inscrições de todo o
país, das quais 552 nas categorias de produto e 35 de trabalhos escritos. Foi implementado nesta edição do
Prêmio Design um novo sistema integrado de inscrição e avaliação, utilizado também nas inscrições do Concurso
do Cartaz do primeiro semestre, desenvolvido ao longo de 2016, que se mostrou bastante adequado e permitiu
otimizar, além de custos de infraestrutura das reuniões, os processos de trabalho da equipe responsável pela
organização do Prêmio.
A comissão julgadora de produtos, liderada pelo segundo ano por Marcelo Oliveira, professor da Universidade
Presbiteriana Mackenzie, foi composta por mais 18 especialistas: Lucas Fehr, Renato Kinker e Vania Chene na
categoria Construção; Alfredo Farné e Luis Alexandre Ogasawara na categoria Eletroeletrônicos; Fabio
Falanghe, Giorgio Giorgi Junior e Olavo Aranha na categoria Iluminação; Daniel Candia, Daniel Nishiwaki, Mauro
Claro e Ricardo Rangel na categoria Mobiliário; Débora Carammaschi e Júlia Baruque-Ramos na categoria
Têxteis; Carlos Marcelo Teixeira e Indaiá Militão da Silva na categoria Transportes; Cristiane Aun e Levi Girardi
na categoria Utensílios.
Em reuniões realizadas nos dias 19 e 26 de agosto foram aprovados para a 2ª etapa 153 projetos do total de 552
inscritos nas sete categorias de produto. Após divulgação dos aprovados para a 2ª fase em 4 de setembro no site
do Museu da Casa Brasileira, os autores dos projetos selecionados enviaram as peças físicas ao museu entre os
dias 11 e 22 de setembro. Os produtos encaminhados puderam ser novamente avaliados pelas comissões
julgadoras no dia 27 de setembro, quando foi definido o conjunto de peças que compuseram a exposição desta
edição. O resultado final foi divulgado no site do MCB em 20 de outubro.
Com relação à avaliação dos trabalhos, na 31ª edição do Prêmio Design MCB o júri foi reorganizado em 4 grupos
de discussão, sendo o Grupo 1 compostos por membros especialistas em Mobiliário; Grupo 2, formado pelos
jurados da categoria Iluminação; Grupo 3, composto por membros de Eletroeletrônicos, Utensílios e Têxteis;
Grupo 4, com jurados para avaliação dos projetos inscritos nas categorias Construção e Transporte. Nesta nova
organização verificamos que houve um importante aprofundamento das discussões e análises dos projetos, em
função do menor número de trabalhos avaliados por cada um destes grupos.
A comissão julgadora de trabalhos escritos contou a liderança de Milene Soares Cara, docente do Istituto
Europeo di Design de São Paulo (IED-SP) na primeira fase de discussão, e com a colaboração de Cibele Haddad
Taralli, docente da FAUUSP, em coordenação dupla, na segunda etapa de avaliação dos trabalhos. Fizeram parte
da comissão julgadora desta categoria do 31º Prêmio Design MCB: Ágata Tinoco, Alexandre Nascimento Salles,
Anamaria Amaral Rezende Galeotti, Andréa de Souza Almeida, Anna Paula Silva Gouveia, Auresnede Pires
Stephan, Carlos Eduardo Leite Perrone, Cláudia Alquezar Facca, Clice de Toledo Sanjar Mazzilli, Cyntia Santos
Malaguti de Sousa, Débora Gigli Buonano, Denise Dantas, Didiana Prata, Douglas Canjani, Edson do Prado
Pfützenreuter, Eleida Pereira de Camargo, Fabio Ferrero, Julio Cesar de Freitas, Luis Antonio Jorge, Luz Neira
García, Maria Angélica Santi, Myrna de Arruda Nascimento, Nara Sílvia Marcondes Martins Mattos, Norberto
Gaudêncio Junior, Patricia Amorim Costa Silva, Polise Moreira De Marchi, Priscyla Gomes, Robinson Salata, Sara
Goldchmit, Tatiana Sakurai, Teresa Maria Riccetti e Zuleica Schincariol. A primeira reunião desta comissão
aconteceu em 14 de agosto, quando os trabalhos inscritos foram distribuídos aos jurados para leitura e avaliação.
As reuniões de discussão dos trabalhos foram realizadas em 4 e 5 de outubro, tendo sido definidos os premiados e
selecionados para a exposição.
O resultado final de premiados e selecionados por ambas as comissões desta edição, produtos e trabalhos
escritos, foi divulgado em 20 de outubro no site do Museu da Casa Brasileira. Foram 54 trabalhos premiados (1º,
2º, 3º lugares e menções honrosas) e 48 trabalhos selecionados nas categorias de produtos e trabalhos escritos.

Apresentações musicais realizadas do projeto Musica no Museu:
Foram realizadas 32 apresentações em 2017:




ORQUESTRA PINHEIROS E CORAL ECP – 12/03/2017- Público: 991 pessoas
Orquestra de cordas laetare – 19/03/2017 - Público: 374 pessoas
Orquestra mundana – 26/03/2017 - Público: 695 pessoas
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OCAM – Orquestra de Camara da ECA/USP – 02/04/2017 – Público 747 pessoas
Freedom Big Band – 16/04/2017 – Público 381 pessoas
Joao Macacão e Grupo Regional de Choro – 23/04/2017 - Público 585 pessoas
Paulo Paschoal e Camerata Darcos – 14/05/2017 – Público 469 pessoas
Duo Fryvan – 21/05/2017 _ Público 240 pessoas
Duo Paccola Fiori – 28/05/2017 – Público 354 pessoas
Camará e Sarucateia fulo – 04/06/2017 – Público 785 pessoas
Quartier Latin – 11/06/2017 – Público 975 pessoas
Sexteto Serau – 18/06/2017 – Público 784 pessoas
Quinta Essentia – 25/06/2017 – Público 541 pessoas
Duo Charlier- Pellegatti – 02/07/2017 – Público 358 pessoas
Rafa Castro – 09/07/2017 – Público 585 pessoas
Duo La Revancha – 16/07/2017 – público 614 pessoas
Paulo Paschoal e Camerata Darcos – 23/07/2017 – Público 682 pessoas
Vento em mandeira – 06/08/2017 – Público 867 pessoas
Duofel – 13/08/2017 – Público 536 pessoas
Emiliano Sampaio e Mere Big Band 0 20/08/2017 – público 330 pessoas
Orquestra Instituto GPA – 27/08/2017 – Público 753 pessoas
Fukuda Cello Ensemble – 10/09/2017 Público 708 pessoas
Pixinguinha na pauta – 17/09/2017 – Público 657 pessoas
Zikir – 24/09/2017 – Público 750 pessoas
Orkestra Bandida – 01/10/2017 – Público 736 pessoas
Neymar Dias – 08/10/2017 – Público 385 pessoas
Paulo Paschoal e Camerata Darcos – 15/10/2017 – Público 352 pessoas
Big Band Emesp e Mary Lou Williams Ensemble – Julliard – 16/10/2017 – Público - 221 pessoas
Coro Acadêmico e Orquestra Sinfônica da FMU/FIAM-FAAM – 22/10/2017 – Público 366 pessoas
Banda Sinfônica de Cubatão – 29/10/2017 - Público 258 pessoas
Quarteto Brasileiro de Cordas – 05/11/2017 – Público 396 pessoas
Big Band Infanto-juvenil do Guri com Toninho Ferragutti – 26/11/2017 – Público 366 pessoas

No ano, foram recebidos 156.147 visitantes presenciais.
2018
Em 2018, no âmbito das ações pactuadas para o programa de exposições e programação cultural, foram
realizadas as seguintes ações:
Realização da edição anual do Concurso do Cartaz e do Prêmio Design MCB
O Concurso do Cartaz do 32º Prêmio Design MCB foi iniciado no 1º trimestre com a divulgação da comissão
julgadora e do regulamento em 15 de fevereiro. As inscrições tiveram estiveram abertas entre 5 de março a 13 de
abril. Foram contabilizadas participações de 15 estados, com um total de 424 inscrições, das quais 251 com
desconto para estudantes. Foram produzidos cartazes e folhetos para a divulgação em todo o país, estimulando a
participação e a reflexão sobre o cartaz como meio de expressão cultural. A divulgação também foi realizada em
meio digital, com foco nas redes sociais, site institucional, newsletters e convites eletrônicos.
Neste ano o Concurso do Cartaz do Museu da Casa Brasileira teve importantes atualizações. Em sua 32ª edição
foram adicionados dois pontos aos critérios de avaliação: facilidade de produção e de distribuição e a não
exigência do envio do cartaz em prancha rígida, este último para reduzir os custos de produção para os inscritos.
Além disso, a fim de contribuir para a impressão dos cartazes, o MCB disponibilizou aos participantes uma relação
de gráficas parceiras que ofertaram descontos especiais e possibilidade de entrega do trabalho diretamente no
museu, facilitando principalmente aos inscritos de outros estados. A ação buscou auxiliar participantes que
encontravam obstáculos em viabilizar a impressão no formato estabelecido no concurso, bem como àqueles que
enfrentavam dificuldades para o envio dos cartazes pelos Correios. O resultado se mostrou positivo e cerca de 150
cartazes foram produzidos pelas gráficas parceiras.
Do total de 424 inscrições, foram recebidos 398 cartazes impressos que foram avaliados no 2º trimestre por uma
comissão julgadora coordenada pelo fotógrafo e designer Gal Oppido e composta por Flávia Nalon, Chico Homem
de Melo, Luís Bueno e Gabriel Ribeiro, que se reuniram em 23 de abril e elegeram o cartaz vencedor, com autoria
do designer Celso Hartkopf Lopes Filho, de Recife (PE), que norteou a identidade visual da edição de 2018. O
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resultado foi divulgado no site da instituição em 7 de maio de 2018. Além do vencedor, que recebeu uma
premiação em dinheiro e um contrato para a criação de outras peças gráficas da edição, o júri selecionou, dentre
as inscrições que atendiam aos requisitos do regulamento, mais 10 cartazes de destaque e outros 90 trabalhos
para compor a Mostra do Concurso do Cartaz, que nesta edição foi realizada juntamente com a exposição de
produtos e trabalhos escritos. O cartaz vencedor do concurso foi impresso com tiragem de 1000 exemplares para
distribuição em todo o país.
A etapa de inscrição no 32º Prêmio Design foi finalizada no 3º trimestre. Entre 20 de junho e 8 de agosto foram
recebidas 663 inscrições de todo o país (13% superior a 2017), das quais 614 nas categorias de produto e 49 de
trabalhos escritos. A comissão julgadora das categorias de produtos foi composta pelo coordenador, Levi
Girardi e outros 16 profissionais: Teresa Riccetti, Barão Di Sarno, Sérgio Fahrer e Marieta Ferber na categoria
Mobiliário; Olavo Aranha e Gustavo Gatti Casagrande na categoria Iluminação; Robinson Salata e Cristiane Aun
em Utensílios; Luis Alexandre Ogasawara e Gustavo Chelles em Eletroeletrônicos; Débora Carammaschi e
Renata Meirelles em Têxteis; Tatiana Sakurai e Ana Lucia Orlovitz na categoria Construção; Marcelo Oliveira e
Indaiá Militão avaliando projetos de Transportes.
Os jurados foram organizados em 4 grupos de discussão, sendo o Grupo 1 composto por membros especialistas
em Mobiliário; Grupo 2, formado pelos jurados da categoria Iluminação; Grupo 3, composto por membros de
Eletroeletrônicos, Utensílios e Têxteis; Grupo 4, com jurados para avaliação dos projetos inscritos nas categorias
Construção e Transporte. As avaliações dos produtos foram iniciadas em agosto, nos dias 18 e 25, quando foram
aprovados para a 2ª etapa 164 projetos do total de 614 inscritos nas sete categorias de produto. Após divulgação
dos aprovados para a 2ª fase em 30 de agosto no site do Museu da Casa Brasileira, os autores dos projetos
selecionados enviaram as peças físicas ao museu entre os dias 10 e 20 de setembro. Os produtos encaminhados
puderam ser novamente avaliados pela comissão julgadora no dia 26 de setembro, quando foi definido o conjunto
de peças que fizeram parte da exposição da edição. Os grupos de avaliação se reuniram novamente em 27 de
setembro para uma rodada de questionamentos e reflexões sobre as peças escolhidas, com a contribuição de
todos os membros da comissão, consolidando a lista de projetos premiados e selecionados nesta edição.
A comissão julgadora de trabalhos escritos foi coordenada por Cibele Haddad Taralli. Fizeram parte da
comissão outros 31 profissionais: Ágata Tinoco, Alécio Rossi, Alexandre Salles, Anamaria Amaral Rezende
Galeotti, Andréa de Souza Almeida, Anna Paula Silva Gouveia, Auresnede Pires Stephan, Cláudia Alquezar Facca,
Clice de Toledo Sanjar Mazzilli, Cyntia Malaguti, Débora Gigli Buonano, Eleida Pereira de Camargo, Fabio Ferrero,
Gustavo Curcio, Iana Garófalo Chaves, José Carlos Plácido da Silva, Julio Cesar de Freitas, Luís Antônio Jorge,
Mara Martha Roberto, Marcos da Costa Braga, Maria Angélica Santi, Myrna Nascimento, Nara Martins, Nelson
José Urssi, Norberto Gâudencio Junior, Patricia Amorim Costa Silva,
Patrícia Helena Soares Fonseca, Rosana Vasques, Sara Goldchmit, Tatiana Gentil Machado e Zuleica Schincariol.
O resultado final de projetos selecionados por ambas as comissões desta edição, produtos e trabalhos escritos, foi
divulgado no 4º trimestre, em 23 de outubro, no site do Museu da Casa Brasileira. Foram 50 trabalhos premiados
(1º, 2º, 3º lugares e menções honrosas) e 70 trabalhos selecionados nas categorias de produtos e trabalhos
escritos, entre as modalidades de produtos e protótipos, trabalhos escritos publicados e não publicados.
A exposição do 32º Prêmio Design MCB foi realizada no 4º trimestre, com entre 10 de novembro e 10 de
fevereiro de 2019, com 50 peças premiadas e 70 selecionadas pela comissão julgadora, junto à mostra do
Concurso do Cartaz que traz a peça gráfica vencedora do concurso realizado 2º trimestre, além de 10 destaques e
90 trabalhos selecionados. Os visitantes puderam participar da votação popular. A abertura da exposição ocorreu
com uma feira de publicações especializadas em arquitetura e design, ocorreu em caráter de festival, contando
com lançamento de livros, oficinas educativas e food trucks, além do tradicional encontro aberto com a comissão
julgadora
e
os
premiados.
Realização de 17 apresentações musicais do projeto “Musica no Museu” no âmbito das ações pactuadas
em 2018:

Orquestra Instituto GPA, 25/01/2018 - 415 pessoas

Orquestra Pinheiros 11/03/2018 1.015 pessoas

JAZZMIN’S – Jazz Brasileiro (Big Band Feminina) – 18/03/2018 – 1.023 pessoas

Grande Banda de Paulo Serau – 01/04/2018 - 408 pessoas

Orquestra de Câmara da Eca USP – Ocam 08/04 - 522 pessoas

Speakin' Jazz Big Band – 29/04/2018 - 659 pessoas

Carlinhos Antunes e Orquestra Mundana Refugi 13/05/2018 – 817 pessoas

Bora Barão – 20/05/2018 - 455 pessoas 
Ensemble Brasileiro – 27/05/2018 - 371 pessoas

Duo Jobiniando e Paulo Serau - De Gonzagão a Dominguinhos- 03/06/2018 - 369 pessoas

Hercules Gomes – No tempo da Chiquinha – 17/06/2018 - com 319 pessoas
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Xaxado Novo – 24/06/2018 - 541 pessoas
Banda Infanto Juvenil do Guri 27/06/2018 - 372 pessoas
Noneto de Casa – 08/07/2018 - 379 pessoas
Christianne Neves e Vozes – 13/07/2018 - 590 pessoas
OABAND - Big Band da OAB-SP – 29/07/2018 - 558 pessoas
Danilo Moura -12/08/2018 241 pessoas

Além dessas, tivemos seis apresentações musicais no festival Comgás Transforma, realizado no dia 7 de abril,
com Pequena Orquestra Interativa, DJ Dre Guazzelli, Bixiga70, Trilha Transforma, Lov Trio e Hermeto Pascoal,
totalizando um público de 4818 pessoas; e sete apresentações na feira Bazar do Elo7, realizado nos dias 14 e 15
de abril, com Big Shot Blues, Bernardo, Thermo Band Rock, Instrumentrio e Brother Charlie, totalizando um público
de 5.070 pessoas.
Realização de programas temáticos – Participação na Semana dos Museus e Micsul
Com relação à Semana dos Museus, além de conferir as exposições em cartaz, os visitantes puderam participar
das oficinas gratuitas na calçada e assistir à palestra especial da mostra 'Design aerodinâmico - Metáfora do futuro'
com a curadora Patrícia Fonseca. No dia 18/5, a entrada foi gratuita. No quarto trimestre, o MCB participou do
Micbr no circuito OffMic, que ocorreu entre 5/11 e 11/11, com a feira de publicações especializadas em arquitetura
e design no dia 10/11, oficinas educativas e food trucks, além de um encontro aberto com a comissão julgadora e
os premiados do 32º prêmio design MCB.
Estabelecimento de parceria para realização de 10 exposições temporárias com os conteúdos nas áreas de
vocação do MCB:











Passagens – Espaço de transição para a Cidade do Século XXI - 17/02/2018 a 08/04/2018
Vivere alla Ponti – Maneiras de morar e trabalhar de Gio Ponti - 17/02/2018 a 08/04/2018
Museu da Casa Brasileira na SP-Arte 2018 - 11/04/2018 a 15/04/2018
As palavras e as casas 28/04/2018 a 15/07/2018
Design aerodinâmico – metáfora do futuro 21/04/2018 a 03/06/2018
Experimentando Le Corbusier - Interpretações contemporâneas do modernismo 16/06/2018 a 12/08/2018
Tipos Latinos - 8ª Bienal de tipografia Latino-Americana 23/06/2018 a 26/08/2018
Indústria Artesanal - atelier oï 25/08/2018 a 21/10/2018
Peconheiros – Projeto de Design na Amazônia 11/09/2018 a 14/10/2018
Nossa Casa 29/08/2018 a 02/12/2018

Foram recebidos, em 2018, 169.756 visitantes presenciais no MCB.

2019
Durante o ano de 2019, no âmbito das ações pactuadas para o programa de exposições e programação cultural,
foram realizadas as seguintes ações:
Realização da edição anual do Concurso do Cartaz e Prêmio Design Museu da Casa Brasileira
Foram divulgados, em 4 de fevereiro, a comissão julgadora e o regulamento do Concurso do cartaz do 33º
Prêmio Design MCB. Neste ano foram oferecidos descontos de 50% a estudantes e filiados no programa ‘Amigos
do MCB’. Foram produzidos cartazes e folhetos para a divulgação em instituições de ensino de todo o país,
estimulando a participação e a reflexão sobre o cartaz como meio de expressão cultural. A divulgação também foi
realizada em meio digital, com foco nas redes sociais, site institucional, newsletters e convites eletrônicos.
No Concurso do Cartaz de 2019, a fim de facilitar a logística de impressão e entrega dos trabalhos, o MCB
disponibilizou, assim como em 2018, uma relação de gráficas parceiras, localizadas próxima ao museu, que
ofereceram descontos especiais e facilidades de entrega, auxiliando principalmente residentes de outros estados
ou aqueles que não encontraram gráficas que atendessem às especificações exigidas no edital.
O Concurso do Cartaz do 33º Prêmio Design MCB foi finalizado com êxito no 2º trimestre de 2019, elegendo a
principal peça de divulgação desta edição. As inscrições estiveram abertas entre 4 de fevereiro e 29 de março.
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Foram recebidas 428 inscrições, com participantes de 18 estados, e teve como vencedor o trabalho da estudante
da ESPM, Stephanie Mathias de Souza, orientada por Marise de Chirico e Lara Vollmer, docentes da instituição.
Foram viabilizadas 269 inscrições com desconto de 50% para estudantes.
Do total de 428 inscritos foram recebidos 398 cartazes impressos que foram avaliados em 8 de abril, por uma
comissão julgadora coordenada por Gustavo Piqueira, e composto por Tereza Bettinardi, Vanessa
Queiroz, Gil Tokio e Celso Hartkopf. Além do vencedor e dois segundos lugares, o júri selecionou outros 43
trabalhos que fizeram parte da mostra do Concurso do Cartaz, inaugurada em novembro junto à exposição do 33º
Prêmio Design MCB de produtos e trabalhos escritos e na qual houve votação para escolher o cartaz vencedor
pelo júri popular. O resultado do concurso foi publicado no site da instituição em 17 de abril e também nas redes
sociais.
Nesta edição do Prêmio Design Museu da Casa Brasileira (ação 11) foram implementadas importantes
alterações na premiação, definidas pela instituição e em conjunto com profissionais e acadêmicos que
compuseram um grupo de discussão sobre o Prêmio Design composto por Levi Girardi, Teresa Riccetti, Olavo
Aranha, Marcos da Costa Braga, Giorgio Giorgi Jr, Débora Carammaschi, Miriam Lerner, Giancarlo Latorraca, e
Meire Assami, criado com o intuito mapear novas possibilidades e alterações necessárias ao certame a curto,
médio e longo prazo. Na edição de 2019, as 7 modalidades de protótipos foram eliminadas, sendo mantidas as
categorias de produtos (construção, eletroeletrônicos, iluminação, mobiliário, têxteis, transportes, utensílios). Além
desta modificação, aos participantes dos trabalhos escritos não publicados foi solicitado, além dos 3 exemplares
impressos exigidos, o arquivo digital da obra completa para tornar possível o armazenamento dos arquivos e mais
fácil consulta dos trabalhos premiados e selecionados no Centro de documentação e pesquisa da instituição.
Para a divulgação foram desenvolvidos materiais gráficos impressos (cartaz vencedor do concurso e folheto) e
peças para veiculação em meio digital
No 2º e 3º trimestre estiveram abertas as inscrições para o 33º Prêmio Design Museu da Casa Brasileira. As
inscrições para as categorias de produtos e trabalhos escritos estiveram abertas entre os dias 7 de maio e 11 de
julho. Foram recebidas 559 inscrições de todo o país, das quais 512 nas categorias de produto 47 de trabalhos
escritos
A comissão julgadora das categorias de produtos foi composta pelo coordenador, Levi Girardi, e outros 16
profissionais: André Poppovic, Sergio Fahrer,Mara Gama e Luciana Martins na categoria Mobiliário; Orlando
Marques e Carlos Fortes na categoria Iluminação; Barão Di Sarno e Gerson Lessa em Utensílios; Sidney Rufca e
Lyssandra Macedo em Eletroeletrônicos; Débora Carammaschi e Clarisse Bueno Romeiro em Têxteis; Tatiana
Sakurai e José Renato Bicalho Kehl no júri de Construção; Olavo Aranha e Indaiá Militão avaliando projetos de
Transportes.
Os jurados foram organizados em 4 grupos de discussão, sendo o Grupo 1 composto por membros especialistas
em Mobiliário; Grupo 2, formado pelos jurados da categoria Iluminação; Grupo 3, composto por membros de
Utensílios e Têxteis; Grupo 4, com jurados para avaliação dos projetos inscritos nas categorias Eletroeletrônicos,
Construção e Transporte. As avaliações dos produtos foram iniciadas em 27 de julho e 3 de agosto por meio do
sistema online de avaliação, quando foram aprovados para a 2ª etapa 147 projetos do total de 512 inscritos nas
sete categorias de produto. Após divulgação dos aprovados para a 2ª fase em 8 de agosto no site do Museu da
Casa Brasileira, os autores dos projetos selecionados enviaram as peças físicas ao museu entre os dias 10 e 20 de
setembro. Os produtos encaminhados puderam ser novamente avaliados pela comissão julgadora em encontros
realizados nos dias 4 e 5 de setembro.
A categoria trabalhos escritos contou com a coordenação de Teresa Riccetti. A comissão foi composta por:
Agda Regina de Carvalho, Alexandre Salles, Ana Paula Coelho de Carvalho, Anamaria Amaral Rezende, Andréa
Almeida, Clice de Toledo S. Mazzilli, Cyntia Santos Malaguti de Sousa, Daniele Cristine de Carvalho Joukhadar,
Débora Gigli Buonano, Eleida Pereira de Camargo, Giorgio Giorgi Junior, Grace Kishimoto, Gustavo Curcio,
Marcelo Farias, Maria Stella Tedesco Bertaso, Mirtes Cristina Marins de Oliveira, Myrna de Arruda Nascimento,
Nara Marcondes Martins, Nelson José Urssi, Patrícia Amorim Costa Silva, Rachel Zuanon Dias, Regina Lara
Silveira Mello e Zuleica Schincariol. O grupo contou ainda com a importante colaboração à distância de Ana
Claudia Maynardes, Gabriel Patrocínio, Gabriela Mager, José Carlos Plácido da Silva e Tatiana Gentil Machado,
ampliando a participação de outros polos de pesquisa em design, que enriqueceram a avaliação e permitiram a
projeção da premiação em outras regiões. Tais docentes ficaram responsáveis pela leitura de trabalhos escritos
não publicados, que foram disponibilizados também em formato digital pelos inscritos, o que permitiu esta nova
modalidade de avaliação à distância.
O resultado final de premiados e selecionados por ambas as comissões desta edição, produtos e trabalhos
escritos, foi divulgado no 4º trimestre, em 23 de outubro, no site do Museu da Casa Brasileira. Como resultado da
33ª edição do Prêmio foram selecionados 91 projetos entre as categorias de Produtos e Trabalhos Escritos, das
quais 43 projetos classificados como 1º, 2º, 3º lugares e Menções Honrosas. Das categorias de Produtos foram
indicadas pelo júri 29 peças premiadas e outras 35 selecionadas para integrarem a exibição. Em Trabalhos
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Escritos a comissão julgadora destacou 27 trabalhos, sendo 14 premiados e 13 selecionados, nas modalidades
Publicados e Não Publicados.
A exposição do 33º Prêmio Design MCB foi realizada no 4º trimestre, com abertura no dia 23 de novembro. A
mostra Concurso do Cartaz, divulgou a peça vencedora e outros 44 trabalhos selecionados, possibilitou aos
visitantes elegerem seu cartaz favorito por meio de votação popular, cujo resultado será divulgado foi
encerramento da exposição. O projeto expográfico foi desenvolvido pela equipe interna da
Instituição. A exposição permanecerá esteve em cartaz até 8 de março de 2020.
Realização de 20 apresentações musicais do projeto “Música no Museu, sendo:



















Chocolatte e a Velha Guarda da Vila Maria – 25/01/2019 - 442 pessoas
Fizz Jazz - 25/01/2019 - 139 pessoas
Kolombolo Diá Piratininga – Ala dos Compositores do Kolombolo – 3/02/2019 – 317 pessoas
Bloco de Pifanos de São Paulo e Orquestra Livre de Rabecas – 10/02/2019 – 836 pessoas
Kerlaveo – 10/03/2019 – 540 pessoas
Casa 7 – 17/03/2019 – 337 pessoas
Gabriel Levy – 24/03/2019 – 734 pessoas
Maiara Moraes – 07/04/2019 – 295 pessoas
Projeto Coisa Fina -21/04/2019 - 400 pessoas
Izaías e seus chorões – 12/05/2019 – 470 pessoas;
Caetano Ribeiro Quinteto – 26/05/2019 – 317 pessoas
Carlinhos Antunes e Orquestra Mundana Refugi – 09/06/2019 – 809 pessoas
Dinho Nogueira e Zé Barbeiro - 16/06/2019 – com 438 pessoas
Beba Zanettini Sexteto 23/06/2019 – 400 pessoas
Vera Alejandra e Companhia Cuadra Flamenca – 30/06/2019 – 658 pessoas
Dentro da programação da Virada Cultural, que aconteceu nos dias 18 e 19 de maio de 2019 se
apresentaram as bandas Duo Rock Brasil e Trio Gara-pé e no domingo as bandas Cachorro Véio e
Arames e Batuques. O Público total da virada cultural foi de 3568 pessoas.
Ricardo Baldacci Trio – 07/07/2019

Estabelecimento de parcerias para realização de exposições com conteúdos nas áreas de vocação do
MCB:






Ruy Ohtake: a produção do espaço – 10/02/2019 a 19/05/2019
Em cartaz: design gráfico para eventos de design – 30/03/2019 a 09/06/2019
Alex Wollner Brasil: Design Visual – 08/06/2019 a 25/08/2019
Remanescentes da Mata Atlântica e Acervo MCB - Metro Paulista – 1/6/2019 a 1/7/2019
Memória – Visões de um pequeno largo – 29/6/2019 a 18/8/2019

No ano de 2019 foram recebidos 151.127 visitantes presenciais.

2020
No ano de 2020, as atividades presenciais da programação cultural foram impactadas pela Pandemia da Covid-19,
após o fechamento do museu ao público ainda no primeiro trimestre e reabertura apenas no último trimestre, ainda
em formato parcial. As atividades foram reestruturadas para os meios digitais e foram realizadas as seguintes
ações:
Realização da edição anual do Concurso do Cartaz e do Prêmio Design MCB
A edição do Prêmio Design realizada em 2019 foi concluída no início 2020 com o fim da exposição do 33º Prêmio
Design MCB, prorrogada até 8 de março de 2020.
Em 2020 o 34º Prêmio Design MCB foi realizado parcialmente, com finalização do Concurso do cartaz e suspensão
da edição de produtos e trabalhos escritos diante da evolução do quadro da pandemia. Foram divulgados em 12 de
fevereiro a comissão julgadora e o regulamento do Concurso do cartaz, que contou pela primeira vez com um tema
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para a elaboração dos trabalhos: ‘A função social do design’, conteúdo que foi debatido por Ruth Klotzel, Marcos
Braga e Rico Lins em conversa no MCB, em 7 de março.
Diante das orientações do Centro de Contingência do Covid-19, o Governo do Estado de São Paulo adotou a
medida de suspensão do funcionamento de museus a partir de 17 de março de 2020. Frente a este cenário e com
a equipe trabalhando remotamente, optou-se por adequar o escopo do concurso que já tinha sido iniciado e estava
em andamento. As inscrições, antes previstas até 2 de abril, foram prorrogadas até 17 de abril e foi cancelada a
etapa de recebimento de cartazes impresso no concurso. Foram recebidas no total 403 inscrições, com
participantes de 18 estados. A comissão julgadora foi composta por: Ruth Klotzel (coordenadora), Guto Lacaz,
Maria Cau Levy, Oga Mendonça e Thiago Lacaz. A avaliação dos trabalhos ocorreu excepcionalmente em meio
digital com encontros realizados nos dias 27 de abril e 5 de maio.
A comissão julgadora elegeu o vencedor, seis cartazes classificados como menção honrosa e outras 15 peças préselecionadas para compor, quando possível, uma exposição. O cartaz vencedor é de autoria de Leonardo Sá
Rocha Sarabanda, estudante da Associação Escola da Cidade, orientado por Celso Longo e Daniel Trench.
Ainda com relação ao Prêmio Design MCB, em 30 de abril a instituição informou ao público sobre a reorganização
da programação e a suspensão do 34º Prêmio Design MCB de produtos e trabalhos escritos. A informação foi
divulgada no site da instituição e nas redes sociais. Para manter o objetivo do Prêmio Design em fomentar e
debater a importância do design na sociedade a equipe do projeto viabilizou uma série de ações ao longo do ano:
parceria com a FAU-USP, detalhadas nas meta condicionadas, para a realização do Desafio Internacional Design
for Emergency Semeando Ideias e a parceria com a ArqXP na realização de Rodas de conversa com transmissão
via Youtube, também descritas nas ações condicionadas deste relatório.
Realização de apresentações musicais do projeto “Música no Museu”
Em 2020 o projeto Música no Museu realizou no primeiro trimestre de 2020 um total de 4 apresentações
presenciais gratuitas:





Orquestra Instituto GPA – Aniversário de São Paulo - 25/01/2020 - 419 pessoas
Sainha de Chita - 02/02/2020 - 2.357 pessoas
Bloco Afro Afirmativo Ilu Inã - 09/02/2020 - 453 pessoas
Traditional Jazz Band - 08/03/2020 - 1.379 pessoas

A partir de 17 de março de 2020, no entanto, o Museu da Casa Brasileira foi fechado à visitação do público em
cumprimento das normas determinadas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Não sendo possível a
realização das apresentações presenciais, o projeto Música no Museu (ação 12) foi adaptado aos canais digitais,
com criação de playlists Spotify, criação de perfis homenagens no site MCB de músicos/grupos e recomendações
de Lives realizados pelos músicos selecionados no projeto, descritas na sequência.
No quarto trimestre, após a retomada parcial das atividades presenciais, foi organizado um Ensaio aberto:

Ensaio aberto Orquestra Mundana Refugi - 20/11 - das 10h às 13h. Atividade com presença de 19
músicos e 6 membros da produção, viabilizada no terraço do MCB. Público: 15 pessoas.

Estabelecimento de parcerias ou captação própria para realização de exposições temporárias com
conteúdos nas áreas de vocação do MCB:
A exposições previstas para serem realizadas no espaço expositivo do MCB nos 3 primeiros trimestres de 2020
não puderam ser inauguradas devido à determinação de fechamento dos espaços culturais a partir da segunda
quinzena de marco de 2020. No segundo e terceiro trimestres de 2020, puderam ser inauguradas 2 itinerâncias
das exposições realizadas em parceria com a Viaquatro e Viamobilidade, concessionárias do metro de São Paulo,
conforme abaixo:


50 anos de Museu da Casa Brasileira – Música e Exposições temporárias:
- Estação Moema - 06 de maio a 29 de maio de 2020
- Estação Largo Treze - 01 de junho a 30 de junho de 2020

As demais itinerâncias dessa mesma mostra, bem como exposições temporárias inauguradas no espaço expositivo
do MCB, foram descritas nas Metas Condicionadas deste relatório.

Pesquisa para produção semanal de posts para divulgação digital sobre a memória da agenda de
programação do MCB
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A fim de criar conteúdos disponíveis ao público do MCB nas plataformas digitais, foram desenvolvidos 78 posts de
divulgação digital sobre a memória da programação, nas áreas de música, exposições e prêmio design:

MÚSICA NO MCB | AÇÕES VIRTUAIS (32 postagens)

































12 de abril: Homenagem Conversa Ribeira
19 de abril: Homenagem Orquestra de Câmara da ECA/USP
26 de abril: Homenagem Orquestra Mundana Refugi
3 de maio: Homenagem Rafa Castro
10 de maio: MCB Recomenda Live Paulo Paschoal
24 de maio: MCB Recomenda Live Luciano Ruas
31 de maio: Homenagem Magnífica Orchestra Paulistana de Músicas do Mundo
6 de junho: MCB Recomenda Live Ricardo Baldacci
14 de junho: Homenagem Martha Galdos
21 de junho: Homenagem Mawaca
28 de junho: MCB Recomenda Live Adriano Grineberg
5 de julho: Homenagem Kerlaveo
12 de julho: MCB Recomenda Live Coletivo Tarab
19 de julho: Homenagem Igor Pimenta
26 de julho: MCB Recomenda Live Celina Charlier
2 de agosto: Homenagem Freedom Big Band
9 de agosto: MCB Recomenda Live Sexteto da Camerata Darcos
16 de agosto: Homenagem Maestro Rodrigo Vitta
23 de agosto: MCB Recomenda Live Quinta Essentia
30 de agosto: Homenagem Carlinhos Antunes
6 de setembro: Homenagem Maestro Murilo Alvarenga
13 de setembro: Homenagem Quatro a Zero
20 de setembro: Homenagem Maestro Gil Jardim
27 de setembro: MCB Recomenda Live Rafa Castro
4 de outubro: Homenagem Fizz Jazz
18 de outubro: Homenagem Maestro João Carlos Martins
25 de outubro: Homenagem Maestro Daniel Misiuk
1 de novembro: Homenagem Toninho Ferragutti
8 de novembro: Homenagem Maestro Edmundo Villani-Côrtes
22 de novembro: Homenagem Neymar Dias
6 de dezembro: Concerto virtual Orquestra Instituto GPA
13 de dezembro: Homenagem Rogério Botter Maio

PRÊMIO DESIGN (22 postagens)

08 de abril: depoimento Roberto Duailibi captado em 2011

15 de abril: depoimento Miriam Lerner, diretoria geral do MCB, captado em 2011

22 de abril: depoimento Carlos Motta, captado em 2011

29 de abril: dica de leitura, Livro 30 anos do Prêmio Design MCB

06 de maio: projeto Filtro de pia, premiado em 1999 no 13º Prêmio Design MCB

20 de maio: projeto Master System, menção honrosa em 1993 no 7º Prêmio Design MCB

05 de junho: projeto Garrafa térmica Aladdin Futura, premiado em 1997 no 11º Prêmio Design MCB

20 de junho: projeto Triciclo Samba, premiado em 2002 no 16º Prêmio Design MCB

04 de julho: 19º Prêmio Design MCB (2005). Válvula Duo Flux, 1º lugar em Equipamentos de Construção

18 de julho: 16º Prêmio Design MCB (2002). Máquina de costura, 1º lugar em Equipamentos
Eletroeletrônicos

01 de agosto: 10º Prêmio Design MCB (1996). Estojo para escova de dente, 1º lugar de Utensílios
Domésticos

15 de agosto: 26º Prêmio Design MCB (2012). Livro: Linha do tempo do design gráfico no Brasil, 1º lugar
em Trabalhos escritos publicados
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05 de setembro: 26º Prêmio Design MCB (2012). Abridor de Latas, Menção honrosa de Utensílios,
modalidade Protótipo.
19 de setembro: 25º Prêmio Design MCB (2011). Ducha Advanced Eletrônica, 1º lugar em Equipamentos
de Construção
3 de outubro: 3º Prêmio Design MCB (1988). Linha Targa, Prêmio na categoria Materiais de
acabamentos de moradias, modalidade objetos
17 de outubro: 1º Prêmio Design MCB (1986). Cadeira Paulistano, Prêmio Móveis
31 de outubro: 1º Prêmio Design MCB (1986). Energy, Gradiente, Prêmio especial Materiais de
Construção
14 de novembro: 2º Prêmio Design MCB (1987). Cadeira São Paulo, 1º lugar na categoria Móveis
28 de novembro: 11º Prêmio Design MCB (1997). Hidrômetro Linha 9000, 1º lugar Equipamentos de
Construção
12 de dezembro: 12º Prêmio Design MCB (1998). Lavadora Pop Tank, 2º lugar na categoria
Equipamentos Eletroeletrônicos.
19 de dezembro: 7º Prêmio Design MCB (2003). Poltrona Pelicano, 1º lugar na categoria Mobiliário.
26 de dezembro: 19º Prêmio Design MCB (2005). Luminária Bossa, 1º lugar na categoria Iluminação.

MOSTRAS (24 postagens)

























02 de abril: Um novo cardume, 2008
09 de abril: Maneiras de expor, 2014
16 de abril: Coleção MCB – novas doações, 2016
23 de abril: Casas do Brasil, 2006 a 2014
30 de abril: Design na Aviação brasileira, 2017
07 de maio: Colheres de Bambu, 2012
21 de maio: Tapas: design espanhol para gastronomia, 2015
28 de maio: O espirito das formas, 2014
04 de junho: Pioneiros do design brasileiro: Fulvio Nanni e Nanni movelaria, 2015
11 de junho: Desenho anônimo: legado da imigração no sul do Brasil, 2007
25 de junho: Prêmios do design nórdico, 2011
09 de julho: Design holandês hoje: objetos que indicam a casa amanhã, 2016
16 de julho: Ícones do design França/ Brasil, 2009
23 de julho: A rua é nossa, é de todas nós, 2011
06 de agosto: A arquitetura do desenho, 2012
20 de agosto: Bienal Ibero-americana de design, 2013
03 de agosto: A cidade e suas margens, 2008
10 setembro: Happyland, 2006
25 de setembro: Gloria Coelho - Linha do tempo, 2011
01 de outubro: Harry Seidler: arquitetura, arte e design colaborativo, 2014
15 de outubro: Robert Polidori, fotografias, 2009
29 de outubro: Design Mirim, 2016
12 de novembro: Neco Stickel: desenhando a cidade, 2017
24 de dezembro: Arquitetura da Madeira no século XXI, 2011

Pesquisa para produção de playlists para divulgação digital do projeto ‘Música no MCB’
Foram realizadas 6 playlists, conforme abaixo:
Playlist Música no MCB | Abril/Maio
1. Cheiro de Mar – Rafa Castro
2. Pot-Pourri Milton Nascimento – Orquestra Mundana Refugi
3. As Caravanas – Carlinhos Antunes
4. Moda da Onça – Conversa Ribeira
5. Ogó – Ilu Inã
6. Kerlaveo – Kerlaveo
7. Fibers, Yarn and Wire – Alexandre Lunsqui (1969), Orquestra de Câmara da Eca/USP
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8. Cantina Band – Fizz Jazz
9. Xotinho – Gabriel Levy, Beto Angerosa, Carlinhos Antunes, Mario Afonso III, Regina Machado, Rogério Botter
Maio, Thomas Howard, Toninho Carrasqueira
10. Nós e Ele – Quatro a Zero, Daniel Müller, Danilo Penteado, Eduardo Lobo, Hermeto Paschoal, Lucas Casacio
11. Min Bêriya Te Kirye / Grande Poder – Mawaca
12. Bonse Aba – Adriano Grineberg
13. Caminho do Meio – Casa 7
14. Chorando São Paulo – Izaías e Seus Chorões
15. Caminho do Meio – Caetano Ribeiro
16. Batuque (Ao Vivo) – Dinho Nogueira, Zé Barbeiro
17. Espera – Beba Zanettini, Gudino Miranda, Victor Kutlak
18. Boiadeiro Errante – Toninho Ferragutti, Neymar Dias
19. Feita de Rendas – Hilda Maria
20. Serra da Canastra – Quarteto Novas Tendências
21. Wrong and Beautiful – Emiliano Sampaio Bereneu Project
22. Brasil Geral – Carla Casarim
23. Fantasia do Caos – Pedro Assad, Meretrio
24. Reconciliação – Maiara Moraes, Salomão Soares, Marcos Paiva, Pedro Henning
25. Sweet Lorraine – Ricardo Baldacci, Martin Pizzarelli, Larry Fuller
Playlist Música no MCB | Junho/Julho
1. Ingá – Martha Galdos
2. O Sonho de Lara – Igor Pimenta, Tatiana Parra, Rafa Castro
3. Hara Mahadeva – Adriano Grineberg
4. Misirlou – Mawaca
5. Balada – Orkestra Bandida
6. Liberdade – Carlinhos Vergueiro, Hilda
7. Sorriu para Mim – Grande Banda, Paulo Serau, Sergio Santos
8. Gaúcho (O Corta-jaca) – Hércules Gomes
9. Afoxé do Vagabundo – Bora Barão
10. Me Embelezo – Xaxado Novo, Bruno Duarte
11. Lamento Nordestino – Paulo Tiné
12. Rebuscado – Noneto de Casa, Cássio Ferreira
13. Vou jogar as Contas Pro Céu – Christianne Neves, Edimar Costa
14. Na Lona – Danilo Gonzaga Moura, Amilcar Lobosco, Andre Rass, Pedro Macedo
15. Sweet Lorraine – Ricardo Baldacci, Martin Pizzarelli, Larry Fuller
16. Baião de Cinco – Kerlaveo
17. Maracatu Urbano – Brazú Quintê
18. Cosmos No. 8 – Caio Milan
19. Raoni – Bruno Duarte
20. Mulher, Patrão e Cachaça – Dani Mattos e Toque de Bambas
21. Ginga – Magno Bissoli, Ensemble Brasileiro
22. Uma mulher – Rogério Botter Maio
23. Amuleto – Camará
24. Desafinado – Quinta Essentia
25. Islamwissenschaften – Emiliano Sampaio, Mega Mereneu Project
Playlist Música no MCB | Agosto/Setembro
1. Procissão das Velas – Igor Pimenta, Neymar Dias, André Juarez, Salomão Soares
2. Teletransportar – Rafa Castro
3. O Abaporu – Freedom Big Band
4. Carvão – Rodrigo Digão Braz, Fi Maróstica, Salomão Soares
5. #32 – Gestos Sonoros
6. Maracatu – Maiara Moraes
7. Esquenta – Cangarussu
8. Correnteza – Duo Fryvan
9. She’s Leaving Home – Duofel
10. São Roque – Jorge Shy
11. Nelson – Rogério Rochlitz
12. Furiosa (Maxixe) – Quaternaglia
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13. Para Ver as Meninas – Grupo Dedo de Moça
14. Boi de semi colcheira – Carlinhos Antunes
15. Chora tamborim – André Parisi
16. Encontros – Jonecir Fiori, Thiago Paccola
17. Perto do Coração – Nelson Ayres
18. Há Braço – Camará
19. Piston de Gafieira – João Macacão
20. Duas Contas – Grande Banda, Paulo Serau, Sergio Santos
21. Terra e Lua – Gabriel Levy
22. Acabei Cum Meus Bois Preto – Trio José, Victor Mendes
23. Samba da Lana – Vento em Madeira
24. Dançar Eu Vou – Folk na Kombi
25. Naked Soul – Soundscape Big Band
Playlist Música no MCB | Outubro/Novembro
Data de publicação: 11 de outubro
1. Frevo Paulista – Grupo Aum
2. Saci – Nelson Ayres
3. Modinha – Roberto Sion, Toninho Ferragutti
4. Acredite Ou Não – Badi Assad, Carlos Malta, Zeca Assumpção e Marco Suzano
5. Vou seguindo – Beba Zanettini
6. Canto de Cachuera – Carol Andrade
7. Calypso – Marlui Miranda
8. Ancestrais – Chocolatte da Vila Maria, Moarcyr Luz
9. Um samba a te amparar – Alex Buck
10. João de Barro/Cabocla Tristeza do Jeca/Triste berrante/ Boi Barnabé – Trovadores Urbanos
11. Tudo Tinha Ruído – Maurício Pereira
12. Solar da Serra – Júlio Medeiros, Di Stéano, Adelson Viana, Ney Conceição, Ferdinand Melo, Flaubert Viana
13. The Red Blouse – Trio Corrente, Edu Ribeiro
14. Saudade – Alexandre Silvério Quinteto
15. Quase Caindo – Ricardo Herz Trio
16. Vestido longo – Arismar Do Espírito Santo, Dominguinhos, Jane Duboc, Naylor Proveta Azevedo, Daniel
D’Alcântara, Vinícius Dorin, Thiago do Espírito Santo
17. Papo de Anjo – Papo de Anjo
18. Baião do Poré – Renato Anesi
19. Suíte carapiana – Trio Carapiá
20. Xodozinho – Diego Figueiredo Compilation
21. Libanesa – Pablo Arrieta, Naná Vasconcelos
22. St. James Inrmary – Fizz Jazz St.
23. Baião pentatônico – Eva Gomyde, Carlos Roberto Oliveira
24. Primavera – Trio Images
25. Suite I in G Major – Prelude – Dimos Goudaroulis
Playlist Música no MCB | Dezembro/Janeiro
Data de publicação: 20 de dezembro
1. Vem Dançar – Rogério Botter Maio, Renato Braz
2. Nove Velas – Patavinas Jazz Club
3. Moacir Santos – Lupa Santiago, Paulo Flores
4. Coisa nº2 – Projeto Coisa Fina
5. Fevereiro – Banda Jazzco
6. Little Paul, Burn! – Reteté Big Band
7. Mood Indigo – Guga Stroeter e HB Jazz Combo
8. Ruídos Urbanos – Gabriel Grossi
9. Pagode Russo – Grand Bazaar
10. A Morte do Anjo – Café Tango, Alfredo Rezende, Diego Beirão, Edu Magalhães, Gustavo M. Finessi, Pedro
Assad
11. Suíte dos Pescador: Pescador (1ª parte) – Daniel Maudonnet Noneto
12. Chegando Em Casa – Emiliano Castro, Vitor Lopes
13. A Dança do Arminho – Mané Silveira
14. A Saga do Ouro – Araticum
15. Certa Marcha – Quarteto Quadrantes, Bruno Elizabetsky
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16. Sítio Do Pica-Pau Amarelo – Pablo Lapidusas
17. Concerto n.3 para Piano e Orquestra – impressões do Terrestre Convívio – Karin Fernandes
18. Muita hora nessa calma – Paulo Braga
19. Flamenta – Marco Pereira, Toninho Ferraguti
20. Solo das Cores – Fernando Caselato
21. O Jeca Na Estrada – Duo Catrumano
22. Sanfona Sentida – Guilherme Ribeiro, Mateus Sartori
23. Registros: Seu 7 – Luis Felipe Gama, Ana Luiza
24. Adeus America – Fernanda Cunha
25. Espelho Cristalino – Grupo Ecco
PLAYLISTS CURADORIA MCB
Playlist Curadoria MCB (Setembro/2020)
1. Vale do Jucá - Metá
2. Mitli Mitlac - Carlinhos Antunes e Orquestra Mundana
3. O Sorriso da Manu - Toninho Ferragutti
4. Candombe 28 - Gérman Prentik, Mariana Ingold, Martín de Avila, Nicolás Cogan, Germán Craruchetti
5. Eyliyohu Hanovi- The klezmatics
6. Elijah Rock - The klezmatics
7. Lobo-Guará - Paulo Bira, Kennya, Marcos Bowie, Mano Bap
8. Pro Moa - Sizão Machado
9. Aka Tombo - Camilo Carrara
10. Miguilim - Grupo Nhambuzim
11. Vento em Madeira - Léa Freire
12. Bordões ao Luar - Hércules Gomes
13. Norwegian Wood - Neymar Dias, Igor Pimenta
14. Escapa do Bom - Mustaches e os Apaches
15. Assum Preto - Guilherme Ribeiro, Mateus Sartori
16. Olodumaré - Antonio Nóbrega
17. Llegó la Banda - Puerto Candelaria
18. Cidade Oculta - Arrigo Barnabé, Paulo Braga
19. Prêt-a-Porter de Tafetá - Banda Mantiqueira, Nailor Proveta
20. O Morro Não Tem Vez - Benjamin Taubkin
21. Na gafieira - Thiago França
22. Dança do Saci Pererê - Pau Brasil
23. Bachianas Brasileiras n° 5 - Amilton Godoy, Gabriel Grossi
24. Bodas de Ouro - Dona Inah
25. Keyboard Concerto in F minor, BWV 1056 (I. Allegro) - João Carlos Martins
26. Keyboard Concerto in F minor, BWV 1056 (II. Largo) - João Carlos Martins
27. Keyboard Concerto in F minor, BWV 1056 (III. Presto) - João Carlos Martins

No ano de 2020 foram recebidos 31.020 visitantes presenciais no museu.

2021
No ano de 2021, as atividades presenciais da programação cultural ainda foram impactadas pela Pandemia da
Covid-19. Levando em consideração as restrições impostas pelos protocolos sanitários, as metas de programação
foram estabelecidas levando em conta o momento. O número de parcerias para realização de exposições foi
reduzido, mantendo as mostras temporárias abertas por um período mais longo que nos anos anteriores, a fim de
garantir a visitação durante o um período maior, sem causar aglomerações. Foi mantida uma forte atuação virtual,
com agenda de debates e palestras, relatadas nas metas condicionadas deste documento, e o resgate da memória
das exposições, prêmio design e música nas redes sociais do museu. Devido às restrições decorrentes do
momento, o a 34ª edição do Prêmio Design, suspensa em 2021, foi realizada em caráter virtual em 2021 e também
esteve condicionada à captação de recursos no ano, estando descrita, assim, nas metas condicionadas deste
relatório. Segue abaixo um relato conciso das ações do PEPC neste ano:
Estabelecimento de parcerias de captação própria para realização de exposições temporárias com os
conteúdos das áreas de vocação do MCB
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Em 2021 foram realizadas 6 exposições temporárias em parceria ou captação própria, conforme abaixo:







Exposição Museu da Casa Brasileira 50 anos – exposições e música no MCB – 11 a 29 de janeiro de
2021 - Metrô Faria Lima
Casas do Brasil: conexões paulistanas - 01 a 26 de fevereiro de 2021 - Metrô Higienópolis-Mackenzie
Casas do Brasil: conexões paulistanas - 03 a 31 de maio de 2021- Metrô São Paulo – Morumbi
Jean Gillon – artista-designer - 12 de junho a 12 de dezembro de 2021
Bernardo Figueiredo – designer e arquiteto brasileiro - 17 de julho a 12 de dezembro de 2021
Casas do Brasil: conexões paulistanas - 01 a 28 de novembro de 2021 – público estimado de 28.000
pessoas/dia - Estação Eucaliptos do Metro

Pesquisa para produção semanal de posts para divulgação digital sobre a memória da agenda de
programação do MCB
Em 2021 foram produzidos 58 conteúdos para a publicação da memória da agenda de programação do MCB,
conforme abaixo:
MOSTRAS (29 postagens)

7 de janeiro: Exposição Diálogo Design: Polônia Brasil (2017)

21 de janeiro: Exposição Primeiras Impressões (2007)

4 de fevereiro: Exposição Móveis de madeira reutilizada – Carlos Motta (2010)

18 de fevereiro: Exposição A Caminho do contemporâneo: um olhar sobre os anos 50 (2010)

4 de março: Exposição Giugiaro: 45 anos de design italiano (2013)

11 de março: Exposição Viagem à Liberdade: em busca da alma japonesa de um bairro (2008)

18 de março: Exposição Design Brasil: 101 Anos de história (2010)

1 de abril: Exposição A mão livre do vovô (2015)

8 de abril: Exposição Mulheres no design espanhol (2010)

15 de abril: Exposição Indústria Artesanal – Atelier Oï (2018)

29 de abril: Exposição Joias Contemporâneas: Brasil-Dinamarca (2012)

13 de maio: Exposição Patrimônio Paulista (2010-2013)

3 de junho: Exposição Sottsass Olivetti Synthesis (2017)

17 de junho: Exposição Marginais Heróis (2016)

1 de julho: Exposição Marcas Registradas (2014)

22 de julho: Exposição Tavoletta (2013)

12 de agosto: Exposição Hugo França: Escalas em Contraste (2016)

26 de agosto: Exposição Todd Bracher - A essência das coisas (2012)

9 de setembro: Exposição “Vivere alla Ponti - maneiras de morar e trabalhar de Gio Ponti”

23 de setembro: Exposição Casas do Brasil (2006)

30 de setembro: Exposição Casas do Brasil (2007)

7 de outubro: Exposição Casas do Brasil - A Casa Xinguana (2008)

14 de outubro: Exposição Casas do Brasil – Barraca Cigana (2012)

21 de outubro: Exposição Casas do Brasil - Habitação Ribeirinha na Amazônia (2013)

28 de outubro: Exposição Casas do Brasil - Sobrevivências (2014)

4 de novembro: Exposição Casas do Brasil: conexões paulistanas (2020)

11 de novembro: Exposição Rio enquadrado (2016)

18 de novembro: Exposição Jardim de Brinquedo (2012)

02 de dezembro: Exposição Bruno Munari (2019)
PRÊMIO DESIGN (29 postagens)






16/janeiro: 20º Prêmio Design MCB (2006), Poltrona Diz, 1º lugar na categoria “Mobiliário”, Autor: Sergio
Rodrigues, Produção: Linbrasil
30/janeiro: 23º Prêmio Design MCB (2009), Cadeira Atibaia, 1º lugar na categoria “Mobiliário”. Autores:
Luís Fagner Koga Suzuki e Paulo Alves da Silva Filho; Produção: Marcenaria São Paulo
13/fevereiro: 27º Prêmio Design MCB (2013), Nichos organizadores de cozinha, 2º lugar na categoria
“Utensílios”. Autores: Juliana Desconsi, Fernanda Gava e Franciele Meotti – Intervento Design; Produção:
Masutti Copat
27/fevereiro: 28º Prêmio Design MCB (2014), Design Total – Cauduro Martino, 1º lugar na categoria
“Trabalhos Escritos Publicados”. Autor: Celso Longo; Produção: Cosac Naify
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6/março: 28º Prêmio Design MCB (2014), Quadrados, 1º lugar na categoria “Têxteis”. Autoria e
Produção: Fernanda Yamamoto
20/março: 29º Prêmio Design MCB (2015), O Gráfico Amador: As origens da moderna tipografia
brasileira, 1º lugar na categoria “Trabalhos Escritos”. Design/Autores: Guilherme Cunha Lima, coord.
Editorial e iconografia de Valéria Fernandes Lamego e projeto gráfico de Mayumi Okuyama; Produção:
Verso Brasil Editora
3/abril: 30º Prêmio Design MCB (2016), Linha de Organização Loft, 1º lugar na categoria “Utensílios”.
Autoras: Cristina Caprara Zatti e Mirela Sousa Rosa; Produção: COZA
17/abril: 31º Prêmio Design MCB (2017), Coleção Renovação, 1º lugar na categoria “Têxteis”. Autora:
Clarisse Bueno Romeiro; Produção: Veredas Atelier e Fiama Tec
1 de maio: 32º Prêmio Design MCB (2018), Caixa térmica 32 litro, 1º lugar na categoria Utensílios.
Autores: Matheus De Luca Moreira Pinto, Moises Hansen, Henrique Azevedo, Bruna Dipp, Geovana
Dalarosa, José Carlos Broch, Samuel Lengler Abentroth; Produção: Valkiria Inteligência Criativa e
Termolar S/A
15 de maio: 32º Prêmio Design MCB (2018), Coleção de vasos Cumbuca, Menção honrosa na categoria
Utensílios. Autores: Paulo Biacchi, Carolina Armellini, Marcelo Rosenbaum e Adriana Benguela;
Produção: Rosenbaum e o Fetiche e VASAP DESIGN.
29 de maio: 29º Prêmio Design MCB (2015), Banco Ratoeira, 1º lugar na categoria Mobiliário. Autores:
Mariana Betting Ferrarezi e Roberto Hercowitz; Produção: Em2 Design.
12 de junho: 3º Prêmio Design MCB (1988), Mesa Ubá e Banco Ressaquinha, Prêmio na categoria
Móveis Residenciais. Autor: Maurício Azeredo; Produção: Maurício Azeredo
26 de junho: 33º Prêmio Design MCB (2019), Máquina de Lavar Brastemp 12k Titânio – Água Quente
com Ciclo Tira Manchas Pro e Ciclo Antibolinha, 1º lugar na categoria Eletroeletrônicos. Autores:
Francesca M Rech, Marcos L. Costa, Rogerio Possamai Jr., Paulo M. Petry, Marina B. Cabral, Rodrigo G.
Dias, Renzo Menegon; Produção: Whirlpool Corporation
10 de julho: 27º Prêmio Design MCB (2013), Banco Osso, 1º lugar na categoria Mobiliário. Autores:
Otavio Guercia Mesquita Coelho e Rafic Jorge Farah; Produção: Movelaria Boá
24 de julho: 11º Prêmio Design MCB (1997), Porta-filtros, 1º lugar na categoria Utensílios Domésticos.
Autores: Gustavo Chelles e Miriam Romi Hayashi; Produção: Melitta
7 de agosto: 23º Prêmio Design MCB (2009), Pocotó, 2º lugar na categoria Mobiliário. Autor: Zanini de
Zanine (Doiz Design); Produção: Componenti⠀
21 de agosto: 11º Prêmio Design MCB (1997), Aparelho de som E-1000, 2º lugar na categoria
Eletroeletrônicos. Autor: Michael David Pimentel; Produção: Gradiente
4 de setembro: 9º Prêmio Design MCB (1995), Poltrona Cadê, 1º lugar na categoria “Mobiliário
Residencial”. Autores: Gerson Oliveira e Luciana Martins
18 de setembro: 15º Prêmio Design MCB (2001), Arraia, 1º lugar na categoria “Iluminação”. Autor: Daniel
Lafer. Produção: D. Lafer Arquitetura
9 de outubro: 21º Prêmio Design MCB (2007), Poltrona Gisele, 1º lugar na categoria “Mobiliário”. Autor:
Aristeu Pires. Produção: Aristeu Pires & Cia
23 de outubro: 12º Prêmio Design MCB (1998), Cadeira Street, 2º lugar na categoria “Mobiliário
Residencial”. Autor: Claudio Mattos Fonseca. Produção: Metalúrgica Universo
27 de outubro: 15º Prêmio Design MCB (2001), Ventilador de teto Spirit, 2º lugar na categoria
“Equipamentos Eletroeletrônicos”. Autor: Guto Indio da Costa e Martin Birtel. Produção: Plajet
31 de outubro: 22º Prêmio Design MCB (2008), Estante Topo, 2º lugar na categoria “Mobiliário”. Autores:
Christopher Procter e Fernando Rihl. Produção: Tok & Stok
7 de novembro: 21º Prêmio Design MCB (2007), Publicação “O design brasileiro na órbita da I Exposição
Nacional de Arte Concreta: 1948-1966”, 1º lugar na categoria “Trabalhos Escritos”. Autor: André Stolarski
9 de novembro: 19º Prêmio Design MCB (2005), Poltrona Mandacaru, Menção Honrosa na categoria
“Mobiliário”. Autora: Baba Vacaro. Produção: Dpot
13 de novembro: 21º Prêmio Design MCB (2007), Faqueiro 130 peças, 1º lugar na categoria “Utensílios”.
Autor: Arthur Casas. Produção: Riva
25 de novembro: 22º Prêmio Design MCB (2008), Movement linha E, 1º lugar na categoria
“Equipamentos Eletroeletrônicos”. Autor: Adauto Marçal, Augusto Seibel, Camila Fix, Claudia Soares
Rubio, Felipe Rangel, Felippe Bicudo, Gustavo Russi, Guto Indio da Costa e Indio da Costa Design Ltda.
Produção: Brudden equipamentos
27 de novembro: 25º Prêmio Design MCB (2011): Philips, 1º lugar na categoria “Mobiliário”. Autor: Jader
Almeida. Produção: Sollosbrasil
29 de novembro: 26º Prêmio Design MCB (2012), Banco Charlotte, 2º lugar na categoria “Mobiliário”.
Autor:
Paulo
Alves,
Produção:
Marcenaria
São
Paulo.
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Pesquisa para produção de playlists para divulgação digital do projeto "Música no MCB"
O Museu da Casa Brasileira seguiu em 2021 com a programação virtual do projeto ‘Música no MCB’ por meio do
perfil Spotify. Foram viabilizadas 4 playlists do projeto ao longo do ano conforme abaixo:
Playlist Música no MCB | Fevereiro, Março e Abril de 2021
Data de divulgação ao público: 21 de fevereiro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Fluxo, interpretada por Benjamim Taubkin e Rodrigo Bragança
Suíte carapiana, interpretada por Trio Carapiá
Boas vidas, interpretada por Laércio De Freitas
Baião, interpretada por Oswaldinho do Acordeon
O Trenzinho Do Campo, interpretada por Banda Savana
Miedo del oscuro, interpretada por Projeto Meretrio
Ladeira da Preguiça, interpretada por Banda Urbana
Corta Jaca, interpretada por Big Band da Santa
Terra do Sol, interpretada por Dani & Debora Gurgel Quarteto
Los Perros, interpretada por Jônatas Sansão, Michel Leme e Richard Metairon
Cravo e Canela, interpretada por Caíto Marcondes e Passarim
Muita hora nessa calma, interpretada por Paulo Braga
Os mistérios de "Be", interpretada por Cau Karam
Todo o Sentimento – Instrumental, interpretada por Conrado Paulino
Sobrou Meio, interpretada por Danilo Brito
Astor's Place (to Astor Piazzolla), interpretada por Fernando Tarres
Imagina (Valsa Sentimental), interpretada por Daniel Murray
Fato Consumado, interpretada por Quinteto Fina Flor
Libertango, interpretada por Michael Andreasson
Paisagem da Janela, interpretada por André Mehmari, Bia & Nino
Eu quero é sossego, interpretada por Choronas
Simples, interpretada por Choro de Varanda
Ronda, interpretada por Dani Mattos e Toque de Bambas
Esquece o Mal - 3 Saudades, interpretada por Arrigo Barnabé, Hilton Raw, Paulo Braga e Tetê spíndola
Tropicália - Remastered 2006, interpretada por Caetano Veloso, Manoel Barenbein, Regência: Maestro
Júlio Medaglia

Playlist Música no MCB | Maio, junho e julho de 2021
Data de divulgação ao público: 23 de maio
1. 7x1 - Interpretada por Jazzmin's Big Band
2. Serafim - Interpretada por Guga Stroeter, Orquestra HB e Tietê
3. Bella Ciao - Interpretada por Mawaca
4. A Cidade: Salve Rainha - Interpretada por Anna Maria Kieffer
5. La Valse - Interpretada por Agenor de Lorenzi, Gabriel Alterio, Igor Pimenta e Neymar Dias
6. Encontro das Águas - Interpretada por Tavinho Moura
7. Las Minas - Interpretada por Camilo Zorrilla, Emiliano Castro, Isadora Nefussi, Javier Colina, Jorge
Pardo, Luciano Khatib e Mû Mbana
8. Suspiro - Interpretada por Meretrio e Pedro Assad
9. Quero Ir Embora - Interpretada por Christianne Neves
10. Na Volta Que o Mundo Dá - Interpretada por Bruno Conde, Conrado Goys, Guilherme Ribeiro, Igor
Pimenta, Mateus Sartori e Thiago Big Rabello
11. Platônica - Interpretada por Hércules Gomes
12. Extremosa Rosa - Interpretada por Roberto Corrêa e Siba
13. Sonora Garoa - Interpretada por Passoca
14. Madeira Que Cupim Não Rói - Interpretada por Antônio Nóbrega
15. Sem Desatino - Interpretada por João Evangelista Rodrigues, Pereira da Viola e Wilson Dias
16. Fator Rh - Interpretada por Amoy Ribas e Gilson Peranzzetta
17. Capricho - Interpretada por Elder Costa
18. Lamento Nordestino - Interpretada por Paulo Tiné
19. O Trem Tá Feio - Interpretada por Dino Barioni
20. Mereklezmer - Interpretada por Meretrio
21. São Gonçalo - Interpretada por Paulo Freire
22. Comitiva Esperança - Interpretada por Almir Côrtes e João Paulo Amaral
23. Catira do Vale - Interpretada por Bruno Sanches
24. Amálgama - Interpretada por Ricardo Vignini
25. Garabato - Interpretada por Germán Prentki, Hugo Fattoruso e Rey Tambor
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Playlist Música no MCB | agosto/setembro/outubro de 2021
Data de divulgação ao público: 22 de agosto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

De Sol a Sol – Interpretada por Toninho Ferragutti, Adriana Holtz, Adriana Schincariol, Liliana Chiriac,
Luiz Amato, Zé Alexandre Carvalho
Suíte Botequiana, No. 2: Bracarense, III Mov. (Samba-Saideira) – Interpretada por Abrideira, Andre
Ribeiro, Danilo Penteado, Eduardo Lobo, Joana Queiroz, Maria Beraldo
Suspiro – Interpretada por Meretrio, Pedro Assad
Triste Berrante – Interpretada por Conversa Ribeira
Seu Nome na Areia – Interpretada por Christianne Neves, Sonia Polonca, Ana Eliza Colomar
Diploma de Sambista – Interpretada por Dona Inah
Teletransportar – Interpretada por Rafa Castro
Pro Digão – Interpretada por Rodrigo Digão Braz, Fi Maróstica, Salomão Soares
Cavaleiro Andaluzia – Interpretada por Rogério Rochlitz
Amor Indiferença – Interpretada por Paulo Serau, Grande Banda, Sergio Santos
Rego da Agua – Interpretada por Trio José, Victor Mendes
Flor do Mato – Interpretada por Nelson Ayres
Extravagante – Interpretada por Guilherme Ribeiro
Junto – Interpretada por Amilton Godoy, Jorge Potalej, Jônatas Sansão, Tico d'Godoy
Oya Oya – Interpretada por O Bando de Lá, Roberta Oliveira
I Can'be Satisfied – Interpretada por Adriano Grineberg
Ya Taier Sallamli Ktir – Interpretada por Sami Bordokan
Little Paul, Burn! – Interpretada por Reteté Big Band
O Mundo É um Moinho – Interpretada por Quinteto Fina Flor
Branca – Interpretada por Zequinha De Abreu, Paulo Paschoal
Nós e Ele – Interpretada por Quatro a Zero, Daniel Müller, Danilo Penteado, Eduardo Lobo, Hermeto
Paschoal, Lucas Casacio
Tempo Velho – Interpretada por Douglas Germano
Answer to Ronnie – Interpretada por Nuno Mindelis, The Cream Crackers
Sereno – Interpretada por Izaías e Seus Chorões
Bachianas Brasileiras No. 4 – Interpretada por Paulo Paschoal

Playlist Música no MCB | novembro, outubro, novembro de 2021
Data de divulgação ao público: 24 de outubro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ainda Mais - Dona Inah
O Tema Que Não Entrou no Filme - André Mehmari
Chuva, Suor e Cerveja - Laércio De Freitas
Domingo no Parque - Amilton Godoy, Edu Ribeiro
Hora de Sonhar - Rogério Botter Maio
Foi Batendo o Pé na Terra - Kiko Dinucci
Pimenta Mumuíla - Lenna Bahule, Mateus Aleluia, Pastoras do Rosário, Thiago França
Saabalafon - Mawaca
A Dança das Estrelas - Benjamim Taubkin
Upa Neguinho - Carlos Malta, Duofel, Robertinho Silva
Céu de Outono - Nelson Ayres, Ricardo Herz
Delta Estácio Blues - Juçara Marçal
Três Estrelinhas – Instrumental - André Mehmari, Danilo Brito
Estória de Cantador - Conversa Ribeira
Fronteira - Okka, Orquestra Mundana Refugi
Maracatu Misterioso - Antônio Nóbrega
Mungu - Badi Assad, Carlinhos Antunes
Isso É o Que Se Diz Irmão - Guilherme Held, Maria Gadú, Romulo Fróes
Me Olha e Manda - Romulo Fróes
Samba da Utopia - Ceumar, Dinho Lima Flor, Eva Figueiredo, Jonathan Silva, Karen Menatti, Luciana
Rizzo, Rodrigo Mercadante, William Guedes
21. Rompi Rompi - Orkestra Bandida
22. Semillas Al Viento - André Mehmari, Antonio Loureiro, Edu Nali, Igor Pimenta
23. Flor de Lis - Ari Colares, Gianluca Littera, Gil Jardim, Orquestra de Câmara da Eca/usp
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24. Canção Tonificante - Grand Bazaar
25. Extravagante - Guilherme Ribeiro

Pesquisa para produção de posts para divulgação digital do projeto "Música no MCB"
Em 2020 o projeto Música no Museu foi adaptado aos canais digitais e permaneceu com uma intensa programação
virtual também em 2021. Além das ações detalhadas a seguir, foram viabilizadas publicações de outros projetos
vinculados ao programa de música que foram contabilizadas na meta condicionada deste relatório, realizadas por
meio de parcerias.
MÚSICA NO MCB | AÇÕES VIRTUAIS (21 postagens)

10 de janeiro: Divulgação playlist Música no MCB atualizada em dezembro

17 de janeiro: Perfil homenagem Maestro Júlio Medaglia

24 de janeiro: Divulgação do perfil Spotify do MCB

31 de janeiro: Perfil homenagem Maestro Roberto Sion

14 de fevereiro: Perfil homenagem Benjamin Taubkin

28 de fevereiro: Perfil homenagem Arrigo Barnabé

7 de março: Perfil homenagem Myriam Taubkin

4 de abril: Perfil homenagem Anna Maria Kieffer

16 de maio: Perfil homenagem Guga Stroeter

6 de junho: Perfil homenagem Magda Pucci

20 de junho: Perfil homenagem Antônio Nóbrega

4 de julho: Perfil homenagem Hércules Gomes

18 de julho: Perfil homenagem Pedro Assad

1 de agosto: Perfil homenagem Christianne Neves

15 de agosto: Perfil homenagem Guilherme Ribeiro

5 de setembro: Perfil homenagem Nelson Ayres

26 de setembro: Perfil homenagem Paulo Serau

10 de outubro: Perfil homenagem Amilton Godoy

31 de outubro: Perfil homenagem André Mehmari

14 de novembro: Perfil homenagem Dona Inah

28 de novembro: Perfil homenagem Laercio de Freitas
Recebimento de público presencial no museu
No ano, foram recebidos 63.201 visitantes presenciais.

Programa Educativo
2017
O Educativo MCB propõe práticas que articulam o olhar, o fazer e o pensar. Queremos que os visitantes
assumam o papel de investigadores, pesquisando os conteúdos que o museu oferece numa perspectiva
contemporânea, relacionando a visita ao MCB com suas vidas.
O ano de 2017 continuou com as propostas de investigações, pesquisas e parcerias, aprofundar nossos
vínculos internos e externos, inaugurar espaços de experiências e ampliar o público a partir de propostas e
planejamentos continuados. Essa proposição 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 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.
Abaixo segue um panorama das metas alcançadas em 2017 com as atividades propostas pelo educativo
do MCB:
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Número das visitantes agendados de janeiro a dezembro 2017.

Categoria

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

Agendada

62

619

493

254

228

151

256

391

670

706

288

4.118

Os retornos recebidos através das pesquisas de satisfação de público escolar (Ação 32 e 33) foram
positivos. A média ao longo do ano foi de quase 95,34%, atingindo plenamente a meta prevista e programada.
As ações, programas e projetos desenvolvidos para público de inclusão e 3º setor (ação 24 e 25), teve
continuidade com as parcerias entre o Educativo do MCB com Centro Israelita de Atendimento Multidisciplinar –
CIAM e o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS itaim Bibi. Foram apresentadas duas exposições dentro do
MCB sobre as instituições parceiras para apresentar o trabalho que já vem sendo realizado há 03 anos com as
instituições.
Realizamos atividades na calçada que atende a ação (ação 26 e 27). Atingindo e ultrapassando a meta
plenamente.
Categoria

Fev

Ações
Extramuros

128

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

107

87

112

37

40

63

82

99

49

40

932

São oferecidas 07 oficinas intercaladas quinzenalmente: Desenho sua Casa, A casa estampada, As
palavras e as casas, A Casa bordada, Que objeto é esse? e Objetos circulantes. Essas atividades tiveram início
em 2016 e continuou em 2017 com bons resultados. Hoje podemos perceber que os passantes em frente ao
museu já conhecem o nosso trabalho e anotam as datas das próximas atividades.

Encontros para Professores (Ação 21 e 22) participaram 30 professores, atingindo plenamente a meta
prevista e programada. Dando continuidade no trabalho de parceria, o curso foi realizado para professores da
EMEI Dona Leopoldina com carga horária total de 6 horas. Participaram professores, auxiliares e técnicos. A
proposta foi trabalhar referências da escola onde nesse ano o resultado foi à construção de uma casa na árvore e
um observatório dos pássaros. Ideia sugerida a partir dos desejos dos próprios alunos colocada em pratica nesse
ano com parceria do museu e escola.
Continuamos em 2017 o Projeto Seu Museu (Ação 30 e 31), que proporcionou encontros e
aproximações entre os funcionários. Foram realizados 08 encontros, com atividades relacionadas aos temas das
exposições, como: Visitas a exposição, oficina de construção de foguetes de papel ligada á exposição Design na
Aviação Brasileira. Foi realizado o projeto bordado onde os funcionários bordaram suas casas ou objetos que
simbolizam o lar e finalizou com uma exposição dos trabalhos dentro do museu. E por fim foram colhidos os
depoimentos dos funcionários para falar sobre a casa deles. E de forma poética a educadora construiu textos que
foram lidos coletivamente aos funcionários.

O Programa Oficinas no Museu (Ação 28 e 29) voltado para famílias e público em geral oferece
atividades relacionadas aos conteúdo do acervo e das exposições temporárias do MCB. Teve uma boa aceitação
do público com as 24 oficinas oferecidas ao longo do ano. Começamos com a oficina É para ver ou é pra comer?
Oficina de identificação de plantas comestíveis e confecção de placas para a horta do educativo. Oficina de cartaz
que fez link com a Mostra do Concurso do Cartaz do 31º Prêmio Design. Oficina Experimentando Design junto com
a mostra Design na Aviação Brasileira. E iniciamos a oficina de ofícios que são proposta para convidar
profissionais como: costureira, marceneiro, cozinheiros para mostrar e ensinar seu ofício ao público visitante. E a
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oficina de inutensílios que propõe a desconstrução de matérias de casa como: aspirador de pó, filmadoras antigas,
telefones e etc para a construção de novos objetos.

2018
O ano de 2018 continuou com as propostas de investigações, pesquisas e parcerias. Aprofundamos nossos
vínculos internos e externos, inauguramos espaços de experiências e ampliamos o público a partir de propostas e
planejamentos continuados. A proposição 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 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.

Os retornos recebidos através das pesquisas de satisfação de público escolar (Ação 23.1 e 23.2) foram positivos.
A média ao longo do ano foi de 96,95% atingindo plenamente a meta prevista e programada.

Abaixo segue um panorama das metas alcançadas em 2018 com as atividades propostas pelo educativo do MCB:

Número dos visitantes agendados de janeiro a dezembro 2018.

Categoria

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

Agendada

25

88

251

620

931

383

111

611

757

896

768

373

5.814

As ações, programas e projetos desenvolvidos para público de inclusão e 3º setor (ação 14.1), teve continuidade
com as parcerias entre o Educativo do MCB com Centro Israelita de Atendimento Multidisciplinar – CIAM, Centro
de Atenção Psicossocial – CAPS Itaim Bibi e Associação São Joaqui apoio à Maturidade. Nesse ano foi
apresentado um vídeo produzido pelo educativo com os freqüentadores da Associação São Joaquim onde eles
protagonizaram as falas contando um pouco de suas histórias pessoais. Com o CAPS foi realizado no dia dos
Direitos Humanos um evento público no Largo da Batata e com o CIAM foram realizadas visitas externas, como por
exemplo, no mercado municipal de pinheiros.
Realizamos atividades na calçada que atende a ação (ação 26 e 27). Atingindo e ultrapassando a meta
plenamente.
Categoria
Ações Extramuros
(Educativo)

Jan

Fev

14

89

Mar
109

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

79

200

123

40

145

82

52

97

47

1.077

Oferecimento de oficinas com conteúdos relacionados ao Acervo e exposições temporárias através do programa
Oficinas no MCB (Ação 3.1 e 3.2) voltado para famílias e público em geral teve uma boa aceitação do público com
as 109 oficinas oferecidas ao longo do ano e um público de 1.077 pessoas. Começamos esse ano com
oferecimento de 08 oficinas de desenho, uma por mês, com artistas plásticos convidados. Em todas as oficinas
estava presente um intérprete de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) para atender ao público surdo presente. A
aceitação do público foi muito positiva e em todas oficinas tivemos fila de espera na inscrição. Em 2018, continuou
com força o grupo de estudos e as oficinas Era Uma Casa Muito Engraçada que direciona as atividades para
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bebês de zero a quatro anos. Além das oficinas especiais que aconteceram em datas específicas como, por
exemplo, no começo do ano com a oficina A Casa na Praia, no dia das crianças com a oficina Contacriação e na
feria Sabor Nacional com a oficina Investigando o Ambiente.
Oferecimento de atividades extramuros para atração do público do entorno (Ações 10.1 e 11.2). Foram oferecidas
07 propostas de oficinas extramuros intercaladas quinzenalmente: Desenho sua Casa, A casa estampada, As
palavras e as casas, A Casa bordada, Manual de Instruções e Que objeto é esse? Além da calçada na frente do
MCB, em 2018 começamos itinerar as oficinas para a calçada da parceria com a Casa Tombada. As atividades
estão crescendo em oferecimento de oficinas e também em público onde faz com que atividade tenha continuidade
no próximo ano.
Realização de cursos de capacitação para professores, educadores e guias de turismo (Ação 11.1 e 11.2).
Participaram 91 professores, em 06 encontros, atingindo e ultrapassando plenamente a meta prevista e
programada. O curso foi realizado no MCB aos sábados de manhã com quatro horas de duração. E também, o
Educativo do MCB iniciou, o processo de acessibilidade, para surdos, no Curso de formação para Educadores. As
intérpretes contratadas, com experiência nas áreas da cultura e educação, colaboraram para o entendimento e o
interesse do público surdo no curso.
Realização de visitas educativas e atividades complementares para os funcionários do museu através do projeto
Seu Museu (Ações 26.1 e 26.2), que proporcionou encontros e aproximações entre os funcionários. Foram
realizados 09 encontros, com atividades relacionadas aos temas das exposições, como: Visitas a exposição, além
das oficinas de sacolas como os banners do museu, oficina explorando o jardim, oficina de confecção de cartaz,

No 4º Trimestre de 2018 o Educativo MCB atendeu 2.084 visitantes. A seguir segue o relato de cada projeto
desenvolvido pela área nesse período.
Oficinas no MCB
A Ação 03 que visa o oferecimento de oficinas com conteúdos relacionados ao Acervo e exposições temporárias
através do programa Oficinas no MCB apresentou 10 propostas (ação 3.1) de oficinas ao longo do trimestre
totalizando 171 participantes (ação 3.2).

As propostas se relacionaram direta ou indiretamente com as

exposições temporárias organizadas pelo MCB.
Realizamos as seguintes oficinas:
Oficina de desenho: Neste último trimestre, a programação foi composta pelos artistas: Alex Cerveny, Jejo
Cornelsen e Marcos Gorgatti.

As aproximações com o universo do desenho foram bastante diversas e

estimulantes. Os artistas partiram de suas poéticas para convidar os participantes a olhar, observar, movimentar o
corpo, escutar, imaginar e perceber o mundo através de outras perspectivas. Foram manhãs de sábados muito
prazerosas em que todos saíram felizes do museu. Nossa intenção é que no próximo ano a Programação de
Desenho continue. O Educativo do MCB iniciou, nesse ano, o processo de acessibilidade, para surdos, nas
Oficinas de Desenho. As intérpretes contratadas têm experiência nas áreas da cultura e educação e, assim, tem
colaborado muito para o entendimento e o interesse do público surdo nas atividades do museu.
2019
O ano de 2019 continuou com as propostas de investigações, pesquisas e parcerias. Aprofundamos nossos
vínculos internos e externos, inauguramos espaços de experiências e ampliamos o público a partir de propostas e
planejamentos continuados. A proposição de que o trabalho coletivo nos levou a experiências e resultados muito
ricos se confirmou plenamente.
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O trabalho em parceria propiciou encontros de qualidade e transformou nosso 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.
Os retornos recebidos através das pesquisas de satisfação de público escolar (Ação 34.1 e 34.2) foram positivos.
A média ao longo do ano foi de 95,42% atingindo plenamente a meta prevista e programada. E também
destacamos as visitas realizadas das escolas, universidade, e instituições de ensino (Ação 32.1) que puderam ter
contato com acervo fixo, o jardim do MCB além das exposições temporárias. Notamos que nesse ano as escolas
que visitaram, na sua maioria, já vinham com o conteúdo estudado em sala de aula e complementavam com a
visita, isso tornou os encontros mais instigantes e participativos com trocas de ideias e saberes.

Abaixo segue um panorama das metas alcançadas em 2019 com as atividades propostas pelo educativo do MCB:

Número dos visitantes agendados de janeiro a dezembro 2019.

Categoria

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

Agendada

-

176

287

189

491

55

40

781

287

585

328

147

3.366

As ações, programas e projetos desenvolvidos para público de inclusão e 3º setor (ação 33.1), teve continuidade
com as parcerias entre o Educativo do MCB, Centro Israelita de Atendimento Multidisciplinar – CIAM, Centro de
Atenção Psicossocial – CAPS Itaim Bibi. As parcerias com o CIAM durou até a metade do ano quando fomos
surpreendidos com a notícia do fechamento da unidade Aldeia Esperança com quem tínhamos parceria.
Com o CAPS as atividades se intensificaram. Fizemos uma ação no dia dos Direitos Humanos, dentro da
Campanha Sonhar o Mundo da SEC, com serigrafia de um desenho feito por um dos frequentadores e a
apresentação musical do Cordão Bibi Tantã. Foram lidas frases criadas pelos usuários com temas ligados aos
Direitos humanos.
Oferecimento de oficinas com conteúdos relacionados ao Acervo e exposições temporárias através do programa
Oficinas no MCB (Ação 29.1 e 29.2) voltado para famílias e público em geral teve uma boa aceitação do público
com as 30 oficinas oferecidas ao longo do ano para um de público de 630 pessoas. Começamos o ano com
oferecimento de oficinas de desenho, com artistas plásticos convidados. Em todas as oficinas estava presente um
intérprete de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) para atender ao público surdo presente. A aceitação do público
foi muito positiva e em todas oficinas tivemos fila de espera na inscrição. Em 2019, continuou o grupo de estudos e
as oficinas Era Uma Casa Muito Engraçada que direciona as atividades para bebês de zero a quatro anos.
Criamos a Oficina Carro Família para atender a demanda de um público geral. Além das oficinas especiais que
aconteceram em datas específicas como, por exemplo, no começo do ano a oficina A Casa na Praia que foi
realizada no dia do aniversário de São Paulo. Durante a exposição Bruno Munari: A Mudança e a única constante
no universo’ foram realizadas as oficinas Miudezas de Desenhar e Carimbar e a oficinas que objeto é esse? Todas
ligadas ao tema da exposição.
Realizamos atividades na calçada que atende a ação (ação 30.1 e 30.2). Atingindo e ultrapassando a meta
plenamente.
Categoria
Ações Extramuros
(Educativo)

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

14

59

99

41

67

80

12

70

58

82

109

37

728
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Oferecimento de atividades extramuros para atração do público do entorno (Ações 30.1 e 30.2). Foram oferecidas
07 propostas de oficinas extramuros intercaladas quinzenalmente: Desenho sua Casa, A casa estampada, As
palavras e as casas, A Casa bordada, Manual de Instruções, Misticismo Doméstico, Que objeto é esse? As oficinas
são realizadas na calçada na frente do Museu da Casa Brasileira de terça à sexta-feira.
Realização de cursos de capacitação para professores, educadores e guias de turismo (Ação 31.1 e 32.2).
Participaram 67 professores, em 07 encontros. O curso foi realizado no MCB aos sábados de manhã com quatro
horas de duração. Todas as aulas contaram com presença de intérpretes de libras para os alunos surdos. Tivemos
o cuidado para contratar os intérpretes contratada que tenham experiência nas áreas da cultura e educação e
assim o entendimento e o interesse do público surdo no curso foram mais completos.
Realização de visitas educativas e atividades complementares para os funcionários do museu através do projeto
Seu Museu (Ações 35.1 e 35.2), que proporcionou encontros e aproximações entre os funcionários. Foram
realizados 09 encontros. Nesse ano propomos para os funcionários criarem suas próprias xícaras, com argila, e
assim poder usá-las no ambiente do trabalho. A ideia, além da integração das equipes, foi poder falar sobre a
consciência do uso responsável dos copos de plástico e a importância da sustentabilidade dos objetos. Essa ação
resultou em uma exposição no hall de entrada do museu com a exibição de todas as xicaras feitas pelos
funcionários. Além dessa atividade foi iniciada uma roda de conversa onde cada setor irá apresentar o seu trabalho
para os funcionários de outras áreas.
E por fim, nesse ano foi realizado a Itinerância dos educadores para outra cidade (Ação 36.1) com o Projeto Casas
do Sertão que foi uma parceria entre Educativo do Museu da Casa Brasileira (São Paulo) com a Casa de Cultura
do Sertão do Morro da Garça (Minas Gerais) o convite foi para que os educadores participassem da programação
do Festival Saberes e Sabores. Nessa itinerância foram oferecidas oficinas públicas, oficinas com as
frequentadoras do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social de Morro da Garça) e diversas visitas a
casas de moradores (tanto do município quanto da zona rural).
2020
O Educativo MCB foi construindo ao longo desse ano ações educacionais e culturais voltadas ao público virtual,
mas sempre visando à qualidade das suas ações, através de práticas que articulam o olhar, o fazer e o pensar.
O Educativo organizou encontros virtuais com a oficina Que Objeto é esse? Quinzenalmente aos sábados de
manhã. Além de fazer semanalmente postagens nas redes sociais do museu com as Oficinas na Calçada, Casas
do Sertão e Chaísmo. Todas as nossas atividades virtuais, estão ligadas nos eixos temáticos do museu, com o
intuito de manter viva nossas relações com educadores, estudantes e público geral mesmo que a distância
Conforme apontamos nos relatórios dos trimestres anteriores as ações do Educativo foram reformatadas e
algumas até eliminadas, em função dos cortes orçamentários, da data de reabertura do museu ao público e dos
protocolos que vierem a ser estabelecidos para o início do relaxamento do isolamento social.

O ano de 2020 foi atípico e desafiador segue um panorama das metas alcançadas com as atividades propostas
pelo educativo do MCB:

Número de agendamento de 2020.

Categoria

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

Agendada

74

118

148

-

-

-

-

-

-

-

-

-

340
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No primeiro trimestre tivemos um público escolar agendado de 340 estudantes que visitaram o museu. Nesse
período trabalhamos com as exposições em cartaz, o acervo fixo e o histórico do Museu da Casa Brasileira. Todas
as nossas visitas são finalizadas com oficinas práticas de desenho, pintura, colagem, entre outros elementos.
O público de terceiro setor apresentou, nesse mesmo período, 175 pessoas que conheceram um pouco mais
sobre o MCB.

Categoria
Terceiro
Setor englobando
idosos,

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

53

118

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

175

As atividades extramuros contaram com 84 pessoas de janeiro à março, nas nossas atividades na frente do
Museu. Essas ações têm uma boa resposta do público. São apresentadas 07 atividades diferente que passam por
rodízios quinzenais, que são elas: A Casa Bordada, A Casa Estampa, Desenho sua Casa, Que objeto é Esse?
Manual de instrução, Misticismo Doméstico, As Palavras e as Casas. Todas as atividades são ligas ao tema central
do museu que é a Casa Brasileira.

Tivemos que fazer novos planejamentos, pensar em novas formas de continuar atendendo ao público nesse
momento de pandemia. E para aproximá-lo das nossas atividades virtuais surgiu em junho as oficinas virtuais do
educativo. Aos sábados de manhã, quinzenalmente, é realizada oficina virtual: Que Objeto é esse? Em cada
oficina são apresentados objetos referente a casa brasileira e os participantes são convidados a desenhar. Nesse
período 153 internautas fizeram parte das nossas atividades.

Categoria

Jan

Fev

Mar

Abr

Oficinas
Virtuais

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

-

7

26

34

11

22

34

19

153

Ainda pensando no público virtual o educativo fez do seu Instagram:
https://www.instagram.com/educativomcb/ uma forte ferramenta de contato com o público externo do museu. Na
rede social foi postado várias atividades do educativo, como por exemplo, a Calçada Virtual. Com o fechamento
do Museu para público presencial e o isolamento social, o projeto foi repensado, adaptado, e passou a ser
realizado por meio de postagens semanais, nas redes sociais do MCB, contendo imagens, poemas, textos e
perguntas, com a intenção de interagir com o público, gerando reflexões, questionamentos e investigações sobre a
casa e o ambiente doméstico. E o projeto Casas do Sertão que organizou seis volumes do projeto que trouxe as
histórias dos utensílios domésticos das casas brasileiras. As atividades de pesquisa do projeto casas do sertão
teve um forte apoio da equipe do acervo do museu que juntos fizeram ligações dos objetos guardados no museu
com os utensílios que são comuns às casas dos brasileiros. O Chaísmo ganhou nova forma e conteúdo. Pelas
redes sociais do museu e do educativo o público pode acompanhar e participar das sessões de escuta em formato
leituras, poemas prediletos, autorais ou não, que forma enviados em formado de áudio ou texto no e-mail. E para
ampliar as possibilidades de diálogos, criamos sessões de escuta nas quais trocamos causos, sons e provocações
poéticas para que se observem relações entre tempo, espaço e corpo dentro de nossas casas. O Instagram do
educativo está com 1021 seguidores.
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2021
O Educativo MCB tem a intenção de democratizar o acesso ao Museu de uma maneira ampla. Considerando que
os espaços de cultura do país muitas vezes excluem o público já pela constituição arquitetônica de suas fachadas,
a equipe do Museu como um todo, trabalha pela inclusão e abertura desta instituição para os mais diversos
públicos. O trabalho educativo em instituições culturais é bastante recente e, por tratar de relações humanas e
processos educacionais, é em sua grande parte invisível para o público não envolvido diretamente, acontecendo
no campo das sutilezas
O Educativo MCB vem construindo ao longo dos últimos anos várias parcerias com instituições educacionais,
culturais e de atendimento social visando à qualidade em suas ações e um número maior de atendimentos, através
de práticas que articulam o olhar, o fazer e o pensar. No contexto atual, a estratégia se mantém, porém, não mais
visando um número maior de atendimentos, e sim um maior envolvimento do público atendido e aprofundamento
dos conteúdos apresentados.
A pandemia deflagrada em março de 2020 alterou os rumos dos projetos, fechou algumas portas, mas abriu muitas
janelas. Com o apoio fundamental da Diretoria do Museu, a equipe se fortaleceu no sentido de renovar ainda mais
a confiança da necessidade deste trabalho em uma instituição como o Museu da Casa Brasileira
Em 2021 com a esperada queda no número de atendimentos presenciais, os conteúdos desenvolvidos pela equipe
se mantém; o Educativo do MCB está desempenhando um importante papel na construção de conteúdos para a
nova agenda no ambiente digital.
As oficinas virtuais semanais continuaram a ganhar protagonismo nesse terceiro quadrimestre de 2021. Todos os
sábados foram oferecidas atividades de desenho relacionadas ao tema central do museu que é A Casa Brasileira.
Essas oficinas têm força e adesão do público que se compromete em enviar o resultado dos seus desenhos para
elaborarmos conteúdos que abastecem as redes sociais do museu.
O ano de 2021 foi atípico e desafiador segue um panorama das metas alcançadas com as atividades propostas
pelo educativo do MCB:
Número do público nas oficinas virtuais intituladas: e Que Objeto é Esse? De olho na Casa

Categoria
Oficinas Virtuais
(Educativo)

Jan

Fev

35

Mar

24

Abr

69

Mai

92

Jun

102

Jul

47

Ago

42

Set

48

Out

29

Nov

32

Dez

28

Total

-

548

A oficina Que objeto é esse? Acontece quinzenalmente aos sábados, abertas a todas as idades e gratuitas ao
público, de forma síncrona, pela plataforma Zoom. São oficinas de desenho e compartilhamento de histórias que
acontecem a partir de um determinado objeto. São realizadas proposições bastante diversas, sempre
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acompanhadas de uma playlist musical feita para cada um dos objetos propostos, também disponibilizada ao
público.
A oficina “De olho na casa” foi pensada e planejadas especialmente para crianças 5 a 12 anos, toda a família é
convidada, e nestes meses contamos muitas vezes com a participação de mães, pais, tias, irmãos mais velhos e
mais novo para um fazer compartilhado e divertido.

Nos três quadrimestres tivemos um público virtual de 548 participantes que ficaram on-line conosco durante duas
horas todos os sábados. Nesse período trabalhamos com temas relacionadas as casas como por exemplo:
cadeira, chuveiro, cobertor, espelho gaveta entre outros, no total foram 20 objetos trabalhados. A cada encontro
onde eram sempre propostos fazer desenhos dos objetos do dia os participantes poderiam soltar sua imaginação
ao som de músicas referente ao objeto escolhido cuidadosamente pelos educadores.

Curso de capacitação para Professores e Guias de Turismo (Virtuais)
Categoria

Jan

Curso de
capacitação
para Professores
e Guias de
Turismo
(Virtuais)

Fev

-

Mar

-

Abr

-

Mai

-

Jun

-

Jul

24

Ago

13

Set

19

Out

-

Nov

-

Dez

Total

-

56

A parceria museu-escola que estabelecemos com a EMEI Dona Leopoldina favorece a realização de um processo
de formação continuada dos educadores da escola A dinâmica da formação se dá por meio de reuniões virtuais
com a direção e a coordenação e encontros mensais com as professoras, com duração de duas horas. As trocas
entre as equipes das duas instituições são muito instigantes para todos os envolvidos na parceria, e isto se deve
ao fato das questões que nos movem não serem as mesmas, mas complementares. Nossos encontros com a
equipe de professoras acontecem mensalmente, na quinta-feira, das 15:30 às 17:30. Estamos realizando as
formações virtualmente, via plataforma Zoom. A escola está em modo híbrido, com algumas crianças em casa, e
outras frequentando a escola presencialmente. Sendo que no mês de novembro conseguimos fazer um encontro
presencial com 13 professores da EMEI Dona Leopoldina.

Atendimento virtual à estudantes de escolas públicas de Educação Infantil- EMEI

Categoria

Jan

Fev

Mar

Atendimento
virtual à
estudantes de

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago
176

Set
-

Out
-

Nov
26

Dez
40

Total
242

Como alternativa ao atendimento do museu às crianças, organizamos uma agenda cultural em que fazemos uma
divulgação das oficinas “de olho na casa”, convidando as famílias a participarem. A escola está em um momento
de readaptação, com menos crianças e menos adultos, para evitar aglomerações e manter o distanciamento social,
ainda muito necessário. Optamos conjuntamente, por dar continuidade a uma frente importante da parceria, que é
colocar em prática, junto às crianças, o que está sendo trabalhado na formação. Antes da pandemia, isto era feito
presencialmente e agora, incluímos na formação a proposta de realização de registros e uma documentação que
possa ser objeto de reflexão nos encontros de formação, e também garantir que as crianças estejam sendo
atendida. No mês de novembro conseguimos fazer atendimento presencial na EMEI Dona Leopoldina para os 240
alunos matriculados na escola.
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Instagram do Educativo

Seguiu em 2021 com boa aceitação do público virtual o Instagram somente do Educativo do MCB:
https://www.instagram.com/educativomcb/ é uma forte ferramenta de contato com o público externo do museu. Na
rede social foi postado várias atividades do educativo, como por exemplo, as postagens das devolutivas dos
participantes nas oficinas virtuais. Atividades relacionadas ao CAPS Itaim Bibi,

O projeto Casas do Sertão que organizou seis volumes do projeto que trouxe as histórias dos utensílios
domésticos das casas brasileiras. As atividades de pesquisa do projeto casas do sertão teve um forte apoio da
equipe do acervo do museu que juntos fizeram ligações dos objetos guardados no museu com os utensílios que
são comuns às casas dos brasileiros. O Chaísmo ganhou nova forma e conteúdo. Pelas redes sociais do museu e
do educativo o público pode acompanhar e participar das sessões de escuta em formato leituras, poemas
prediletos, autorais ou não, que forma enviados em formado de áudio ou texto no e-mail. E para ampliar as
possibilidades de diálogos, criamos sessões de escuta nas quais trocamos causos, sons e provocações poéticas
para que se observem. O Instagram do educativo está com 1072 seguidores.

Projetos
Casas do Sertão
Casas do Sertão é um projeto do Educativo MCB em parceria com a Casa de Cultura do Sertão do Morro da
Garça, Minas Gerais. Iniciado em 2019, o projeto consiste em uma investigação sensível e poética das casas
sertanejas e de seus objetos, tendo a cozinha como eixo.
Nas viagens a campo levamos cadernos, tintas, carimbos, tecidos, linhas, e com estes materiais registramos e
compartilhamos descobertas e aprendizados que fizemos, tanto em visitas às casas de moradores, quanto em
oficinas públicas que ministramos.
Durante estes meses demos continuidade a produção do oitavo volume do projeto de publicações Casas do
sertão, uma coleção poética de objetos dedicada ao Café, que em breve será publicada nas redes sociais do
museu acompanhado pelo lançamento de uma playlist pública no spotify do MCB.
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Para produzir esta série de volumes, conectamos materiais recolhidos e produzidos in loco no sertão mineiro com o
acervo Equipamentos da Casa Brasileira, Usos e Costumes, concebido pelo historiador Ernani Silva Bruno, como a
textos poéticos de diferentes autores e textos produzidos pelo núcleo de Preservação Pesquisa e Documentação
do MCB. Convidando o público a mergulhar conosco nesta investigação através deste conjunto de publicações,
todas

disponibilizadas

para

visualização

e

download

gratuito

no

site

do

MCB:

https://mcb.org.br/pt/educativo_mcb/casas-do-sertao/

SPOTIFY:
As propostas das oficinas são sempre inusitadas e são sempre acompanhadas de uma playlist musical feita para
cada um dos objetos propostos. A seleção musical cria uma atmosfera propícia para a criação e para a realização
dos desenhos. A produção é embalada pelo som, que pode ter relação literal com o tema, ou pode ser somente
instrumental, com relações metafóricas ou analógicas com o objeto da vez. Muitas vezes, a música é a própria
proposta de desenho.

Considerando este protagonismo frequente que as seleções musicais têm nas oficinas, a equipe decidiu
comemorar um ano de oficinas fazendo o lançamento das playlists no perfil de spotify do museu, disponibilizando
ao público esta parte tão importante dos encontros.

Programa de Integração ao Sisem-SP

2017
Em 2017, trabalhando em consonância com as demandas do Sisem, o Museu da Casa Brasileira realizou 2
estágios técnicos, atendendo a um total de 4 pessoas e 3 municípios (sendo que o município de São Paulo foi
atendido nas duas atividades), conforme abaixo:
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Estágio técnico: Acompanhamento de montagem de projeto expositivo Diálogo Design: Polônia Brasil
Supervisão de estágio: Frederico Teixeira (Gerente de núcleo técnico)
Carga horária: 24h em 4 dias: 28/08/21, 30/08/2021, 04/09/2021, 05/09/2021
Participantes: 2
Municípios atendidos: 2 - São Paulo e Tupã
O objetivo principal da atividade proposta durante o período do estágio foi o acompanhamento da montagem do
projeto expositivo Diálogo Design: Polônia Brasil, que abriu no dia 05 de setembro. Houve, portanto, um
acompanhamento da fase final de montagem, auxílio no laudo técnico junto à equipe do centro de Documentação e
Pesquisa do MCB para as peças vindas da Polônia, bem como montagem de cenografia, instalação de
comunicação visual e afinação de iluminação, todas respondendo o projeto expográfico existente.

Estágio técnico: Diagnóstico para ações de manutenção de exposições existentes de longa duração “A
casa e a cidade – Coleção Crespi-Prado e Remanescentes da Mata Atlântica & Acervo MCB
Supervisão de estágio: Frederico Teixeira (Gerente de núcleo técnico)
Carga horária: 12 h em 2 dias 18/12/21 e 19/12/21
Participantes: 2
Municípios atendidos: 2 – São Paulo e São Carlos
O objetivo principal da atividade proposta durante o período do estágio foi a realização de diagnóstico para ações
de manutenção de exposições existentes de longa duração “A casa e a cidade – Coleção Crespi-Prado e
Remanescentes da Mata Atlântica & Acervo MCB”. Houve, portanto, um Diagnóstico para ações de manutenção de
exposições existentes de longa duração “A casa e a cidade – Coleção Crespi-Prado e Remanescentes da Mata
Atlântica & Acervo MCB”. Foi desenvolvido um dossiê com comentários, que se convertem em ações possíveis,
referentes a cada uma das exposições, a partir de uma ficha de avaliação – como base nas fichas de aferição
desenvolvidas na tese de doutorado “Modelo de Referência para Gestão de Projetos de Museus e Exposições” de
Ana Cecília Rocha Veiga (UFMG)

2018
Em 2018, no âmbito do programa de apoio ao Sisem, foram realizadas as seguintes ações:
Realização de 2 itinerâncias de Exposições para municípios do interior do estado previamente indicados
pela coordenação do Sisem:
“Casas do Brasil - Habitação Ribeirinha na Amazônia”
Museu da Cidade / Palácio das Artes, na Praia Grande
26/06/2018 a 02/09/2018.
“Casas do Brasil – Habitação Ribeirinha na Amazônia”
Secretaria Municipal de Cultura de Itaquaquecetuba, em Itaquaquecetuba
11/12/2018 a 10/03/2019
Realização de 4 estágios técnicos oferecidos em áreas internas do MCB:
Gestão de reserva técnica
Data: 19/04/2018
Carga horária: 6h
Supervisão: Wilton Guerra – Gerente de Pesquisa e Documentação
Participantes: 1
Município atendido: 1- São Paulo
O estágio propôs desenvolvimento de práticas de organização e higienização de objetos tridimensionais
(mobiliário) em reserva técnica. O participante teve oportunidade de adquirir conhecimento prático sobre:
Práticas/ técnicas de movimentação de acervo tridimensional; Higienização preventiva, utilizando instrumentos de
fácil acesso; Identificação de acervo com a inserção de etiquetas associadas aos objetos; Organização de espaço
em reserva técnica; Condições de espaço apropriadas para armazenamento e conservação.
Fotografia de peças em exposição
Data: 24/07/2018
Carga
horária:
7h
Supervisão: Ana Heloisa Santiago – Gerente de Núcleo Técnico / Wilton Guerra – Gerente de Pesquisa e
Documentação
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Participantes: 1 pessoa
Município atendido: 1 - Rio Claro
O estagiário teve a oportunidade de acompanhar um dia de fotografias de peças atualmente em exposição no MCB
para inclusão em um livro da respectiva mostra. A atividade demonstrou o manuseio adequado de peças do acervo
e formas de documentação fotográfica das mesmas, auxiliando na compreensão das etapas envolvidas e dos
cuidados necessários ao manusear o patrimônio museológicos. As fotografias foram feitas pelo fotógrafo
especializado em registro de arquitetura e objetos, Gui Gomes. O objetivo foi que o participante pudesse se
informar com mais detalhes sobre como um ensaio fotográfico de objetos é feito, por meio da observação e
eventual suporte na atividade.
Controles gerenciais de Biblioteca de Museus
Data: 11/09/2018
Carga horária: 7h
Participantes: 1 pessoa
Supervisão: Patrícia de Oliveira – Bibliotecária do Centro de Documentação
Município atendido: 1- Atibaia
Ferramentas de controle gerencial são os instrumentos utilizados para administrar as diversas atividades
necessárias para o funcionamento de uma biblioteca. Elas são determinadas não somente pelas demandas
administrativas advindas da gestão institucional, mas, sobretudo, pelas demandas do cotidiano do bibliotecário
responsável. Cada biblioteca pode construir as suas ferramentas a partir de suas atividades específicas.
Entretanto, existem pontos de partida que são comuns a todas as unidades: circulação de usuários, pesquisas,
empréstimos, aquisição e doação são exemplos. A proposta desse estágio foi de apresentar um modelo de
utilização de controles a partir de um software de uso simples – Excel, e como construir fórmulas que facilitem a
obtenção dos resultados, se combinados com outros, como os softwares de gerenciamento de acervo.
Montagem fina de exposições
Data: 08/11/2018
Carga horária: 7h
Participantes: 1 pessoa
Supervisão: Ana Heloisa Santiago – Gerente de Núcleo Técnico
Município atendido: São Paulo
O estágio procurou introduzir o participante a um dia típico de finalização de montagem de exposição no Museu da
Casa Brasileira. O participante teve a oportunidade de acompanhar atividades montagem das peças a serem
expostas no espaço museológico, instalação da comunicação visual, afinação de luz e acertos finais de expografia.
O trabalho apresentou a coordenação das diversas equipes envolvidas na montagem final de uma exposição. Para
esta atividade, o Museu recebeu o participante Higor Advenssue, que atua como representante regional do Sisem
em São Paulo, além de ser artista plástico, produtor cultural independente e diretor de cultura de sua cidade natal,
Auriflama.
2019
Em 2019 realizamos 2 atividades de formação ao público do Sisem, conforme abaixo:
Oficina: criação de projetos expositivos
Data: 19/09/2019
Carga horária: 3h
Participantes: 3
Supervisão: Ana Heloisa Santiago – Gerente de Núcleo Técnico
Municípios atendidos: Santo André, São Bernardo do Campo e Santos
A atividade apresentou o processo de criação de projetos expositivos realizados no Museu da Casa Brasileira por
sua equipe interna, abordando a elaboração do conceito, desenvolvimento do projeto executivo e projeto gráfico,
bem como as equipes e papéis desenvolvidos pelos vários profissionais envolvidos na exposição, desde sua
concepção até a montagem. Foram apresentadas também referências de projetos realizados em outras intuições
tanto no Brasil, quanto no exterior, por profissionais da área. O objetivo foi oferecer algumas diretrizes para a
criação e planejamento de projetos de exposição.
Oficina: Gestão de acervo bibliográfico
Data: 10/12/19
Participantes: 2
Carga horária: 5:30h
Supervisão: Wilton Guerra – Gerente de Pesquisa e Documentação
Município
atendido:
São
Paulo
Oferecido pela equipe do centro de documentação e pesquisa do museu, em parceria com a equipe da
restauradora Dayse Estrá, que estava executando o trabalho de higienização do acervo bibliográfico atualmente.
Foram oferecidas e preenchidas 2 vagas, tendo participado: Mariana Batista de Queiroz (Museu de Arte
Contemporânea – MAC) e Lucineia Pereira Ribeiro (Museu de Arte de São Paulo – MASP). A oficina propôs uma
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análise prática da gestão, organização e higienização do acervo bibliográfico, do Centro de Documentação e
Preservação, do Museu da Casa Brasileira.

2020
Em 2020 realizamos 2 atividades de formação ao público do Sisem. Devido às restrições das atividades
presenciais impostas pela pandemia da Covid-19, as atividades foram adaptadas ao formato virtual, que permitiu o
atendimento mais amplo de participantes e municípios.
Oficina virtual: Gestão de redes sociais
Data: 17/09/20
Público virtual-participação: 76
Carga horária: 1h
Oferecimento: Jaqueline Caires: – Coordenadora de Comunicação do MCB
Municípios atendidos: 14 - São Paulo, Brasília, Tabapuã, Porto Alegre, Santos, Piracicaba, Guararema, São
Caetano, Salvador, São Bernardo do Campo, Itu, Campinas, Carambeí, Jundiaí
A oficina teve objetivo introduzir os conhecimentos básicos de marketing digital nas redes sociais de forma
qualificada. A aula abordou assuntos acerca de como planejar, executar e acompanhar ações criadas nas mídias
digitais.

Oficina virtual: Oficina virtual - implantação de protocolos técnicos e sanitários para retorno presencial
Data: 16/12/20
Público virtual-participação: 19
Carga horária: 1h30
Oferecimento: Marco Neves – engenheiro e coordenador de manutenção do MCB Giancarlo Latorraca – arquiteto e
diretor técnico do MCB
Municípios atendidos: 7 - Itu, São Paulo, Campos do Jordão, Piracicaba, Bauru, Jaboticabal, São Carlos.
A oficina propôs uma análise sobre a elaboração e gestão dos protocolos técnicos e sanitários para reabertura das
atividades presencias ao público, a partir do estudo de caso do Museu da Casa Brasileira. A partir dos protocolos
implantados pela equipe técnica do MCB, apresentou modelos aplicáveis a outras instituições para controle e
manutenção de protocolos de higiene e segurança durante a pandemia. Os participantes tiveram oportunidade de
adquirir conhecimentos sobre: planejamento para recebimento dos visitantes e treinamento de colaboradores, com
análise dos termos técnicos e sanitários, aplicados à especificidade da edificação; fluxo de visitação e experiência
dos visitantes.

2021
Em 2020 realizamos 3 atividades de formação ao público do Sisem, atendendo a um total de 45 municípios, sendo
2 delas virtuais e uma presencial, conforme abaixo:
Oficina virtual: “Expografia e projeto gráfico de exposições”
Data: 26/12/20
Público virtual-participação: 119
Oferecimento: Ana Heloisa Santiago – Arquiteta e Gerente de núcleo técnico do MCB
Carga horária: 1:30h
Municípios atendidos: 36 – Ananindeua, Belo Horizonte, Brasília, Brodowski, Campinas, Chapecó, Contagem,
Cotia, Curitiba, Feira de Santana, Florianópolis, Fortaleza, Foz do Iguaçu, Franca, Itapevi, Itapira, João Pessoa,
Jundiaí, Muriaé, Niterói, Osasco, Ouricuri, Ouro Preto, Paulista Pinheiral, Poços de Caldas, Porto Alegre, Recife,
Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, São Cristóvão, São Gonçalo, São Paulo, Serra, Teresina, Ubatuba.
A oficina apresentou processo de criação de projetos expositivos a partir de alguns estudos de caso de mostras
realizadas no Museu da Casa Brasileira por sua equipe interna. Abordou criação do conceito, desenvolvimento do
projeto executivo e projeto gráfico; as equipes e papéis desenvolvidos pelos vários profissionais envolvidos na
exposição, desde sua concepção até a montagem. Foram apresentadas também referências de projetos realizados
em outras intuições por outros profissionais. O objetivo foi oferecer noções sobre o processo de criação e
planejamento de projetos de exposição.

Estágio Técnico: “Conservação preventiva”
Data: 25/10/21
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Carga horária: 4h
Participantes: 2
Oferecimento: Marcio Robson Julião - técnico de preservação
Municípios atendidos: 2 – São Paulo e Presidente Prudente
O estágio buscou demonstrar práticas de higienização mecânica em objetos museológicos de tipologias, tamanhos
e materiais diferentes; apresentar diversos recursos (acessíveis) para execução das ações de conservação
preventiva. Após a apresentação dos espaços do museu e explanação das técnicas e rotinas aplicadas na
instituição, foram propostos dois exercícios práticos, um de higienização mecânica em alguns objetos e outro sobre
acondicionamento simples. Onde discutimos as infinitas possibilidades de embalagens e acondicionamentos que
podem ser feitos com reaproveitamento de material.

Palestra virtual: A Transformação Digital e as Instituições de Memória – Uma Reflexão
Data: 8/11/21
Carga horária: 2h
Público virtual participação: 35
Oferecimento: Maria Cristina Santos Borrego - sócia-fundadora da empresa Nexo – Gestão de Documentos e
Informações, consultora contratada do MCB pela empresa Memória & Identidade.
Municípios atendidos: 15 – Arujá, Brasília, Canoas, Curitiba, Diadema, Florianópolis, Niterói, Osasco, Pedreira,
Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, Santo André, São Bernardo do Campo, São Paulo
A palestra buscou refletir sobre a transformação digital, que – acelerada pela pandemia – vem acentuando a
necessidade de profissionais e instituições de memórias em disponibilizarem seus acervos de valor histórico para
acesso público, de modo democratizado e multiplataforma.

Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional
O Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional, como os outros programas do Museu da Casa
Brasileira, trabalhou de 2017 a 2021 seguindo as metas e o planejamento estabelecido em cada ano.
2017
No ano de 2017, o Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional do MCB trabalhou constantemente
nas ações de assessoria de imprensa e também na divulgação da programação e do caráter do Museu com a
missão de comunicar a população todas as atividades, exposições e eventos realizados dentro da instituição.
Exposições, lançamentos de livros, oficinas educativas, apresentações musicais, informativos sobre o 31º Prêmio
Design, sobre o acervo do MCB e eventos em geral foram trabalhados nas seguintes mídias: site, convites
eletrônicos (por e-mail), boletins semanais e mensais (por e-mail), redes sociais (Facebook, Twitter e Instagram),
banner na fachada e lambe-lambe no muro do Museu que começou a ser utilizado em setembro com a exposição
Diálogo Design: Polônia Brasil.
O número de seguidores nas redes sociais do MCB aumentou em todas as plataformas. Comparando os números
de dezembro de 2016: Facebook passou de 33 mil seguidores para 40.786; Twitter de 30 mil para 57.9 mil; e
Instagram que tinha 7,9 mil seguidores, passou para 14.125 mil, consolidando-se como o maior aumento. Além
disso, em 2017, o site teve um total de 280.621 visitas.
No ano, o MCB contou com 2.707 inserções na mídia, com resultados de destaques com eventos como a Feira
Sabor Nacional, Mercado Manual e Mercado EnoCriativo, e com as aberturas de mostras como Carrilho da Graça
Lisboa, design na aviação brasileira, Primeiras Impressões, Diálogo Design: Polônia Brasil, para mencionar alguns
exemplos.
A Comunicação trabalhou em parceria com a SEC em campanhas e ações como #fériasnosmuseus, Passaporte
dos Museus, 11ª Primavera dos Museus, além de pautas em conjunto como a Sonhar o Mundo, Dia das Crianças,
feriados, entre outras.
Sempre alinhada com a Secretaria da Cultura, a divulgação para imprensa do Museu da Casa Brasileira trabalhou
as aberturas das exposições Remanescentes da Mata Atlântica & Acervo MCB, 31º Prêmio Design MCB,
Desenhando a cidade: Neco Stickel, Painel Cadeira Firmeza e Instalação Emoção de Dúvida. Houve também a
divulgação dos lançamentos dos livros “Pedra fingida: Protagonista invisível do Centro de São Paulo’, ‘Movido pela
Mente’, ‘Comida Cheia de História’, ‘Brasil Faz Design’ e ‘Prédios de São Paulo – Volume 3’.
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Outros eventos realizados no museu foram a Arq!PAlestra, com o tema “Biselli Katchborian – Arquitetura em 3
escalas” (programa de palestras entre o portal Arq!Bacana e a Revista Projeto), Dia das Crianças com o
espetáculo ‘Aquarela Brasileira – Uma viagem pelas cores do Brasil’ e feira de troca de brinquedos em parceria
com o instituto Alana. O museu também participou da programação da Virada Inclusiva 2017, que aconteceu nos
dias 1, 2 e 3 de dezembro e da Campanha Sonhar o Mundo com o tema “Solidariedade Derrubando Muros”. Essa
iniciativa ocorreu de 4 a 10 de dezembro.
As atividades do Educativo MCB foram trabalhadas com imprensa especializada e nas redes sociais. Além disso, a
divulgação das oficinas na calçada e das oficinas aos sábados foram fortemente ampliadas nos meios digitais,
reforçando a gratuidade e o estilo de cada atividade desenvolvida.
2018
O Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional do MCB trabalhou, em 2018, constantemente para
divulgar a grande variedade de atividades desenvolvidas pela instituição. O planejamento de comunicação foi
desenvolvido de forma mensal e semanal, em busca de um equilíbrio na comunicação das exposições de curta e
de longa duração, oficinas do Educativo, ações do Prêmio Design e Concurso do Cartaz, atrações do projeto
Música no MCB, lançamentos de livros, eventos gratuitos como as feiras aos finais de semana, palestras, além de
postagens sobre o acervo do Museu - museológico, bilbiográfico e arquivístico.
O Museu da Casa Brasileira manteve o número de plataformas online com informações atualizadas diariamente
(site, Facebook, Twitter e Instagram). Nas redes sociais, o conteúdo privilegia tanto as atividades do MCB quanto
seu acervo. No Facebook, criamos "eventos" para todas as exposições e atividades realizadas no Museu, o que
ampliou o público virtual e chamou atenção para a diversidade das atividades. Fizemos também postagens
quinzenais sobre o acervo, para reforçar a característica principal do MCB: a casa brasileira.
O número de seguidores nas redes sociais do MCB aumentou em todas as plataformas. Comparando os números
de dezembro de 2017: Facebook passou de 40 mil seguidores para 49 mil; Twitter de 57 mil para 61 mil; e
Instagram que tinha 14 mil seguidores, passou para 37 mil, consolidando-se como o maior aumento. Além disso,
em 2018, o site teve um total de 313.865 visitas, aumentando seu público virtual em relação a ano anterior.
A estratégia de disparo dos boletins semanais com a programação de terça a domingo do museu foi mantida. Além
disso, uma vez por mês um calendário eletrônico com a programação mensal também era enviado ao público.
Para a imprensa especializada, a Comunicação do Museu enviou em 2017, um total de 89 releases divulgando:
abertura de exposições, projeto música no MCB, eventos, feiras e ações do Educativo. Esse número de disparos
resultou em 2.569 inserções na mídia, com resultados de destaques com eventos como a Feira Sabor Nacional,
Mercado Manual, Mercado das Madalenas, Bazar da Cidade, Festival Comgás Transforma e com as aberturas de
mostras como Passagens, Design Aerodinâmico e Atelier Oï, para mencionar alguns exemplos.
A Comunicação trabalhou em parceria com a SEC em campanhas e ações como #museumselfie, 12ª Primavera
dos Museus, além de pautas em conjunto como a Sonhar o Mundo, É Dia de Museu, feriados e datas
comemorativas, além da divulgação para imprensa como a abertura da exposição do 32º Prêmio Design MCB,
além do painel expositivo Pioneiros do Design – Percival Lafer, reforçando a vocação do MCB especializada em
arquitetura e design.
2019
Em 2019, o Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional do MCB trabalhou fortemente nas redes
sociais e também constantemente nas ações de assessoria de imprensa. Como principal objetivo estava a meta de
comunicar a população de todas as atividades, exposições e eventos promovidos dentro do Museu da Casa
Brasileira, bem como atividades extramuros promovidas pela instituição.
Exposições, atividades culturais, lançamento de livros, oficinas educativas, apresentações musicais, informativos
sobre o 33º Prêmio Design, sobre o acervo MCB e eventos em geral foram comunicados por meio das seguintes
mídias: sites, convites eletrônicos (por e-mail), boletins (por e-mail), redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter)
e lambe-lambe na fachada externa do Museu.
O Museu da Casa Brasileira manteve em 2019, o número de plataformas online com informações atualizadas
diariamente (site, Facebook, Twitter e Instagram). Nas redes sociais, o conteúdo promoveu cada atividade e
também o acervo da instituição. No Facebook, continuamos criando "eventos" para todas as exposições e
atividades realizadas no Museu, o que amplia o público virtual e chama atenção para a diversidade das ações.
O número de seguidores nas redes sociais do MCB aumentou em quase todas as plataformas. Comparando aos
números de dezembro de 2018: o Facebook passou de 49.409 mil seguidores para 53.245 mil; o Instagram, que
computava 37.927 mil seguidores, passou para 60.941 mil, consolidando-se como o maior aumento. O Twitter,
diferentemente das demais, teve uma queda devido aos usuários inativos que foram retirados da plataforma, ação
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instituída pela rede a partir de julho de 2018. Em 2018, a plataforma contava com 61.791 seguidores e em 2019
somou 61.661. Além disso, o site teve um total 268.180 visitantes virtuais.
A estratégia de disparo dos boletins semanais com a programação de terça a domingo do museu foi alterada, o
boletim passou a ser quinzenal para aumentar a taxa de abertura e click. Uma vez por mês o calendário eletrônico
com a programação mensal também é enviado para o mailing de público.
Para a imprensa especializada, a Comunicação do Museu enviou, em 2019, um total de 48 releases, divulgando
abertura de exposições, apresentações do projeto Música no MCB, eventos, feiras, ações do Educativo e
incorporações de peças ao acervo MCB. Esse número de disparos resultou em 2.359 inserções na mídia, com
resultados de destaques sobre eventos como a Feira Sabor Nacional, o Mercado Manual, o Mercado das
Madalenas, o Bazar da Cidade, e novas aberturas de mostras como “Ruy Ohtake: A produção do espaço”, “Em
Cartaz: design gráfico para eventos de design”, “Alex Wollner Brasil: Design Visual”, “Memória: Visões de um
pequeno largo” e “Bruno Munari: a mudança é a única constante no universo”, para mencionar alguns exemplos.
A Comunicação trabalhou em parceria com a SEC em campanhas e ações como #museumselfie, 13ª Primavera
dos Museus, bem como em pautas conjuntas ("pautões"), como a “Sonhar o Mundo”, feriados e datas
comemorativas, entre outras.
2020
Em 2020, o Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional trabalhou fortemente nas redes sociais e
site, seguindo as metas e o novo planejamento estabelecido em decorrência da pandemia da COVID-19
(Coronavírus) e o fechamento da instituição para o público. Além disso, a equipe atuou constantemente nas ações
de assessoria de imprensa, principalmente, na divulgação dos 50 anos do Museu da Casa Brasileira e na
reabertura do MCB para o público.
Os principais objetivos eram comunicar e levar para a população, não apenas de São Paulo - onde a instituição
está localizada - um pouco da história do Museu e uma agenda de programação cultural com a extroversão de
conteúdos digitais que estimulam o pensamento crítico nos temas relacionados a vocação do Museu da Casa
Brasileira (a cultura material da casa brasileira, design, arquitetura, urbanismo, dentre outros).
O site do museu continuou sendo atualizado semanalmente ou diariamente, dependendo do período do mês, com
informações das antigas e novas exposições e a programação virtual – como debates, cursos e oficinas, eventos
especiais –, projetos e programas do Educativo, ações do Prêmio Design, homenagens para os músicos que
participaram do projeto Música no MCB, artigos e atualizações do acervo, releases e publicações na mídia
(clipping).
No mesmo ano, o site também passou a ter uma nova página, dentro da categoria institucional que leva o nome de
‘Planeje sua visita’. Nela, o público encontrava detalhes de como fazer uma visita segura e a cartilha de todos os
procedimentos de segurança do MCB. Na área ‘Acervo’, a equipe de comunicação em conjunto com o Núcleo de
Preservação e Conservação do Museu, começou a atualização das imagens e informações das peças do acervo.
As redes sociais Facebook, Twitter e Instagram também eram atualizadas diariamente e em alguns casos com
mais de uma postagem por dia, com informações sobre todas as áreas do MCB. O público virtual das redes do
MCB continuou crescendo. Em dezembro de 2020, o perfil do Facebook passou dos 54.010 mil seguidores; do
Twitter 61.849 mil; do Instagram 71.228 mil. E o site, teve um total de 223.172 visitantes virtuais.
No segundo trimestre de 2020, o Museu da Casa Brasileira implementou no site institucional aplicativos que dão
suporte de libras, controle de contraste, aumento das letras, dentre outros, para as pessoas com limitações
auditivas ou visuais. As traduções em inglês e espanhol continuam sendo realizadas a cada nova publicação,
desde 2017.
Outro meio de comunicação direto com o público foram os boletins quinzenais com a programação virtual do
Museu e convites de atividades presenciais ou virtuais. O número de e-mails cadastrados no mailing do MCB
totalizou no fim de 2020: 62.269 contatos.
Sempre alinhada com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, a
divulgação para imprensa do Museu da Casa Brasileira trabalhou em 2020 a reabertura do MCB para o público e a
abertura das exposições: ‘Casas do Brasil: Conexões Paulistanas’, ‘Campos de Altitude’ e ‘Urbanismo Ecológico
2020’; rodas de conversas virtuais, a Jornada do Patrimônio 2020, dentre outros temas relevantes da instituição.
A Comunicação também trabalhou em parceria com a SEC em 2020 em campanhas e ações como
#museumselfie, Semana dos Museus 14ª Primavera dos Museus, bem como em pautas conjuntas ("pautões"),
como a “Sonhar o Mundo”, feriados e datas comemorativas, entre outras.
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Constaram também, no plano de comunicação, as atividades do Educativo MCB da qual fez parte a oficina online
de desenho ‘Que objeto é esse?’ e a divulgação das devolutivas dessas oficinas realizadas aos sábados, além do
projeto Casas do Sertão.
Ademais, a plataforma Google Arts and Culture foi atualizada com as exposições de longa duração do MCB:
‘Remanescentes da Mata Atlântica e Acervo MCB’, e ‘A Casa e a Cidade – Coleção Crespi Prado’. No site, os
visitantes podem conhecer melhor ambas as mostras. O link do MCB é na plataforma:
https://artsandculture.google.com/partner/museu-da-casa-brasileira.
2021
Em 2021, o Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional continuou trabalhando fortemente nas
redes sociais e site, devido a continuidade da pandemia da COVID-19 (Coronavírus). Além disso, atou
constantemente nas ações de assessoria de imprensa, principalmente, na divulgação das exposições temporárias
‘Jean Gillon: artista-designer’ e ‘Bernardo Figueiredo: designer e arquiteto brasileiro’ - ambas abertas para visitação
no 2º quadrimestre - e no retorno do 34º Prêmio Design MCB – importante premiação do segmento desde 1986.
A programação e os serviços foram amplamente divulgados, tanto diretamente ao público quanto por meio da
imprensa. O site do museu foi atualizado semanalmente com informações da programação – como exposições,
debates e palestras, cursos e oficinas, lançamentos, projetos e programas do Educativo, ações do Prêmio Design
como divulgação do resultado da edição de 2021 e lançamento da Revista ArqXp com o encarte do catálogo com
os premiados e selecionados, homenagens aos músicos e grupos que participaram do projeto Música no MCB,
artigos e atualizações do acervo, releases e publicações na mídia (clipping) e outras atividades culturais.
No 1º quadrimestre aconteceu a mudança de logotipo do MCB; a ação não estava prevista, mas foi realizada em
atendimento ao solicitado pelo Governador do Estado de São Paulo, João Dória. A divulgação do novo logotipo
aconteceu via release para a imprensa e em todas as redes sociais do Museu, além de um convite para o mailing
da instituição. Nas redes sociais, o retorno foi negativo. A implantação final da identidade de comunicação da
marca no espaço físico, decorrente da necessária criação de um manual de identidade visual que não elaborado
junto à alteração, não foi efetivada.
No 2º e 3º quadrimestre de 2021, o site também passou por novas implementações como a inclusão de novas
páginas dentro da categoria do Educativo. As novas subcategorias criadas pela equipe de comunicação têm como
missão apresentar os trabalhos desenvolvidos pelo educativo durante os últimos anos. Entre elas estão as
parcerias com o CAPS Itaim e as EMEI´s, e os projetos Residência Quintal Aberto e o curso de formação de
professores, as páginas apresentando as devolutivas das oficinas, dentre outras.
As redes sociais Facebook, Twitter e Instagram também são atualizadas diariamente, com informações sobre a
programação e todas as áreas do MCB. O público virtual das redes do MCB é crescente. Em dezembro, o perfil do
Facebook passou dos 54.400 mil seguidores; do Twitter 62.400 mil; do Instagram 83.000 Além disso, a rede social
profissional LinkedIn começou a ser utilizada em janeiro de 2021, na divulgação da programação, assim como
pautas relacionadas ao bem-estar de colaboradores, dentre outras. Hoje, a página conta com mais de 4.500 mil
seguidores. O YouTube do Museu também cresceu e atualmente possui mais de 1.500 inscritos. Em 2021, o site
teve um total de 252.810 visitantes.
Outro meio de comunicação direto com o público são os boletins quinzenais com as atividades do Museu, além dos
convites virtuais, enviados por e-mail, reforçando o chamado para a programação. O número total de e-mails
cadastrados no mailing do MCB totaliza 63.860 contatos.
O MCB tem uma variedade de atividades e foi feito um planejamento semanal de divulgação buscando um
equilíbrio entre: exposições temporárias e de longa duração, oficinas do Educativo, ações do Prêmio Design,
homenagens e parcerias do projeto Música no MCB, palestras, além de postagens sobre o acervo do Museu –
museológico, bibliográfico e arquivístico –, artigos da equipe de Preservação, Pesquisa e Documentação.
Sempre alinhada com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, a
divulgação para imprensa do Museu da Casa Brasileira trabalhou o resultado do Prêmio Design MCB e a visitação
nas exposições temporárias: ‘Jean Gillon: artista-designer’ e ‘Bernardo Figueiredo: designer e arquiteto brasileiro’.
Além da palestra “A Transformação Digital e As Instituições de Memória – Uma Reflexão” ministrada pela
historiadora Maria Cristina Santos Borrego (Memória & Identidade/Nexo) e a Roda de conversa sobre o resultado e
lançamento do catálogo da 34º edição do Prêmio Design.
As atividades do MCB na 15ª Primavera dos Museus, parte da programação especial da Secretaria de Cultura e
Economia Criativa e do Ibram (Instituto Brasileiro de Museus), contou com visitação às exposições temporárias e
de longa duração (A Casa e a Cidade – Coleção Crespi Prado; Remanescentes da Mata Atlântica & Acervo MCB;
Vitrine – Utensílios da Cozinha Brasileira; Jean Gillon: artista-designer; Bernardo Figueiredo: designer e arquiteto
brasileiro), além da oficina online de desenho ‘Que Objeto é Esse?’, realizada pelo Educativo do MCB.
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A plataforma Google Arts and Culture continua atualizada com as exposições de longa duração do MCB:
‘Remanescentes da Mata Atlântica e Acervo MCB’, e ‘A Casa e a Cidade – Coleção Crespi Prado’. No site, os
visitantes
podem
conhecer
ambas
as
mostras.
O
link
do
Museu
na
plataforma
é:
https://artsandculture.google.com/partner/museu-da-casa-brasileira.

Programa de Edificações

Apresentamos abaixo o resumo das principais atividades desenvolvidas e executadas dentro do programa de
Edificações no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2021.
Durante o período o Núcleo de Manutenção desenvolveu as atividades de acordo com o Plano de Conservação e
Manutenção Predial estabelecido para o Museu da Casa Brasileira, considerando três pilares de atuação –
Manutenções Preventivas, Corretivas, Obras Melhorias-Intervenções e Demandas Programadas, conforme
descreveremos resumidamente abaixo:

Manutenções Preventivas:
Realizado nos sistemas prediais: (Climatização, Elétrica, Hidráulica, Civil, Combate ao 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, conforme descrito nos relatórios dos serviços de Manutenção Preventiva (Check List ou Plano de
Manutenção).

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. Abaixo alguns exemplos de manutenções realizadas:
Pinturas diversas em alvenarias, esquadrias, bases expositivas, muros, salas de trabalho, etc.
Recuperação pontual de trechos da pavimentação.
Substituição de componentes elétricos como lâmpadas, receptáculos, dispositivos de proteção e reparos elétricos.
Conserto de mobiliário.
Consertos e substituições de peças hidráulicas, como sifões, chuveiro, tubulações e desentupimentos.
Higienizações intensivas.

Obras, Melhorias e intervenções:

Ampliação e atualização parcial do sistema de monitoramento de CFTV.
Implantação do painel de acionamento remoto na entrada de energia, em complementação a ação de
modernização da entrada de energia, através da implantação da cabine primária para recebimento, transformação
e distribuição da tensão para atender a demanda.
Melhoria na área destinada para uso do restaurante, através da implantação do bar, anexo ao deck do restaurante.
Ampliação do sistema de drenagem do gramado
Substituição total da lona do toldo e cortinas do terraço, pintura geral das treliças e colunas.
Substituição do quadro de alimentação do elevador.
Regularização do piso da área do barracão oficina.
Reforma do vestiário feminino.
Execução de infraestrutura elétrica para alimentação dos containers de apoio para áreas operacionais de
Manutenção, Prêmio Design, Administrativo e Restaurante.
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Reestruturação e ampliação da área dos Containers para remanejar o Oficina de Manutenção e Estoques.
Construção de base para contentor de resíduos orgânicos.
Criação do Atelier Educativo no antigo barracão da Manutenção.
Instalação de equipamentos de climatização nas salas do Núcleo Técnico e Administrativo Financeiro, para maior
oferta de conforto térmico aos usuários.
Instalação de uma pia na área do atelier do educativo para melhor acolhimento dos visitantes e atendimento das
demandas e atividades da equipe.
Instalação de prateleiras no hall principal para acomodação das publicações do MCB, disponíveis para leitura do
público.
Restauração das portas de acesso principal e recepção.
Substituição de um trecho da tubulação do sistema de combate a incêndios que apresentou vazamento milimétrico,
identificado através de teste de estanqueidade preventivo das instalações hidráulicas.
Revisão do layout do Cedoc, instalação de divisória de drywall e vidro, substituição da porta de acesso ao
ambiente substituída por porta corta fogo, pintura geral das paredes, teto, portas e janelas.
Realizado restauro no pilar do portão de acesso à rua Gumercindo Saraiva.
Implantação de cobertura temporária no deck do restaurante para melhor acolhimento dos usuários.
Substituição de um trecho do conjunto de tubulações das instalações hidráulicas do barrilhete localizado no sótão
do crespi, trecho que se origina nos reservatórios e se deriva para as colunas de distribuição do sistema de água
potável.
Realizado processo de recuperação do rejunte das pastilhas de revestimento do banheiro masculino do hall do
restaurante e da copa.
Readequação do sistema de drenagem calçada terraço, compreendendo:
Reativação do sistema de drenagem da calçada do terraço.
Substituição dos receptores e condutores de água pluvial.
Troca do elemento envoltório filtrante
Ampliação da área de captação de águas pluviais.
Readequação da tubulação, proporcionando maior vazão e fluidez do transito da água.
Instalação de elemento retentor para auxilio no processo de limpeza das folhas do jardim.
Reconstrução do piso para acesso ao terraço, garantido acessibilidade e segurança para acesso ao ambiente.
Implantação de tubulação para passagem de condutores temporários de energia e dados, objeto de programações
de eventos.
Lavagem das pedras decorativas da base de captação.
Executado melhoria dos metais dos sanitários, instalado mecanismo de retenção/acionamento para auxiliar na
redução do consumo de água das descargas dos banheiros, masculino e feminino do hall do restaurante.
Implantação de banco capacitivo na cabine secundária para correção dos parâmetros de medição de energia
elétrica, após análise de rede.
Manutenção corretiva das calhas de captação e escoamento de águas pluviais dos telhados da ala
administrativa/acervo e restaurante/núcleo técnico.
Recuperação da face interna das platibandas dos telhados da ala administrativa/acervo e restaurante/núcleo
técnico.

Demandas Programadas:

Recuperação e preparação de ambientes expositivos:
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Preparação das salas expositivas com recuperação geral, pintura, ajustes elétricos e iluminação, confecção de
suportes e carregamentos diversos para receber as mostras abaixo:
“Bordado no Museu” e “Diálogo Design: Polônia Brasil”.
“Remanescentes da Mata Atlântica e Acervo MCB”, “Emoção de Dúvida”, “31o Prêmio Design do MCB”,
“Desenhando a Cidade: Neco Stickel” e “Cadeira Firmeza”.
“Vitrine utensílios da cozinha brasileira”, “Pioneiros do design brasileiro” e “33º Prêmio Design”
“Indústria Artesanal – Atelier Oï” e “Peconheiros”, e do Painel “As Palavras e Casas”
“32o Concurso do Cartaz”, “32o Prêmio Design do MCB”, e do Painel “Pioneiros do Design Brasileiro – Percival
Lafer”.
“Ruy Ohtake: A Produção do Espaço “ e “ Design Gráfico para Eventos”.
“Alex Wollner Brasil Design Visual”
“Bruno Munari”, “Chaísmo” e “Berços Coleção MCB”.
33º edição do Prêmio Design nas salas expositivas 1 – 2 – 3 – 4 – 5 e hall principal.
Urbanismo ecológico, Casas do Brasil – conexões paulistanas e Campos de Altitude.
Bernardo Figueiredo-designer e arquiteto brasileiro e Jean Gillon-artista designer. No processo de recuperação, os
painéis das salas 4 e 5 foram reabertos, para que a ventilação natural fosse privilegiada.
Montagem e desmontagem da estrutura referente as atividades do Núcleo Educativo, apresentações musicais, e
lançamentos de livros

Treinamentos e equipamentos de proteção individual e coletiva:
No período foram executados os treinamentos periódicos de formação de brigada de incêndio voluntária até o ano
de 2020, para o exercício de 2021, em decorrência do encerramento do contrato de gestão, considerando o
vencimento no mês de dezembro, o treinamento foi postergado para o exercício de 2022 a ser realizado junto ao
novo gestor do imóvel somado a definição do quadro de pessoal para 2022.
Executado treinamento semestral da equipe de manutenção e reciclagem periódica do treinamento referente as
atividades de trabalho em altura, trabalho com eletricidade e uso de equipamentos de proteção individual e coletiva
em atendimento as orientações das NR-35, NR-10 e NR-06.
Realizado renovação conforme periodicidade estabelecida dos EPIS e EPCS da equipe operacional de
manutenção, para execução das atividades da edificação.

Higienização de bebedouros:
Durante o período os bebedouros foram submetidos a manutenção e substituição dos elementos filtrantes a cada
semestre.

Limpeza e desinfecção dos reservatórios de água potável e reserva técnica de incêndio:
Durante o período os reservatórios de água potável e reserva técnica de incêndio foram submetidos a limpeza e
desinfecção semestral.

Limpeza e desinfecção das caixas de esgoto e gordura:
Durante o período as caixas de esgoto e gordura passaram por esgotamento e limpeza semestral.
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Conservação e testes dos equipamentos de proteção individual e coletiva:
No período foram executados os testes de aferição para garantia da segurança sobre o uso dos equipamentos de
proteção individual e coleta da entrada de energia elétrica.

Combate a Pragas:
Durante o período as manutenções foram executadas, seguindo cronograma estabelecido anualmente, com
atividades preventivas de ação quinzenal, bimestral semestral e anual para as atividades de desratização,
desinsetização, descupinização e ação preventiva para prevenção da nidificação de pombos.
Foram realizadas ações corretivas para remoção de pontos de abelhas e vespas, sempre executado com
acompanhamento e orientação da Autoridade Sanitária da região.

Conservação entrada de gás natural:
Foram realizados em periodicidade anual os testes para análise da estanqueidade da tubulação de entrada e
distribuição do gás natural da cozinha.

Combate e Prevenção ao Incêndio:
Durante o período os equipamentos de prevenção e combate ao incêndio foram conservados de forma a garantir a
operacionalidade do sistema de detecção de fumaça com periodicidade mensal, extintores com vistoria mensal e
recarga anual e rede de hidrantes com teste mensal e verificação hidrostática das mangueiras anualmente.

Conservação equipamentos de ar condicionado:
Durante o período os ambientes climatizados foram mantidos com PMOC ativo, de forma a garantir as condições
sanitárias e de conforto térmico para os ambientes climatizados.

Monitoramento da qualidade do ar e água:
Foram realizados em periodicidade semestral coleta para análise da qualidade do ar ambiente dos ambientes
climatizados e coletas bimestrais para análise da qualidade da água.

Conservação arbórea:
Durante o período foram realizadas as seguintes ações de conservação arbórea no jardim:
Análise fitossanitária dos exemplares arbóreos para processo de poda, remoção e posterior plantio compensatório:
Poda de 54 exemplares arbóreos, conforme autorização e despacho junto a Autoridade Municipal e Estadual,
compreendendo:
Manejo por poda de levantamento (ramos baixos), equilíbrio, limpeza e adequação de acordo com as
especificações do Manual Técnico Municipal de Podas.
Remoção de 35 exemplares arbóreos, conforme autorização e despacho junto a Autoridade Municipal e Estadual,
compreendendo:
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Manejo de remoção com supressão e plantio compensatório de acordo com a Lista de espécies arbóreas nativas
do Município, anexa Portaria 61/2011.
Replantio de grama nos fundos do jardim.
Implantação de sub-bosque em parceria com a programação de público, feira Sabor Nacional e quadro Verdejando
da TV Globo.

Regularização do imóvel, AVCB e ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO:
AVCB:
Durante o período foi realizado a renovação do AVCB nas seguintes datas:
Emissão em 01/05/2017 sob nº 292988 com validade até 07/03/2019.
Emissão em 26/03/2019 sob nº 401578 com validade até 19/03/2022. Considerando o encerramento do contrato
de gestão em 31/12/2021, a responsabilidade pelo uso do AVCB emitido em nome da Organização Social de
Cultura, entre o período de 01/01/2022 à 19/03/2022 foi transferido para o novo gestor Fundação Padre Anchieta,
objeto de atendimento junto ao Corpo de Bombeiros através do protocolo FAT Nº 320510-3/2021 realizado em
02/12/2021.

Regularização imobiliária do Imóvel:
O processo de regularização do imóvel do Museu da Casa Brasileira para obtenção do Alvará de Funcionamento
de local de reunião de público está em andamento desde 2011, objeto de contratação de consultoria para
realização de um estudo de viabilidade técnica - EVTL, com levantamento das necessidades do imóvel para
regularização, bem como das providências junto à Prefeitura Municipal de São Paulo, conforme histórico abaixo:
1- de Regularização do imóvel do MCB com mudança de uso de acordo com a característica de operação
(Processo nº 2013.0.149.654.1 – início em 2013);
2- de Retirada do Alvará de Funcionamento para museu e local de reunião de público (Processo nº 20160.053.357-0 – início em 2016 indeferido, e nº 2019-0.047.350-6 em atendimento a notificação recebida);
3- de Pedido de enquadramento das atividades em nR2-8 (Processo nº 6066.2019/0007868-2);
4- do pedido para adequação das demandas de acessibilidade (Processo 2017-0.063.709-2 protocolado em 2017.
O primeiro, após anos em análise, recebeu em setembro de 2019, autorização para execução de obras para
adequação de acessibilidade (elevador e acréscimo de sanitários) com vista à regularização. Em outubro do
mesmo ano houve suspensão da referida autorização.
O segundo, após análise no período até novembro de 2019, foi indeferido na mesma data. Foi solicitada a
suspenção do indeferimento até o término do processo de regularização, fato que foi negado com emissão de
notificação com possibilidade de autuação (multa e interdição de funcionamento) caso a regularização não fosse
adequada até o dia 27 de dezembro de 2019, diante deste cenário realizamos um novo pedido de Alvará de
Funcionamento nos moldes orientados de ocupação até 500 pessoas conforme entendimentos anteriores.
A razão da suspensão da autorização e do indeferimento do alvará é que o plano Diretor permite a mudança de
uso da edificação para Museu na região, mas, entretanto, só permite que seja local de reunião para no máximo 100
pessoas.
Recebemos como instrução da Coordenadoria de Legislação de Uso e Ocupação do Solo (DEUSO), que fosse
iniciado outro processo de regularização nesse órgão, solicitando o enquadramento na categoria nR2-8, específica
para áreas de “serviços públicos sociais de médio porte...”; o alvará expedido nessa categoria, entretanto, limitaria
a ocupação até, no máximo, 500 pessoas. Segundo a diretoria do Deuso que nos orientou, esta é a única
possibilidade dentro da legislação atual. Sendo assim, no intuito de dar continuidade e protocolar o novo
encaminhamento frente o risco iminente de autuação, o Museu procedeu conforme instruído, ciente que essa
solução não poderá ser definitiva dada a restrição de acolhimento real de público.
O terceiro, após análise da direção do Deuso foi devolvido com a negativa sobre a solicitação de enquadramento
em nR2-8, devolutiva essa em desacordo ao orientado e acordado para o MCB, em reunião junto a direção do
Deuso. Solicitamos a reconsideração do pedido dentro do prazo legal do processo.
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Na ocasião dos entendimentos e orientações, estava sendo encaminhado junto a Câmara Municipal uma minuta de
revisão da lei de Zoneamento; seria a ocasião de se estabelecer para o terreno da edificação do MCB um
zoneamento próprio, diverso de sua área de entorno, que permita a sua adequada utilização, seja no que se refere
aos eventos que realiza, seja no que se refere ao patamar de público que recebe; o Clube Pinheiros já tem, na
legislação de zoneamento atual, uma solução nestes moldes.
Foi realizada intervenção pela UPPM objeto do oficio nº 511/2019 junto a Prefeitura para tratar o assunto sobre as
definições e orientações para regularização do imóvel, onde o parecer foi favorável para ocupação do imóvel em
até 500 pessoas.
O quarto, referente ao processo de acessibilidade, segue em análise, considerando que se faz necessário a
obtenção sobre a definição dos processos de regularização do imóvel, para que os processos sigam concordância
e compatibilizados.
Considerando o encerramento do contrato de gestão em 31/12/2021, bem como os andamentos da transição da
gestão do MCB, que são objeto de tratativas entre a Direção da O.S - A CASA, UPPM/SECEC e Fundação Padre
Anchieta, desde o mês de julho de 2021 foram compartilhados os contatos da consultoria contratada atualmente
pela O.S, e realizado reunião para alinhamento da demanda junto a Fundação Padre Anchieta, para definição da
estratégia de atuação partir de 01/01/2022, tendo em vista que os processos estarão ativos até a data de
31/12/2021 em nome da Organização Social, sendo a responsabilidade sobre a tramitação do processo, seja, com
a contratação da atual consultoria ou não, de responsabilidade do futuro gestor e proprietário pelo imóvel,
Fundação Padre Anchieta.

Conservação do elevador:
Durante o período o elevador de passageiros foi conservado por empresa especializada para garantia da
segurança durante o acesso ao pavimento superior da edificação.

Seguro Predial:
Durante o período, de acordo com as periodicidades estabelecidas, o seguro predial foi renovando anualmente.

Ações de sustentabilidade no âmbito predial:
Executado melhoria dos metais dos sanitários masculino e feminino do hall do restaurante para redução do
consumo de água, com a instalação de 4 torneiras por acionamento temporalizado e 6 válvulas de descarga com
duplo acionamento.

Coletas de resíduos orgânicos, não orgânicos e recicláveis são realizadas semanalmente por empresa contratada,
e com destinação final em aterro regulamentado, com cadastro ativo junto à AMLURB/PMSP.
Realizado renovação anual do cadastro junto a AMLURB/PMSP. Considerando o encerramento do contrato de
gestão, o cadastro será cancelado em 30/12/2021, onde o futuro gestor informou que haverá um novo cadastro
para 2022.

Manutenção da utilização de produtos não tóxicos para processos auxiliares de limpeza, unidos aos cuidados dos
protocolos sanitários contra à covid-19, e que não causam danos ao meio ambiente sob cadastro junto à ANVISA
nº 25351228577201609.
Monitoramento dos consumos de água e energia, são realizados semanalmente através de ferramentas internas
de controle, com objetivo de acompanhar o desempenho dos sistemas prediais.
Nos horários de ponta onde tarifação de energia elétrica apresenta custo superior ao horário normal, como ação é
realizado remanejamento e revezamento dos sistemas e motores, com objetivo de reduzir o consumo de energia
elétrica.
Realizado estudo para análise de viabilidade de projeto junto ao Núcleo Educativo e Restaurante Capim Santo,
sobre a implantação de um sistema de compostagem de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei
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Federal 12.305/10, com objetivo de reduzir o montante encaminhado para o aterro sanitário e os custos
relacionados com o transporte e taxas cobradas;
Reduzir a emissão dos gases de efeito estufa, que são gerados na decomposição de resíduos
orgânicos em condições anaeróbicas, ou seja, em confinamento;
Promover uma conscientização maior da sociedade sobre as questões ambientais através de integração com
Núcleo Educativo.
Realizado estudo para as atividades da agenda do MCB com público, em que se fará necessário a utilização de
produtos descartáveis, será aplicado para o exercício de 2021 a utilização de materiais biodegradáveis, de acordo
com a regulamentação da Lei Municipal Nº 17.261.
Conservação do sistema elétrico:
Durante o período foram realizadas ações manutenção preventiva do sistema elétrico, conforme abaixo:
Inspeção mensal dos componentes
Parada anual para limpeza, medição e análise das grandezas dos componentes da entrada de energia.
Analise termográfica, medição do SPDA e análise das instalações elétricas.

Ações de acessibilidade no âmbito predial:
Não foram realizadas intervenções relevantes na estrutura do imóvel, no que diz respeito a adequação para
atendimento acessibilidade, devido o processo de tramitação junto a Prefeitura seguir em análise e depender dos
encaminhamentos dos demais processos de regularização e alvará de funcionamento.

Ações iniciais de enfrentamento da Pandemia:
Foram realizadas as seguintes ações descritas abaixo, ainda realizadas antes do fechamento do museu em
17/03/2020, segundo instruções do Centro de Contingência do Covid-19 para a suspensão de funcionamento de
todos museus ligados a Secretária de Cultura e Economia Criativa do estado de São Paulo. Durante o período de
suspensão das atividades presenciais ao público, o núcleo de manutenção do MCB redimensionou o planejamento
para atividades de rotina com o objetivo de minimizar os riscos e manter as ações essenciais para preservação da
edificação. O planejamento previu a continuidade à execução do plano de conservação das instalações prediais
realizadas pela equipe fixa de manutenção, em forma de rodizio presencial e redução de valores e demandas de
serviços contratuais com terceiros, como equipe de segurança e limpeza. No período foram aplicados
procedimentos adicionais de higienização da edificação, conforme descrito abaixo:
Implantação de medidas adicionais de higienização dos ambientes.
Aumento da frequência dos repasses de limpeza nos banheiros da edificação.
Limpeza intensificada a cada hora de superfícies sensíveis ao toque como: equipamentos eletrônicos, portas,
relógio de ponto e ambientes de uso compartilhado.
Disponibilização de álcool em gel 70º no interior da edificação e nos pontos de circulação do público.
Implantação da obrigatoriedade de uso de máscara de proteção facial para acesso à edificação.
Foi elaborado pela equipe técnica do Museu, à partir das orientações da Organização mundial de Saúde (OMS) ,
dos protocolos oficias do Estado e dos modelos propostos pelo Instituto Nacional de Museus (IBRAM) e Conselho
Internacional de Museus (ICOM), um primeiro manual visando novos procedimentos à abertura, contendo os
protocolos necessários às novas condições sanitárias e de convívio social (Condições de distanciamento social,
Higienização e Sanitização, Comunicação, Esforço de testagem e Condições de segurança). Esta documentação
seguiu para aprovação da SECEC e será a base para o estabelecimento seguro de todos os procedimentos de
acesso e comunicação com o público e funcionários quando da retomada das atividades presencias.
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Ações de controle e planejamento para reabertura das atividades presenciais ao público:
Execução de treinamento técnico, teórico e prático para as equipes de atendimento direto ao público, orientadores
de público, bilheteiros e recepcionistas, ministrado pelo núcleo de manutenção e diretoria.
Acompanhamento e monitoramento dos casos de Covid-19, junto à diretoria da instituição e Recursos Humanos,
prezando pelo cumprimento dos protocolos sanitários.
Limpeza periódica dos ambientes de trabalho
Higienização dos capachos das portas
Higienização das estações de trabalho
Higienização ampliada dos sanitários
Desinfecção dos ambientes com produto eficaz contra o vírus SARS-Cov-2(covid-19)
Substituição dos filtros das janelas do acervo, para promoção do aumento da oferta de renovação de ar ambiente,
e para controle da sujidade das peças do acervo.

Ações de manutenção do controle da covid-19

Implantação de procedimento para abertura e fechamento de uma janela da sala expositiva nº 6, climatizada no
pavimento superior, para melhoria da qualidade do ar ambiente, proporcionando aumento da captação do ar
externo para assistência na renovação do ar interior, para auxilio no combate à Covid-19, considerando o retorno
da visitação ao ambiente.
Higienização e desinfecção dos capachos das portas de entrada principal, salas 1,2 e 3, hall banheiros, copa e
recepção administrativa.
Aumento do efetivo de vigilância patrimonial para auxílio na orientação e controle de público aos finais de semana,
considerando a ocupação de visitação às exposições, áreas externas e restaurante.
Controle de utilização do elevador de passageiros para acesso ao pavimento superior, prezando pelo uso de
pessoas com mobilidade reduzida.
Lavagem mensal do piso do terraço, devido ao fluxo de visitação.
Lavagem quinzenal do piso da lateral a Rua Gumercindo Saraiva, devido o fluxo de acesso.
Ampliação temporária do espaço para realização de refeições, para garantia do distanciamento social, e diminuição
do contato pessoal entre colaboradores, proporcionando assim, melhor rastreabilidade para acompanhamento de
casos suspeitos e confirmados de contaminação causado pela Covid-19.
Implantação de barreira física no refeitório e educativo após a liberação para retorno da equipe para trabalho
presencial, para garantia do distanciamento.
Desinfecção diária dos bancos do jardim e guarda-sóis do gramado, considerando o contato direto pelos visitantes.
Reforço dos procedimentos de desinfecção dos ambientes, prezando pela utilização de produtos homologados
pela ANVISA.
Substituição dos elementos filtrantes das janelas do corredor do acervo, salas 4 e 5 e banheiro da casa.
Retorno da visitação à exposição do pavimento superior Crespi Prado, após o anuncio da vacinação da população
adulta.
Implantação de pontos adicionais para higiene das mãos no pavimento superior, terraço e banheiros.
Abertura das janelas das salas 4 e 5, junto a inauguração da exposição: Jean Gillon-artista designer, para aumento
da oferta de ventilação natural no ambiente.
Manutenção do monitoramento e rastreabilidade dos casos suspeitos e confirmados de covid-19.
Durante o período pandêmico, não foram registrados casos de contaminação direta nas instalações do MCB.

Programa de Gestão Museológica
Apresentamos abaixo as principais ações executadas no programa de gestão administrativa nestes cinco anos do
contrato de gestão;
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2017
No programa administrativo financeiro, está gestão manteve, durante o exercício de 2017, o
empenho na captação de recursos e/ou estabelecimento de parcerias que possibilitaram a realização das
ações condicionadas, garantindo ao MCB uma agenda cultural com uma programação intensa e
diversificada, sempre pertinente às áreas de vocações especificas da instituição.
Durante o todo o exercício a captação de recursos foi priorizada, fazendo com que fosse possível ao
museu cumprir com todas as suas obrigações contratuais e com o plano de trabalho, apesar do cenário
econômico nacional bastante desfavorável que contextualizou o período.
No decorrer do período foi central também a manutenção do 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 2017
 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.
 Com um cenário econômico desfavorável, impactando diretamente no orçamento de 2017, está gestão
manteve o foco na redução de custos operacionais do museu.
 Foco na captação de recursos e no fechamento de novas parceiras.
 Foi estabelecida rotina sólida para o contínuo acompanhamento mensal do orçamento através do
regime de competência, conforme as regras e diretrizes contábeis. O modelo da planilha orçamentária
de 2017 do MCB está em conformidade com o SMAC. Foram separadas as despesas com utilidades
públicas e portaria e segurança.
 A Receita operacional do trimestre (ação nº 2), gerou um montante R$228.821,41, segundo melhor
resultado desde 2013.
 Entrega do plano de mobilização (ação 1) com o planejamento de captação de recursos da O.S para o
exercício de 2017










Segundo trimestre 2017
Iniciamos no segundo trimestre os trabalhos de auditoria independente do exercício de 2017,
executados pela KPMG Auditores Independentes.
Neste trimestre, o Museu foi credenciado no Programa TechSoup Brasil; iniciativa da ATN Associação Telecentro de Informação e Negócios em parceria com a TechSoup Global Network
para obter suporte em Tecnologia da Informação para organizações sem fins lucrativos. O Programa
TechSoup Brasil de Doação de Licenças de Software ajuda a estruturar organizações em diversos
países; através dele, as organizações se beneficiam da consolidação de muitos programas de
doações em um único ambiente integrado, com uma vasta gama de informações sobre colaboração e
apoios prestados pela TechSoup e suas organizações parceiras, propiciando uma redução substancial
dos custos habitualmente dispendidos. Abaixo a relação de algumas empresas parceiras:
Microsoft, Google, Symantec, Box, Autodesk, Adobe, Bitdefender, Tableau e CleverReach.
Considerando ainda o contexto atual, a captação de recursos próprios foi prioritária no programa,
tendo sido a receita operacional do trimestre (ação nº 2), no montante R$2.235.016,70, o melhor
resultado desde 2013.

Terceiro trimestre 2017
Iniciamos os preparativos para a segunda fase da auditoria de 2017 que viria a ocorrer em novembro17.
Com os novos contratos firmados de exploração do espaço, houve um crescimento de 87% em
relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo o melhor resultado trimestral desde 2013
A Receita operacional total do trimestre (ação nº 2), gerou um montante R$793.102,53, melhor
resultado do terceiro trimestre desde 2013
Para viabilizar as exposições, o programa “música no MCB”, rotinas de manutenção e publicidade e
propaganda online em 2017, está gestão estabeleceu parcerias com grandes instituições nacionais e
internacionais, que haviam investido montante de R$1.873.995,88 até o terceiro trimestre de 2017.
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Grandes parceiros como Google, Instituto Italiano de Cultura, JLCG – Arquitectos Ltda, Instituto
Embraer de Educação e Pesquisa, The Spirit of Poland Foundation , Fahrenheit Comunicação e
Publicidade EIRELLI e os vários músicos que se apresentaram no museu, contribuíram para o
desenvolvimento institucional do museu.

Quarto trimestre 2017
Início dos trabalhos para o fechamento do exercício de 2017, em conjunto com a auditoria
independente.
Como de praxe, o último trimestre do ano sempre concentra uma receita maior com a cessão onerosa
do espaço para evento privados, com ênfase no mês de dezembro, quando foi realizado um grande
número de eventos. O espaço ficou plenamente ocupado nas primeiras semanas, apresentando bons
índices de faturamento no período.
Já os eventos públicos, que integram a agenda de programação cultural da instituição, tiveram um pico
de concentração no mês de novembro. O motivo é interesse por parte dos parceiros na realização de
atividades relacionadas ao tema vocacional do Museu. No mês de dezembro houve uma ocupação
plena da agenda nas primeiras semanas, já previamente contratada para a realização dos eventos
privados, como também pelo período de festas que se aproximava, a partir da segunda semana,
sugerindo pouco quórum para qualquer atividade que viesse a acontecer.
Um diferencial deste ano foi a realização de sete feiras artesanais no jardim do museu, que geraram
mais de R$94.000 mil reais de receita. Este novo projeto desenvolvido desde 2015, além de propiciar
captação de recursos adicionais, aumentou a visibilidade da instituição atraindo um grande número de
visitantes aos finais de semana, com diversificação do perfil do público recebido; a iniciativa foi,
portanto, bastante bem-sucedida.

Como um novo plano de captação implantado desde 2013, os resultados obtidos demonstraram o
amadurecimento da instituição na captação de recursos financeiros ou através de parcerias.
O valor total captado no ano, no total de R$ 4.413.254,19, mostrou-se o melhor ano da série histórica do
museu, demonstrando que os objetivos foram plenamente atingidos, e até superados.
2018
No programa administrativo financeiro, esta gestão manteve, durante o exercício de 2018, o empenho na
captação de recursos e/ou estabelecimento de parcerias que possibilitaram a realização das ações
condicionadas, garantindo ao MCB uma agenda cultural com uma programação intensa e diversificada,
sempre pertinente às áreas de vocações especificas da instituição.
Durante o todo o exercício a captação de recursos foi priorizada, fazendo com que fosse possível ao museu
cumprir com todas as suas obrigações contratuais e com o plano de trabalho, apesar do cenário econômico
nacional bastante desfavorável que contextualizou o período.
No decorrer do período foi central também a manutenção do 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 2018

Planejamento do cronograma em conjunto com a KPMG para a execução da auditoria do exercício de
2018.

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

Com um cenário econômico desfavorável, impactando diretamente no orçamento de 2018, esta gestão
manteve o foco na redução de custos operacionais do museu.

Foco na captação de recursos e no fechamento de novas parceiras.

Foi estabelecida rotina sólida para o contínuo acompanhamento mensal do orçamento através do
regime de competência, conforme as regras e diretrizes contábeis. O modelo da planilha orçamentária de
2018 do MCB está em conformidade com o SMAC. Foram separadas as despesas com utilidades públicas
e portaria e segurança.

A Receita operacional do trimestre (ação nº 24), gerou um montante R$ 517.281,61, apresentando o
melhor resultado para a ação desde 2013.
Segundo trimestre 2018

Iniciamos no segundo trimestre os trabalhos de planejamento para auditoria independente do exercício
de 2018, executados pela KPMG Auditores Independentes.
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Considerando ainda o contexto atual, a captação de recursos próprios foi prioritária no programa,
tendo sido a receita operacional do trimestre (ação nº 24), no montante R$ 1.441.053,99, o melhor
resultado desde 2013.
Terceiro trimestre 2018

Iniciamos os preparativos para a segunda fase da auditoria de 2018 que correu em novembro-18.


A Receita operacional total do trimestre (ação nº 24), gerou um montante R$ 788.050,87.

Para viabilizar o programa “música no MCB”, rotinas de manutenção e publicidade e propaganda
online, e exposições temporárias em 2018, esta gestão estabeleceu parcerias com grandes instituições
nacionais e internacionais, que haviam investido montante de R$1.203.860.65 até o terceiro trimestre de
2018.
Em continuidade aos demais trimestres, grandes parceiros como Google, Tadeu Luiz da Costa-ME, Fahrenheit
Comunicação e Publicidade EIRELLI, FIX DESIGN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., Instituto Cidade em
Movimento, Instituto Italiano de Cultura, Leonardo Yu Marins, Tomara Educação e Cultura Ltda-ME, Weimar
Empreendimentos Artísticos Ltda e vários músicos que se apresentaram no Programa “Musica no Museu” que
contribuíram para a captação de recursos próprios e para a construção e divulgação da agenda de
programação cultural da instituição..









Quarto trimestre 2018
Início dos trabalhos para o fechamento do exercício de 2018, em conjunto com a auditoria independente.
Como de praxe, o último trimestre do ano sempre concentra uma receita maior com a cessão onerosa do
espaço para evento privados, com ênfase no mês de dezembro, quando foi realizado um grande número de
eventos. O espaço ficou plenamente ocupado nas primeiras semanas, apresentando bons índices de
faturamento no período.
Já os eventos públicos, que integram a agenda de programação cultural da instituição, tiveram um pico de
concentração no mês de novembro. O motivo é interesse por parte dos parceiros na realização de
atividades relacionadas ao tema vocacional do Museu. No mês de dezembro houve uma ocupação plena da
agenda para a realização dos eventos privados.
Um diferencial deste ano foi a realização de treze feiras artesanais no jardim do museu, que geraram mais
de R$203.000 mil reais de receita. Este novo projeto desenvolvido desde 2015, além de propiciar captação
de recursos adicionais, promove a sustentabilidade desta cadeia produtiva (pequenos produtores e
artesões) e aumenta a visibilidade da instituição, atraindo um grande número de visitantes aos finais de
semana, com diversificação do perfil do público recebido; a iniciativa foi, portanto, bastante bem-sucedida.
Como um novo plano de captação implantado desde 2013, os resultados obtidos demonstraram o
amadurecimento da instituição na captação de recursos financeiros ou através de parcerias. O valor total
captado no ano, no total de R$ 4.843.168,83 mostrou-se o melhor ano da série histórica do museu,
demonstrando que os objetivos foram plenamente atingidos, e até superados.

2019
No programa administrativo financeiro, esta gestão manteve, durante o exercício de 2019, o empenho na
captação de recursos e/ou estabelecimento de parcerias que possibilitaram a realização das ações
condicionadas, garantindo ao MCB uma agenda cultural com uma programação intensa e diversificada, sempre
pertinente às áreas de vocações especificas da instituição.
Durante todo o exercício a captação de recursos foi priorizada, fazendo com que fosse possível ao museu
cumprir com todas as suas obrigações contratuais e com o plano de trabalho, apesar do cenário econômico
nacional bastante desfavorável que contextualizou o período.
No decorrer do período foi central a manutenção do 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 2019

Planejamento do cronograma em conjunto com a KPMG para a execução da auditoria do exercício de
2019.

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

Com um cenário econômico desfavorável, impactando diretamente no orçamento de 2019, esta gestão
manteve o foco na redução de custos operacionais do museu.
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Foco na captação de recursos e no fechamento de novas parceiras.

Foi estabelecida rotina sólida para o contínuo acompanhamento mensal do orçamento através do
regime de competência, conforme as regras e diretrizes contábeis. O modelo da planilha orçamentária de 2019
do MCB está em conformidade com o SEC.
A Pesquisa de satisfação de público geral (ação 1) realizada a partir de totem eletrônico contou com a
participação de 676 visitantes e apresentou o indicador de 93,50%, considerando as avaliações “ótimo, bom e
regular” demonstrando a eficiência desta gestão no desenvolvimento da agenda cultural do museu. A pesquisa
foi implantada com a metodologia indicada pela Unidade Gestora; entretanto, deve-se considerar, na análise
dos resultados obtidos, as limitações da metodologia proposta (totem eletrônico, sem controle estatístico de
amostragem);
A Receita operacional do trimestre (ação 2), gerou um montante R$485.823,62.

Segundo trimestre 2019
A Pesquisa de satisfação de público geral (ação 1) realizada a partir de totem eletrônico contou com a
participação de 586 visitantes (amostra que representa 1,30% do total de visitantes no período) e apresentou o
indicador de 94,00%, considerando as avaliações “ótimo, bom e regular” demonstrando a eficiência desta gestão
no desenvolvimento da agenda cultural do museu. A pesquisa foi implantada com a metodologia indicada pela
Unidade Gestora; entretanto, deve-se considerar, na análise dos resultados obtidos, as limitações da metodologia
proposta (totem eletrônico, sem controle estatístico de amostragem)

A Receita operacional do trimestre (ação 2), gerou um montante R$1.238.919,63

Terceiro trimestre 2019

Iniciamos o planejamento da auditoria de 2019 que correu em setembro-19.
A Pesquisa de satisfação de público geral (ação 1) realizada a partir de totem eletrônico contou com a participação
de 540 (1,49% do total de visitantes do trimestre - 36.214) visitantes e apresentou o indicador de 96,10%,
considerando as avaliações “ótimo, bom e regular” demonstrando a eficiência desta gestão no desenvolvimento da
agenda cultural do museu. A pesquisa foi implantada com a metodologia indicada pela Unidade Gestora;
entretanto, deve-se considerar, na análise dos resultados obtidos, as limitações da metodologia proposta (totem
eletrônico, sem controle estatístico de amostragem);

A Receita operacional do trimestre (ação 2), gerou um montante R$945.937,60, crescimento de 20%
em relação ao mesmo período de exercício anterior.

A receita com trabalho voluntario (R$292.450) e parcerias (R$359.443) representou 22% da receita
total do trimestre conforme demostrado no quadro abaixo

Quarto trimestre 2019
Início dos trabalhos para o fechamento do exercício de 2019, em conjunto com a auditoria independente.
Como de praxe, o último trimestre do ano sempre concentra uma receita maior com a cessão onerosa do
espaço para evento privados, com ênfase no mês de dezembro, quando foi realizado um grande número de
eventos. O espaço ficou plenamente ocupado nas primeiras semanas, apresentando bons índices de
faturamento no período.
Já os eventos públicos, que integram a agenda de programação cultural da instituição, tiveram um pico de
concentração no mês de novembro. O motivo é interesse por parte dos parceiros na realização de atividades
relacionadas ao tema vocacional do Museu. No mês de dezembro houve uma ocupação plena da agenda para
a realização dos eventos privados.
Realizamos quinze eventos públicos no jardim do museu, que geraram mais de R$240.000 mil reais de receita
de cessão onerosa. Este novo projeto desenvolvido desde 2015, além de propiciar captação de recursos
adicionais, promove a sustentabilidade desta cadeia produtiva (pequenos produtores e artesões) e aumenta a
visibilidade da instituição, atraindo um grande número de visitantes aos finais de semana, com diversificação do
perfil do público recebido; a iniciativa foi, portanto, bastante bem-sucedida.
Como um novo plano de captação implantado desde 2013, os resultados obtidos demonstraram o
amadurecimento da instituição na captação de recursos financeiros ou através de parcerias. O valor total
captado no ano, superior a 4 milhões de reais pelo terceiro ano consecutivo, demonstra que o crescimento se
tornou sustentável e que os objetivos foram plenamente atingidos, e até superados.
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2020
O programa de gestão executiva, transparência e governança, em período de funcionamento regular do museu,
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 vinculada às áreas de vocação especificas da instituição. No exercício em análise, em
função do fechamento da instituição à visitação presencial em decorrência das necessárias medidas de
isolamento social no contexto da pandemia, o empenho foi na continuidade das ações pactuadas para a
manutenção do equilíbrio orçamentário, considerada a abrupta queda na captação de recursos próprios, os
cortes havidos nos repasses do contrato e os custos não previstos para a implantação dos protocolos de
segurança necessários conforme demostrado neste relatório.
Esta gestão mantém ainda 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.
Foi estabelecida rotina sólida para o contínuo acompanhamento mensal do orçamento através do regime de
competência, conforme as regras e diretrizes contábeis. O orçamento do MCB está consolidado com o
balancete contábil em anexo.
No decorrer do período foi central a manutenção do 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 2020
Neste trimestre os impactos financeiros causados pela Covid-19 foram relevantes conforme demonstrado neste
relatório, devido ao fechamento do museu em 17/03/2020.
Foi estabelecida rotina sólida para o contínuo acompanhamento mensal do orçamento através do regime de
competência, conforme as regras e diretrizes contábeis. O orçamento do MCB está em consolidado com o
balancete contábil anexo.
Diante das medidas de isolamento social decorrentes da pandemia, foi necessário adequar o modo de trabalho
dos nossos colaboradores, disponibilizando o acesso remoto aos computadores do museu, possibilitando a
continuidade das atividades através do home office.
Implantamos o relatório de atividades diárias que está sendo anexada aos prontuários de cada colaborador,
com supervisão da gerencia ou coordenação da área.
Segundo trimestre 2020
Em atendimento ao TC 11423/989/20 referente a “Fiscalização Ordenada 2020 - Transparência nas Entidades
de Terceiro Setor”, informamos que todas as solicitações foram atendidas conforme publicação no Diário Oficial
de 07/07/2020 e descritas no anexo técnico da Comunicação e Desenvolvimento Institucional.
Foram introduzidas as Medidas Provisórias nº 927, de 22 de março de 2020, e nº 936, de 1º de abril de 2020,
para suspensão de contratos de trabalho por 60 dias dos colaboradores que não tem possibilidade de executar
as suas atividades remotamente e redução de 25% nos salários e jornada de trabalho dos demais
colaboradores.
Desde o início da quarentena, 64% dos colaboradores desenvolveram suas atividades em home office, 24%
tiveram seus contratos suspensos e 12% em rodízio presencial no museu, utilizando-se do uso de máscaras e
álcool em gel disponibilizados nos ambientes, fornecidos pelo museu.
Instalamos os programas “Anydesk”, ”Conexão Remota do Windows” para liberação do acesso remoto aos
desktops e o sistema de ponto eletrônico” MyWork” para monitoramento dos colaboradores que desenvolvem
suas atividades remotamente.
No curso regular do Contrato, sobreveio a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional pela Organização Mundial da Saúde (“OMS”) em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da alta
possibilidade contaminação humana pelo novo Coronavírus, causador da doença denominada COVID-19,
reconhecida como pandemia global pela OMS no dia 11 de março de 2020, fato que obrigou diversos países a
implementar políticas de restrição de circulação de pessoas nos territórios nacionais, como forma de conter a
proliferação do vírus;
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No Brasil diversas medidas restritivas foram implementadas para a tentativa de contenção da disseminação do
vírus, inclusive a publicação dos Decretos Governamentais de São Paulo, Decreto nº 64.862 e Decreto nº
64.865, ambos de 13 de março de 2020, que recomendam a suspensão de eventos com mais de 500
(quinhentas) pessoas, bem como a publicação do Decreto Estadual nº 59.283 de 16 de março de 2020, o qual
determina o fechamento de museus, bibliotecas, teatros e centros culturais públicos enquanto durar a situação
de emergência, nos termos da Lei nº 13.979/2020;
Nesse contexto, a Entidade disponibilizou, por um período determinado estabelecido pelo departamento de
recursos humanos, utilizando-se como base o período em que o museu esteve fechado ao público, aos seus
colaboradores que impreterivelmente precisaram atuar presencialmente no Museu da Casa Brasileira, e que
recebem vale transporte e utilizam o transporte público, o taxi como transporte seguro de ida e volta para sua
residência.

Terceiro trimestre 2020
Neste trimestre renovamos junto à empresa Porto Seguro o seguro predial do museu conforme está descrito na
ação pactuada nº 51, tendo sido possível negociar a inclusão da cobertura para os equipamentos, móveis e
materiais de escritório da instituição sem que houvesse acréscimo no valor contratado.
De acordo com a Lei 14.020/20 do Decreto 10.422/20, mantivemos as suspensões dos contratos de trabalho
por 60 dias para os colaboradores que não tem possibilidade de executar as suas atividades remotamente e
redução de 25% no mês de agosto nos salários e jornada de trabalho dos demais colaboradores. As
suspensões dos contratos foram determinadas com base nas orientações do TCE explicitadas na Live
“Orientações ao Terceiro Setor” transmitida em 06/07/2020; nessa ocasião, o TCE esclareceu que não poderia
haver pagamento de salários para funcionários cujas atividades não pudessem ser realizadas em Home Office.
Aliadas às citadas reduções salariais, as suspensões colaboraram também no equacionamento do equilíbrio
orçamentário.
Neste trimestre o TCE auditou o exercício de 2018, tendo sido atendidas, no prazo, todas as requisições feitas
pelos auditores. Com base na análise dos novos processos de solicitação dos documentos, iniciamos a
digitalização dos documentos financeiros e Recursos Humanos referente ao exercício de 2020, o que facilitará
os atendimentos futuros.
Recebemos da prefeitura de SP os pareceres referentes aos pedidos de isenção de ISS dos exercícios de 2015
a 2018, tendo sido todos eles indeferidos, visto que foram considerados improcedentes face a “não incidência”
do referido tributo sobre os repasses. Visto não serem incidentes, não haveria porque se falar em isenção.
Enviamos para nossa consultoria jurídica que analisou os documentos e orientou para não protocolássemos o
pedido de isenção em 2020, dado o entendimento de “não incidência” já expresso nos pareceres referentes aos
exercícios anteriores. (Os documentos recebidos e o parecer jurídico foram enviado no relatório do terceiro
trimestre).
Para atender as determinações da CLT, desenvolvemos a política de tele trabalho (“home office”), que iniciou
em 17/03/2020, diante da determinação do Estado de encerrar as atividades presenciais do Museu em razão
da pandemia do COVID-19. Desta forma, tivemos que fazer um plano de emergência para manter o museu
funcionando com as atividades remotas realizadas somente com funcionários que pudessem estar nestas
condições.
A política está no portal da transparência e poderá ser acessada através do endereço https://mcb.org.br/wpcontent/uploads/2020/10/Politica_Interna_Teletrabalho_Home-Office_2020.pdf.
Devido à preocupação da Administração com seus colaboradores, agravada pelo contexto da pandemia, foi
feita a contratação do seguro de vida empresarial incluindo cobertura por morte por covid-19, com carência de
90 dias a partir do dia 17/08/2020.
Neste sentido, foi necessário a atualização do Manual de Recursos Humanos, que foi aprovado pelo conselho
de administração em 15/10/20, e está sendo encaminhado anexo neste relatório.
Ainda no intuito de manter o equilíbrio orçamentário renegociamos os contratos de vários prestadores de
serviço gerando uma economia de R$80.599,84.
Quarto trimestre 2020
Início dos trabalhos para o fechamento do exercício de 2020, em conjunto com a auditoria independente
KPMG.
Neste trimestre o TCE auditou o exercício de 2019, tendo sido atendidas, no prazo, todas as requisições feitas
pelos auditores.
Geralmente o último trimestre do ano sempre concentra uma receita maior com a cessão onerosa do espaço
para evento privados, mas devido a pandemia foram realizados apenas dois eventos e uma cessão de fotos.
O valor total captado no ano foi de R$1.079.919,15, com queda de 74,19% em relação a 2019.

2021
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Primeiro Quadrimestre 2021
O programa de gestão museológica 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 vinculada às áreas de vocação especificas da
instituição.
Plano museológico e planejamento estratégico
O Plano Museológico do MCB, que de acordo com o estabelecido na Lei nº 11.904/09, é instrumento
indispensável para orientação da instituição e de suas ações, constituindo-se assim, ferramenta fundamental
para o desenvolvimento das atividades internas e sua relação com a comunidade. A elaboração de um Plano
Museológico somente será possível de ser concretizada caso se viabilizem as condições para isso;
fundamental haver previsão orçamentária e a definição definitiva sobre a permanência do museu na
edificação que atualmente ocupa. Até que haja estas definições, manteremos a ação em metas
condicionadas (ação 4) para o exercício de 2021.
Gestão administrativa, de recursos humanos e financeira
Desde março de 2020 os impactos financeiros causados pela Covid-19 foram significativos no planejamento
orçamentário do museu que estão descritos neste relatório.
Esta gestão mantém ainda 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.
Foi estabelecida rotina sólida para o contínuo acompanhamento mensal do orçamento através do regime de
competência, conforme as regras e diretrizes contábeis. O orçamento do MCB está em consolidado com o
balancete contábil anexo.
Diante das medidas de isolamento social decorrentes da pandemia, foi necessário manter o modo de trabalho
dos nossos colaboradores, disponibilizando o acesso remoto aos computadores do museu, possibilitando a
continuidade das atividades através do home office.
Continuamos com o relatório de atividades diárias que está sendo anexado aos prontuários de cada
colaborador, com supervisão da gerência ou coordenação da área.
Substituímos o sistema de ponto eletrônico da MyWork pela Dimep que integra ao sistema de ponto
presencial trazendo mais agilidade para departamento de recursos humanos conferir as marcações e
justificativas de ponto.
Com base na análise dos novos processos de solicitação dos documentos pelas auditorias externas, todos os
documentos financeiros e Recursos Humanos estão sendo digitalizados o que facilitará os atendimentos
futuros.
Todos os documentos de gestão administrativa financeira estão atualizados no menu Transparência do site
do MCB.
Atendendo à solicitação da auditoria do TCE em relação a transparência, foi implantado no site do museu no
menu “Transparência” a divulgação sintética dos atendimentos e ocorrências recebidas presencialmente e
virtualmente.
O relatório pode ser acesso através do link abaixo:
https://mcb.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Relatorio-de-Atendimento-as-Ocorrenciasrecebidas_20_2021-1.pdf
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Recebemos o relatório de encerramento do TCE referente a auditoria do exercício de 2019 com parecer sem
ressalvas para a execução física e financeira do contrato de gestão.
Atendendo as melhores práticas de governança, desenvolvemos o código de ética da entidade e demostra os
princípios e diretrizes que definem as regras que regem e orientam a conduta e padrões de comportamento
responsável, ético, transparente e de respeito mútuo entre todos, a serem observados por aqueles em
atuarem em nome da CASA ou no seguimento de seus interesses e atividades, tais como seus Integrantes e
Parceiros, bem como no seguimento dos interesses e atividades de quaisquer dos equipamentos públicos
geridos pela CASA, como o Museu da Casa Brasileira.
Implantamos em nossos sites as Políticas de Privacidade elaborada em conformidade com a Lei Geral de
Proteção e Dados Pessoais (Lei 13.709/18).

Será descrito em todos os novos contratos e termos de parceira uma clausula especifica sobre o uso de
dados pessoais e empresarias pelo museu.
Ambos os documentos estão disponíveis no site do MCB podendo ser acessados através do link abaixo:
https://mcb.org.br/pt/transparencia/documentos/

Segundo Quadrimestre 2021
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O programa de gestão museológica 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 vinculada às áreas de vocação especificas da
instituição.
Plano museológico e planejamento estratégico
O Plano Museológico do MCB, que de acordo com o estabelecido na Lei nº 11.904/09, é instrumento
indispensável para orientação da instituição e de suas ações, constituindo-se assim, ferramenta fundamental
para o desenvolvimento das atividades internas e sua relação com a comunidade. A elaboração de um Plano
Museológico somente será possível a partir de 2022 e deverá ser alinhado entre a Secretaria de Cultura e
Economia Criativa e a Fundação Padre Anchieta e neste sentido a ação 4 em metas condicionadas não será
realizada no exercício de 2021.
Gestão administrativa, de recursos humanos e financeira
Desde março de 2020 os impactos financeiros causados pela Covid-19 foram significativos no planejamento
orçamentário do museu que estão descritos neste relatório.
Esta gestão mantém ainda 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.
Foi estabelecida rotina sólida para o contínuo acompanhamento mensal do orçamento através do regime de
competência, conforme as regras e diretrizes contábeis. O orçamento do MCB está em consolidado com o
balancete contábil anexo.
Diante das medidas de isolamento social decorrentes da pandemia, foi necessário manter o modo de trabalho
dos nossos colaboradores, disponibilizando o acesso remoto aos computadores do museu, possibilitando a
continuidade das atividades através do home office.
Continuamos com o relatório de atividades diárias que está sendo anexado aos prontuários de cada
colaborador, com supervisão da gerência ou coordenação da área.
Com base na análise dos novos processos de solicitação dos documentos pelas auditorias externas, todos os
documentos financeiros e Recursos Humanos estão sendo digitalizados o que facilitará os atendimentos
futuros.
Todos os documentos de gestão administrativa financeira estão atualizados no menu Transparência do site
do MCB.
Em agosto, inserimos novos relatórios e formatos de arquivos no menu “Transparência” do site do MCB,
conforme orientações recebidas da UM em 24/08/21,
Em julho iniciamos a auditoria do exercício de 2021 com a KPMG. O período de 01/01 a 31/05/21 já está
concluído.
Através da parceria com a Drone Studio, desenvolvemos diversos vídeos das exposições e demais espaços
do MCB produzidos com drones para divulgação institucional através de um tour virtual. Os vídeos foram
divulgados nas plataformas digitais do MCB.
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Os vídeos podem ser acessados através dos links:
https://www.facebook.com/museucasabrasileira/videos/262605662339348
https://www.facebook.com/museucasabrasileira/videos/4345824222141256
https://www.facebook.com/museucasabrasileira/videos/584174122606100

Terceiro Quadrimestre 2021

Início dos trabalhos para o fechamento do exercício de 2021, em conjunto com a auditoria independente
KPMG.
Neste quadrimestre, o TCE auditou o exercício de 2020, tendo sido atendidas, no prazo, todas as requisições
feitas pelos auditores.
Geralmente o último trimestre do ano sempre concentra uma receita maior com a cessão onerosa do espaço
para evento privados, e com a liberação para a realização no museu, foram realizados 16 eventos captando
422.455,67, superando as expectativas.
A Pesquisa de satisfação de público geral (ação 1) realizada a partir de totem eletrônico obteve neste
quadrimestre o índice de satisfação de 95,90%, considerando as avaliações “ótimo, bom e regular”
demonstrando a eficiência desta gestão no desenvolvimento da agenda cultural do museu. No relatório abaixo
é possível verificar a satisfação dos visitantes em relação as exposições temporárias e de longa duração e
apresentações musicais, além do restaurante. Em relação ao grau de satisfação, foram 99 opiniões que
representou 0,33% em relação ao público visitante total do museu. (Público visitante total de 29.763). Neste
quesito deve-se considerar, entretanto, as limitações da metodologia utilizada, detalhadamente mencionadas
em relatórios anteriores (totem eletrônico, sem controle estatístico de amostragem).

Pontos relevantes e desafios que foram implantados e continuados para atingir resultados 2021;








Continuação da digitalização dos documentos financeiros e de recursos humanos para atender as auditorias
Continuação do home office com ótimo desempenho nas atividades executadas pelos colaboradores e na
redução de custos operacionais.
Ampliação da parceria com o Google que resultou no aumento da divulgação do museu nos sites de busca.
Parceria com a empresa Drone Studio para o desenvolvimento de vídeos institucionais.
Retorno dos eventos privados para a captação de recursos, reduzindo as despesas e custos de
desmobilização.
Revisão de todos os ativos e bens para a transferência da gestão a FPA.
Apoio a Secretaria da Cultura e Economia Criativa e a FPA no andamento da transição de gestão.
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Metas Condicionadas
2017
Em 2017 foi possível a realização de diversas metas condicionadas e, em muitos casos, com superação dos
indicadores estabelecidos. A instituição apresentou uma agenda cultural ampla e diversificada, alinhada às áreas
de vocação. Estas atividades superaram as expectativas e foram viabilizadas por meio de parceiras ou com
captação própria de recursos, sem que houvesse prejuízo na realização integral das metas estabelecidas para o
ano no Plano de Trabalho. Foram listados a seguir as principais ações realizadas em 2017:
Ação 44 - Realizar exposições temporárias com conteúdos relacionados às áreas de vocação do MCB
Por meio das parcerias firmadas para 2017, ampliamos de forma considerável a quantidade de exposições no
âmbito das metas condicionadas (ação 44), superando no 4º trimestre em 500% a meta anual de exposições. No
total, foram dez mostras desenvolvidas através de parcerias nacionais e internacionais, bem como por diferentes
áreas do Museu, em troca interna de expertises, parte pelo setor do Prêmio Design com as itinerâncias, bem como
na integração entre o setor de Mostras e Educativo (mostrando as ações realizadas em formato expositivo).
Carrilho da Graça: Lisboa – 01 de fevereiro a 19 de março
Painel itinerante Linha do tempo do Prêmio Design MCB na Universidade Anhembi Morumbi – 07 de março
e 07 de maio
Primeiras impressões – 24 de junho a 06 de agosto
Painel itinerante Linha do tempo do Prêmio Design MCB no Centro Universitário Senac – Santo Amaro – 16
de maio a 24 de junho
Painel itinerante Linha do tempo do Prêmio Design MCB na FAU USP – 1 de agosto e 3 de setembro
Painel itinerante Linha do tempo do Prêmio Design MCB na FAU Mackenzie – 19 de setembro e 5 de outubro
Painel itinerante Linha do tempo do Prêmio Design MCB na PUC Campinas – 16 de outubro e 15 de novembro
Patrimônio Documentado – 27 de outubro a 01 de dezembro
Emoção de dúvida – Instalação a partir de 17 de novembro
Cadeira Firmeza – 02 de dezembro de 2017 até 21 de janeiro de 2018
Ação 47 - Realizar uma exposição do projeto Desenhando a Cidade.
‘Desenhando a Cidade: Neco Stickel’
25 de novembro até 18 de fevereiro de 2018
Iniciada em 2016 pelo MCB, a série de exposições ‘Desenhando a Cidade’ tem por objetivo apresentar a variedade
de registros de São Paulo a partir do olhar de artistas, arquitetos e designers, que observam e analisam a cidade.
A exposição ‘Desenhando a Cidade: Neco Stickel’ apresentou 42 imagens em lápis de cor sobre papel manteiga,
desenhadas entre 2014 e 2016, que retratam obras brasileiras icônicas de arquitetos como Oscar Niemeyer,
Affonso Eduardo Reidy, Lina Bo Bardi, Artacho Jurado, Jorge Zalszupin e Paulo Mendes da Rocha. Revelando o
aspecto processual dos desenhos à mão, mais de 70 ilustrações a lápis em papel vegetal e papel albanene, de
1972 a 2016, sobre perspectivas comerciais e uma instalação com perspectivas de projetos idealizados por Neco,
além de outros trabalhos que completaram a mostra.
Ação 48 - Realizar cursos, oficinas e workshops para o público em geral.
Por meio das parcerias firmadas para 2017, ampliamos de forma considerável a quantidade de atividades
oferecidas ao público, de cursos, oficinas e workshops, no âmbito das metas condicionadas (ação 48), superando
no 4º trimestre em 475% a meta anual. Foi planejado realizar 4 cursos, oficinas e workshops para o público em
geral no ano de 2017. No entanto, devido à parceria estabelecida com os organizadores do evento temático
Mercado Manual, foi oferecida, pelos parceiros organizadores, uma intensa programação em diversas edições do
evento, composta de atividades distintas, incluindo dezessete oficinas. Todas as ações foram custeadas pelos
parceiros, o que viabilizou a realização das atividades. Na abertura da exposição do 31º Prêmio Design MCB, em
11 de novembro, foram viabilizadas oficinas gratuitamente ao público, organizadas pela empresa Fedrigoni Brasil
Papéis, que forneceu o material utilizado na atividade e trouxe profissionais para ministrar as atividades. As
atividades seguem detalhadas a seguir:
O evento temático Mercado Manual ofereceu uma intensa programação composta de atividades diversas, incluindo
oficinas. No total foram oferecidas dezessete oficinas dentro deste evento.
- Sábado, 6/5/2017: Oficina Cosmetologia Natural com Manu, Sal do Beija Flor. Oficina Tecelagem
Manual com Coletivo Makra
- Domingo, 7/5/2017: Oficina Cultivo Afetivo com DaHORTA. Velas Naturais com Therapy. Crochê
“DePendurar” com Coletivo Nalã.
Devido à alta rotatividade de público, não foi possível contabilizar os participantes de cada oficina. Foi contabilizado
apenas o público total nos dois dias de evento, sendo dia 6/5/17– 3662 pessoas; e dia 7/5/17– 4536 pessoas.
O evento Mercado Manual voltou a acontecer no terceiro trimestre, com as seguintes oficinas:
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- Sábado, 2/9/2017: Cosmetologia Natural com Manuela Araújo. Rogério, expositor com o Scoparo
Brinquedos, ensinou pais e filhos como fazer pipas divertidas. Duo Solo com Priscilla Grabert: como fazer um
pequeno terrário em suportes.
- Domingo, 3/9/2017: Café com O Cabral: Oficina sobre técnicas de como melhorar a preparação do café em
casa, inclusive, aprendendo a forma correta de passar o café. Geleias Artesanais com Mermeleia: como fazer
geleia artesanal. Coletivo do Bordado com Oficina do Bordado: técnicas básicas de bordado em um bastidor.
Foi contabilizado o público total nos dois dias de evento, sendo dia 2/9/17 – 4.198 pessoas e dia 3/9/17 –
5.215pessoas. Total: 9.413 pessoas.
A última edição do evento aconteceu em dezembro. Foi contabilizado o público total nos dois dias de evento,
sendo dia 2/12/17 – 3.314 pessoas e dia 3/12/17 – 4.802 pessoas. Total: 8.116 pessoas.
- Sábado, 2/12/2017: Oficina de Defumadores Naturais, com João Diel – Primeira Folha. Oficina de bordado,
com o Clube de Bordado. Oficina de Café Coado, com Daniel – OCabral.
- Domingo, 3/12/2017: Oficina de Cosméticos naturais, com Manu, Sal do Beija Flor. Oficina Infantil de Pintura
em banquinhos, com Ju Amora. Oficina de Crochê, com Coletivo NaLã
No dia 11 de novembro, na abertura da exposição do 31º Prêmio Design MCB, foram realizadas duas oficinas,
gratuitas e abertas ao público, viabilizadas pela empresa Fedrigoni Brasil Papéis, parceira desta edição do Prêmio
Design: Oficina de Papercut – Fedrigoni | 31º Prêmio Design MCB. Público de 12 pessoas. Oficina de
Encadernação – Fedrigoni | 31º Prêmio Design MCB. Público de 12 pessoas.
Ação 49 - Realizar Palestras com conteúdos direcionados às áreas de vocação do museu.
Em 2017 foram realizadas dezenove palestras com conteúdos direcionados às áreas de vocação do museu. O
planejamento previa 5 palestras com conteúdos direcionados às áreas de vocação do museu no ano de 2017. No
entanto, devido à parceria estabelecida com os parceiros organizadores do evento temático Feira Sabor Nacional,
foi oferecida, pelos parceiros organizadores e pagos por estes, uma intensa programação composta de atividades
diversas, incluindo mais palestras. Foi também estabelecida uma parceria com o portal de notícias ARQ!BACANA.
que previu a realização de quatro palestras durante o ano de 2017. As ações contabilizadas nesta meta foram
listadas a seguir:
PREMIAÇÃO APCA – 05 e 06.04.2017. Público Total: 90 pessoas
ARQ! PALESTRAS
No segundo trimestre foi estabelecida uma parceria com o portal de notícias ARQ!BACANA. Com publicações
diárias de conteúdos técnicos, pedagógicos, culturais, sociais e serviços, o portal celebra a cultura da arquitetura,
do urbanismo, do design e do projeto de interiores, sendo fonte de consulta constante de profissionais e estudantes
da área e atrai a atenção de arquitetos e designers que buscam novidades e curiosidades sobre o universo da
arquitetura e design, bem como acompanhar a cobertura de ações e eventos nacionais e internacionais. A parceria
previu a realização de palestras durante o ano de 2017, listados abaixo.
Terra e Tuma: Arquitetura, limitação e oportunidade – 26.04.2017 Público Total: 127 pessoas
15 anos de arquitetura contemporânea – 28.06.2017 Público Total: 202 pessoas
Metro Arquitetos: A parceria com Paulo Mendes da Rocha – 30.08.2017 Público Total: 154 pessoas
Biselli Katchborian: Arquitetura em 3 escalas – 25.10.2017 Número de Público: 75 pessoas.
PALESTRAS FEIRA SABOR NACIONAL
A partir do segundo trimestre aconteceu o evento temático Feira Sabor Nacional que ofereceu uma intensa
programação composta de atividades diversas, incluindo palestras. Devido à alta rotatividade de público, não foi
possível contabilizar os participantes de cada palestra. Foi contabilizado apenas o público total nos dois dias de
evento, sendo dia 8/4/2017 – 2.944 pessoas; e em 9/4/2016 – 4.371 pessoas.
- Sábado, 8/4/2017: Palestra Molhos inusitados com Geléias (Fernanda Luiza Kurebayashi | A Senhora das
Especiarias). Palestra Culinária e Mel (Eugênio e Márcia Basile | MBee Mel).
- Domingo, 9/4/2017: Palestra O Queijo Artesanal (Edgar Miquelanti | Terra Tradição). Palestra O Cenário Atual
dos Sorvetes no Brasil (Renato Chiappetta | Empório Chiappetta). Palestra Contação de Histórias para
Crianças sobre Alimentação (Associação Viva e Deixe Viver).
O evento Feira Sabor Nacional foi repetido no mês de julho. Público: dia 29/7/2017 – 3.483 pessoas e em
30/7/2016 – 4.713 pessoas. Total: 8.196 pessoas. As palestras oferecidas foram:
- Sábado, 29/7/2017: Contação de histórias sobre Alimentação – Associação Viva e Deixe Viver. Chocolates
Artesanais Produzidos em Moinhos de Pedra, com degustação – Claudia e Bruno Lasevicius, da Lasevicius
Chocolates. Queijos Artesanais Paulistas: tradição ou inovação? – Heloisa Collins, do Capril do Bosque.
- Domingo, 30/7/2017: Contação de histórias sobre Alimentação – Associação Viva e Deixe Viver. Projeto
Memória, Sabor e Som – Marina de La Riva, da La Reina. Mão na massa, aprenda a fazer massa caseira –
Paulo Zocchio, da Casa Di Zocchio.
No quarto trimestre do ano corrente, foram realizadas mais quatro palestras dentro da Feira Sabor Nacional, que
aconteceu em novembro.
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- Sábado, 18/11/2017: Contação de histórias sobre alimentação, Associação Viva e Deixe Viver. Oficina de
papel reciclado e criação de novos objetos com embalagens de alimentos descartados.
- Domingo, 19/11/2017: Oficina de papel reciclado e criação de novos objetos com embalagens de alimentos
descartados.
Foi contabilizado apenas o público total nos dois dias de evento, sendo dia 18/11/2017 – 2.364 pessoas e em
19/11/2016 – 2.816 pessoas. Total: 5.180 pessoas.
Ação 50 - Realizar lançamentos de livro para o público.
Em 2017 foram lançados dez livros com conteúdos direcionados às áreas de vocação do museu, embora o
planejamento tenha previsto 5 ações. No entanto, devido a diferentes parcerias estabelecidas, foi possível superar
em 200% a meta anual. Foram eles:
Branding + Design – A estratégia na criação de identidade de marca – 01.04.2017. Público Total: 433 pessoas
As cores da urbanidade – 27.04.2017. Público Total: 358 pessoas
Oito viagens ao Brasil – 24.06.2017. Público Total: 475 pessoas
Conversas sobre design brasileiro: Baraúna e Lattoog – 06.07.2017. Número de público: 136 pessoas
Arquitetura Mackenzie 100 anos | FAU-Mackenzie 70 anos – Pioneirismo e atualidade – 18.08.2017. Número
de público: 719
Pedra fingida: protagonista invisível do centro de São Paulo – 04.11.2017. Número de público: 255 pessoas.
Movido pela mente – 04.12.2017. Número de público: 400 pessoas.
Comida cheia de história – 05.12.2017. Número de público: 331 pessoas.
Brasil Faz Design – 11.12.2017. Número de público: 255 pessoas.
Prédios de São Paulo 3 – 16.12.2017. Número de público: 413 pessoas.
Ação 52 - Participar de eventos temáticos ou datas comemorativas, tais como Dia das Crianças,
Consciência Negra, Virada Cultural, Virada Sustentável, Design Weekend.
Durante o ano de 2017 foram realizados nove eventos temáticos de grande sucesso no Museu da Casa Brasileira.
O planejamento previa 5 eventos temáticos ou datas comemorativas no ano de 2017. No entanto, devido a
diferentes parcerias estabelecidas - em especial as parcerias firmadas com os organizadores do Mercado Manual e
Feira Sabor Nacional, ambas com três edições cada uma durante o ano - foi possível superar no em 180% a meta
anual.
Feira Sabor Nacional - 3ª edição – 08.04.2017 - 09.04.2017. Público Total: 7.315 pessoas
Mercado Manual 5ª edição – Especial dia das Mães – 06.05.2017 - 07.05.2017. Público Total: 8.198 pessoas
Feira Sabor Nacional - 4ª edição – 29.07.2017 - 30.07.2017. Público Total: 8.196 pessoas
3ª Jornada do Patrimônio – 19.08.2017 - 20.08.2017. Foi contabilizado apenas o público total nos dois dias de
evento, sendo dia 19/08/17 – 486 pessoas e dia 20/08/17 – 709 pessoas.
Mercado Manual 6ª edição – 02.09.2017 – 03.09.2017. Público Total: 9.413 pessoas
Dia das Crianças no MCB – 12.10.2017. Público Total: 609 pessoas
Feira Sabor Nacional 5ª edição – 18.11.2017 – 19.11.2017. Público Total: 5.180 pessoas
Mercado Manual 7ª edição – 02.12.2017 – 03.12.2017. Público Total: 8.116 pessoas
Mercado Enocriativo 1ª edição – 09.12.2017 - 10.12.2017. Público Total: 2.003 pessoas
Ação 55 - Produzir publicação com os premiados da 31ª edição Prêmio Design Museu da Casa Brasileira
Em 11 de novembro de 2017 foi realizada a abertura da exposição do 31º Prêmio Design MCB em novo formato,
que contou com uma feira inédita de livros especializados em arquitetura e design, oficinas do Educativo MCB e
parceiros e foodtrucks, além de encontro com a comissão julgadora e os vencedores. O novo modelo possibilitou a
otimização dos recursos disponibilizados para a realização do Prêmio Design MCB e de modo dar destaque aos
autores dos projetos, uma vez que não foi realizada a tradicional cerimônia de premiação, foi produzido um
catálogo de 142 páginas com os projetos selecionados nesta edição, com tiragem de 2000 unidades, distribuídos
no dia da abertura e disponibilizados aos visitantes ao longo do período da exposição. O material seguiu a
identidade visual adotada ao longo da edição, baseada no cartaz escolhido no concurso realizado no primeiro
semestre. Trata-se de um importante registro da produção nacional em 2017, com destaque para os autores e
empresas produtoras, com textos e análises dos jurados que colaboraram na avaliação dos trabalhos.
Ação 57 - Investimento em treinamento da equipe
Por meio de parcerias para a realização de seis cursos gratuitos, em 2017 foi possível que colaboradores do
museu participassem de cursos para o seu crescimento profissional.
No segundo trimestre três colaboradores concluíram cinco cursos de aperfeiçoamento sendo dois pagos e outros
sem custo para o museu. Os cursos realizados foram: Profissional & Self Coaching; Curso CIPA · NR5;
Organizaçao Social (OS) e os Contratos de Gestao; Curso de Voluntariado; Treinamento NR10 Complementar.
No terceiro trimestre vinte e três colaboradores concluíram cursos de aperfeiçoamento sendo um pago pelo Museu
para a realização do treinamento de incêndio anual conforme a norma NBR 147276/06 atendendo as exigências do
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Corpo de Bombeiros para obtenção do AVCB e um gratuito referente a “reforma trabalhista – riscos e
oportunidades”.
No último trimestre de 2017 três colaboradores concluíram cursos de aperfeiçoamento no qual dois participaram do
“Workshop - como desenvolver parcerias para Museus” e um “Oficina Técnica de Produção Áudio Visual”. Todos
os cursos foram gratuitos.
Ação 58 - Contratação de um profissional de arquivos para gerenciamento da CADA
Desde fevereiro faz parte do nosso quadro de prestadores de serviço a empresa Memória & Identidade,
especializada na organização e gestão de documentação arquivística institucional, que até dezembro de 2016 foi a
responsável pela organização da nossa documentação institucional. O prestador de serviços responsável por este
trabalho está alocado no MCB desenvolvendo as atividades relativas à gestão da nossa documentação.
Ação 59 - Ampliar parcerias com instituições educacionais e culturais na capital e no interior do estado de
São Paulo
Ao longo de 2017 foram firmadas parcerias institucionais que permitiram a superação em 250% da meta anual.
Estas novas parcerias viabilizaram locais para acolher o painel histórico da Linha do tempo do Prêmio Design
MCB, importantes para ampliar a divulgação do Prêmio Design junto à comunidade acadêmica e aproximando
alunos, docentes, funcionários e visitantes das atividades realizadas pelo Museu da Casa Brasileira. As instituições
cujas parcerias foram fundamentais para a divulgação do Prêmio Design junto aos alunos, professores,
colaboradores e público geral foram: Universidade Anhembi Morumbi (1º trimestre), Centro Universitário Senac –
Santo Amaro (2º trimestre), FAUUSP e FAU Mackenzie (3º trimestre) e PUC Campinas (4º trimestre).
Ação 64 - Projeto "Era uma Casa Muito Engraçada" - Grupo de estudos e oficinas para adultos e crianças
de 0 a 4 anos.
As Oficinas do projeto “Era uma Casa Muito Engraçada” foram elaboradas por grupos de estudos que se reuniam
às quartas-feiras à noite no museu para pensar as atividades para cada tema ao longo do ano resultando, assim,
em um aumento no número de ações oferecidas ao público.
Projeto "Era uma Casa Muito Engraçada"
Dentre as oficinas do Educativo do Museu da Casa Brasileira, uma delas é voltada especialmente à primeira
infância. A atividade “Era uma casa muito engraçada” propõe a formação de um grupo de estudos para aprofundar
conhecimentos sobre a primeira infância e criar coletivamente uma oficina para bebês e crianças de até 4 anos. A
cada vez, um tema é explorado nos encontros coletivos. Os grupos de estudo são abertos ao público, desde
educadores, artistas, contadores de histórias, até pais e mães e interessados em geral, com orientação da
educadora Marisa Szpigel. O objetivo é refletir sobre a relação dos bebês e crianças pequenas com o mundo, com
ênfase em como o adulto pode estar atento ao que vem dos bebês e crianças bem pequenas, observando suas
singularidades. A partir desse olhar sensível, os encontros trabalham leituras e trocas de experiências sobre o
tema, e vai sendo criada coletivamente a oficina para os bebês e crianças. A oficina é realizada ao final do mês,
em um domingo à tarde. Foram contabilizadas 6 ações nesta meta ao longo de 2017.
Ação 65 - Projeto "Encontros no Quintal": conversas e atividades suplementares com a equipe do
Educativo MCB e profissionais convidados
Encontros no Quintal – 29/01 e 05/02 – Público total: 09 pessoas
A Conversa no Quintal tem a proposta de reunir pais e filhos no domingo à tarde no terraço e jardim do MCB. No
primeiro trimestre ocorreram dois encontros com produção de desenhos em grandes papéis cartonados parecidos
com as maquetes da exposição do Carrilho da Graça. Por ser um projeto novo ele passou por modificações
conforme as ações foram acontecendo. Nesse sentido, foram realizados dois encontros onde tivemos que repensar
na proposta para melhor atender o público frequentador do museu aos domingos à tarde.
Ação 67 - Realizar campanhas de marketing e de publicidade institucional do museu em canais digitais,
eletrônicos ou impresso, com prévia aprovação da proposta editorial pela SEC.
Foram efetivadas 20 campanhas em 2017, ultrapassando, assim, em 500% a meta prevista anual. Além da
parceria já estabelecida com a Editora Arcoweb, que previa anúncio impresso na revista bimestral e envio de
boletim online com a programação mensal, houve a divulgação pontual em duas publicações impressas de
parceiros do Prêmio Design, sobre a 31ª edição. Também foi dado início a uma nova parceria com o Jornal Destak,
que resultou em três campanhas.
No primeiro trimestre, houve a divulgação do espaço do MCB como um espaço para locação de eventos privados
por anúncios de AdWords do Google, com consultoria da equipe do Google, e ações de e-mail marketing com
antigos e potenciais clientes, de forma a estreitar o relacionamento e reafirmar o MCB como espaço de locação.
Foi publicado um anúncio na revista Projeto (Ed. Arcoweb), edição maio/junho divulgando a exposição Design na
aviação brasileira. O anúncio foi a contrapartida de comunicação resultante da parceria feita com a Editora.
Também foi realizada campanha no Google AdWords para a divulgação do espaço do MCB como um espaço para
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locação de eventos privados, com consultoria da equipe do Google, e ações de e-mail marketing com antigos e
potenciais clientes, de forma a estreitar o relacionamento e reafirmar o MCB como espaço de locação.
A instituição efetivou campanhas de publicidade e marketing institucional com anúncios na revista Projeto (Ed.
Arcoweb) – anúncio da mostra Diálogo Design: Polônia Brasil, anúncio da mostra “Design na aviação brasileira” e
31º Prêmio Design; Jornal Destak – anúncios mostra Diálogo Design: Polônia Brasil e anúncio Oficinas na Calçada
do Educativo do MCB; Revista L+D – 31º Prêmio Design; e catálogo da Paralela – anúncio do 31º Prêmio Design.
As divulgações foram realizadas por meio de contrapartidas resultantes das parcerias estabelecidas junto aos
departamentos de Eventos do MCB e do Prêmio Design. A Editora Arcoweb também enviou mensalmente a seu
mailing o boletim com a programação do MCB, sendo realizado, no último trimestre, três envios, para um público
total de 69.549 contatos.
Por fim, foram viabilizadas campanhas de publicidade e marketing institucional com 12 anúncios no Jornal Destak,
entre eles das mostras Remanescentes da Mata Atlântica & Acervo MCB, Desenhando a cidade: Neco Stickel,
Virada Inclusiva, além das feiras Sabor Nacional, Mercado Manual e Mercado EnoCriativo. As divulgações foram
realizadas por meio de contrapartidas resultantes das parcerias estabelecidas junto aos departamentos de Eventos
do MCB.
Ação 69 - Parceria com MuseoMixBR para ação no MCB
28.08.2017. Público Total: 23 pessoas.
Em agosto houve uma formação de equipe para o MuseoMix, previsto para acontecer apenas em 2018. O
Museomix é uma plataforma educativa, cujo objetivo é desenvolver um novo modelo de inovação e colaboração
criativa entre diversas áreas do conhecimento. O projeto atua tanto no desenvolvimento pessoal e profissional dos
participantes quanto no contexto do museu onde é realizado.
Esta plataforma experimental busca promover a colaboração e a convergência entre pessoas de idades diferentes,
com formações e experiências profissionais diversas, reunidas em volta de um objetivo comum: criar, desenvolver
e testar proposições criativas para instituições através do trabalho colaborativo, que se vale do uso de tecnologias.
A ação ocorreu das 10h às 13h. Tivemos uma visita orientada pelo MCB com profissionais convidados pela equipe
do MuseoMix em conjunto com alguns representantes de áreas do MCB. O encontro terminou com um Bate-papo
no Terraço para que a equipe do Museomix entendesse a atuação e necessidades do Museu a fim de promover
soluções futuras.
Ação 70 - Links patrocinados em redes sociais
No que diz respeito a links patrocinados, a instituição concluiu no 3º trimestre 84 ações, das quais 75 referem-se a
links patrocinados no Facebook e 9 referem-se a links patrocinados via Google AdWords, por meio da parceria
estabelecida via Google AdGrants. No 4ª trimestre, foram concluídas 224 ações, das quais 203 referem-se a links
patrocinados no Facebook e 21 referem-se a links patrocinados via Google AdWords. O número de fãs no
Facebook totaliza 40.786 pessoas.
Ação 71 - Parcerias com canais de diferentes segmentos (público infantil, música, etc.)
No primeiro trimestre foi estabelecida uma parceria com a Revista Arcoweb para realização de eventos públicos a
partir do segundo trimestre, denominados “Arq!Palestras”. Como contrapartida, foram estabelecidas ações de
divulgação da editora para o MCB: anúncios em 04 edições bimestrais da revista, disparos mensais por 08 meses
da programação do MCB para mailing list da editora. Além disso, foi estabelecida uma parceria com o Google Art
Project parceria para criação de exposição virtual.
A instituição deu continuidade às parcerias com canais de diferentes segmentos e estabeleceu com o Click a Pé
Projetos Fotográficos uma parceria (no terceiro trimestre) que resultou em um evento no MCB, com participação de
mais de 250 fotógrafos amadores e profissionais, e mais de 800 fotos postadas no Instagram com a hashtag
#clickapemuseudacasabrasileira. Em relação à parceria com Google Arts & Culture, o MCB permanece entre as
183 instituições que fazem parte da exposição virtual “We Were Culture”, em 40 países ao redor do mundo. Desde
seu lançamento, esse projeto atingiu mais de 3 milhões de visitações.
Ação 72 - Implantação de programa Amigos do Museu
Para implantar um programa “Amigos do Museu” iniciamos conversas com potenciais parceiros e, para oferecer um
bom pacote de benefícios aos associados, estivemos, no ano de 2017, em negociação com empresas
geograficamente próximas ao MCB: Restaurante Santinho, Loja Tororó, Restaurante Flemings, Restaurante
Ráscal, Aliança Francesa, Livraria Cultura, Fran´s Café, Octávio Café e Revista Projeto.
Ação 73 - Estabelecer parcerias com outros museus para aprimoramento das ações de conservação e
preservação preventiva dos acervos.
Em 03 de abril, foi firmado com o Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração,
organização social de cultura, gestora do Museu da Imigração uma parceria com o objetivo de “criar grupo de
estudos para o desenvolvimento e divulgação de ações de conservação e preservação preventiva”. Desde a

direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatorios_Trim_Quadrim_ SEC\2021\Conclusivo_CG-10_2016

Página 68 de 112

homologação da parceria as duas instituições (MCB e MI), já iniciaram os trabalhos em parceria, alcançando
resultados satisfatórios. A parceria teve vigência até 31/12/2017.

2018
Em 2018, diversas metas condicionadas puderam ser executadas e houve superação dos indicadores
estabelecidos em algumas delas. A instituição seguiu com uma agenda cultural diversificada. Foram viabilizadas
ações por meio de parceiras ou com captação própria de recursos. Foram listados a seguir as principais ações
realizadas em 2018:
Ação 29 - Realização de apresentações musicais do projeto Música no Museu
O projeto Música no Museu realizou 10 apresentações em 2018 contabilizadas nesta meta, sendo 5 no terceiro
trimestre com público total de 2.581 pessoas e outras 5 apresentações no último trimestre de 2018 com 2734
pessoas, sendo eles: Brazú Quinte, Mawaca, Caio Milan Quarteto, Zarabanda Live, Bruno Duarte, Big Band da
Emesp, Orquestra Sinfônica FIAMFAAM, Dani Mattos Quarteto, Magno Bissoli Quarteto e Orquestra Pinheiros e o
Coral.
Ação 30 - Lançamento de livros para o público
O planejamento previa 5 lançamentos de livros com conteúdos direcionados às áreas de vocação do museu no
ano de 2018. No entanto, devido a diferentes parcerias estabelecidas, foi possível a realização de 10 lançamentos
de livros durante o ano, o que fez superar no em 200% a meta anual.
No último trimestre do ano, o Museu promoveu o lançamento de dez livros: “Looking out for Alice” (Walter Ono),
“Uma arquitetura - Escritos de Lina Bo Bardi” (Marina Grinover), “Belonging: Always!” (Fernando Brandão), “A
Fazedora de Sonhos” e “Conversa com a Chuva” (Betânia Farias) e “O Rei Careca” (Thiago Franco), além de
“Remanescentes da Mata Atlântica – as grandes árvores da floresta original e seus vestígios” (Ricardo Cardim,
coeditado com a Editora Olhares), resultado a partir da mostra Remanescentes da Mata Atlântica & Acervo MCB.
Durante a abertura do 32º Prêmio Design MCB, foram lançados os livros “Dez ensaios sobre memória gráfica”
(Priscila Lena Farias e Marcos da Costa Braga), “Percival Lafer – design, indústria e mercado” (Jayme Vagas) e
“Dezoito graus” (Lauro Cavalcanti).
Ação 32 - Participação em eventos temáticos ou datas comemorativas, tais como Dia da Crianças,
Consciência Negra, Virada Cultural, Virada Sustentável, Design Weekend.
Foram planejados 5 eventos temáticos ou datas comemorativas no ano de 2018. No entanto, devido a ampliação
de campanhas junto à rede de museus e à SEC, em especial "É Dia de Museu", foi possível a realização de 10
eventos temáticos ou datas comemorativas, o que fez superar no em 200% a meta anual.
No primeiro trimestre, o MCB participou de duas datas comemorativas: Aniversário da Cidade de São Paulo (25/1).
Público: 415 visitantes. Dia Internacional das Mulheres (8/3). Público: 154 visitantes – 111 entradas gratuitas. E
recebeu a sexta edição da Feira Sabor Nacional, nos dias 24 e 25/3. Público: 7.580 visitantes.
O Museu da Casa Brasileira integrou três datas comemorativas no segundo trimestre: Dia das Mães (13/5).
Público: 1.005 visitantes. Dia Internacional dos Museus, em que foi lançada a campanha "É Dia de Museu", no
período que abrangeu a Semana Nacional de Museus e a participação na Campanha do Agasalho 2018. Público:
306 visitantes. Dia dos Namorados - “É Dia de Museu com o Crush”. Público: 166 visitantes. Ainda no segundo
trimestre, o MCB comemorou 48 anos com programação especial. Público - 323 visitantes. E a Tororó, a loja do
MCB, sediou o lançamento das novas coleções.
No terceiro trimestre a instituição contou com as seguintes ações: Dia dos Avós (26/7). Público: 248 visitantes. Dias
dos Pais - “É Dia de Museu com Quem Cuida de Mim” (12/8). Público: 708 visitantes. Design Weekend SP (29/8 a
2/9). Público total: 2.303 pessoas.
No último trimestre do ano, o MCB participou de três eventos temáticos: no Dia das Crianças (12/10), o Museu
participou da campanha É Dia de Museus com uma programação gratuita que contou com a oficina “Contacriação:
as histórias do subterrâneo” e com os lançamentos dos livros “A Fazedora de Sonhos” e “Conversa com a Chuva”,
da autora Betânia Farias, e o “O Rei Careca”, de Thiago Franco. Público: 878 visitantes. Entre os dias 18 e 21 de
novembro, a Faculdade Zumbi dos Palmares e a Prefeitura de São Paulo realizaram a Virada da Consciência,
como parte da programação, no dia 18, domingo, às 11h, o Museu da Casa Brasileira recebeu o grupo Magno
Bissoli Quarteto com o show “O balanço do samba”, em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Público: 792
visitantes. O MCB participou da 9ª edição da Virada Inclusiva, promovida de 1 a 3/12 pela Secretaria de Estado
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no primeiro dia da Campanha, aconteceu a Oficina na Calçada, em frente
ao Museu, com atividade de desenho, pintura, colagem e carimbo. Público: 3 visitantes.
Ação 33 – Projeção de filmes relacionados com arquitetura e design. As projeções terão a participação de
convidados para debater os temas sugeridos pelos filmes
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O planejamento previa a exibição de 1 filme relacionado a arquitetura e ao design no ano de 2018. Entretanto, em
virtude das exposições realizadas, sobretudo “Passagens”, foi possível a exibição de 11 filmes, superando em
275% a meta anual.
A exposição Passagens contou com a exibição de curta-metragens sobre ‘passagens’ durante o primeiro trimestre,
dentro das salas expositivas. No dia 28/3, aconteceu no MCB uma palestra gratuita como parte integrante da
mesma exposição Passagens – Espaço de Transição para a Cidade do Século XXI, com Mireille Apel-Muller,
diretora do IVM internacional, Pascal Amphoux, membro do Conselho IVM, Estúdio + 1 e liderança do Jardim
Ângela.
No terceiro trimestre, nas salas expositivas 4 e 5 do MCB, houve exibição de um vídeo que conta a história dos
coletores de açaí, os chamados peconheiros. Durante a abertura da mostra, as curadoras Monika Brauntsch,
Dorota Kabala e Carolina Menezes, designers que participaram do projeto, debateram junto ao público visitante o
objetivo de melhorar as condições de segurança dos trabalhadores, por meio de equipamentos que respeitam o
contexto local e as habilidades dos profissionais no dia a dia.
Ação 36 - Realização de exposição do projeto Pioneiros do Design
Pioneiros do design – Percival Lafer
10 de novembro de 2018 a 15 de setembro 2019.
No quarto trimestre de 2018 foi possível realizar, paralelamente à exposição do 32º Prêmio Design MCB, o painel
expositivo “Pioneiros do design brasileiro”, destacando a prolífica carreira de Percival Lafer. Filho de imigrantes, de
origem polonesa e ucraniana, formou-se arquiteto pela FAU – Mackenzie (1959) e, com a morte prematura de seu
pai, Benjamim, assumiu, a partir de 1961, a continuidade da já tradicional Casa de Móveis Lafer, fundada por ele,
em 1927. Desenhou, desde então, inúmeras séries de mobiliário, visando atender ao mercado da classe média
com produtos industrializados pensados cuidadosamente desde os pequenos detalhes. O arquiteto, com extrema
aceitação pelo mercado interno e externo, prima por experimentações de tecnologia e pela busca de inovação. A
exposição no museu apresentou um pequeno recorte cronológico que permitiu visualizar a criação de peças que
acabaram por integrar a memória da casa de muitos brasileiros, destacando também a diversidade de sua
abrangência como designer, ao reproduzir o carro britânico MG TD em uma versão nacional – o MP Lafer, que se
tornou um ícone de muitas gerações. A novidade do painel Pioneiros desse ano foi o lançamento do Livro Percival
Lafer – design, indústria e mercado, pela editora Olhares, com texto de Jayme Vargas e prefácio de Mina
Warchavchik Hugerth, e pela doação de uma de suas peças, a poltrona MP1, que integrará a coleção de mobiliário
moderno do Acervo MCB. Trata-se de uma pequena operação, que revela a importância dos passos necessários à
consolidação da história do nosso design, ainda por ser construída, recuperando trajetórias ainda não mapeadas
que permanecem desconhecidas às novas gerações.
Ação 42 - Realização de cursos, oficinas e workhops para o público em geral.
Por meio das parcerias firmadas para 2018, ampliamos de forma considerável a quantidade de atividades
oferecidas ao público, de cursos, oficinas e workshops, no âmbito das metas condicionadas, superando no 4º
trimestre em 1875% a meta anual. O planejamento previa 4 cursos, oficinas e workshops para o público em geral
no ano. Contudo, em função das parcerias estabelecidas com os parceiros organizadores dos eventos públicos
Mercado Manual, Feira Sabor Nacional, Mercado das Madalenas, Bazar da Cidade, Mercado EnoCriativo, Bazar
do Elo7 e Festival Comgás, foi oferecida uma vasta programação em diversas edições dos eventos. Foram
viabilizadas, ainda, uma série de oficinas na abertura da exposição do 32º Prêmio Design MCB, oferecidas
gratuitamente ao público, além de atividades paralelas como parte da programação da mostra Tipos Latinos. As
ações foram listadas a seguir.
No primeiro trimestre, durante a Feira Sabor Nacional, em 25 e 25/3, aconteceram três oficinas, sendo duas
edições de Monte e customize seu próprio caderno de receitas (com KikaPS Paper) e uma de Oficina de crochê –
fazendo um descanso de panela (com Atelier Dois Barbudos). Já no segundo trimestre, aconteceram as oficinas
gratuitas Fazeres Manuais, oficina de brinquedos Erê Lab e oficina Kombi dos Sonhos durante o Mercado Manual,
em 5 e 6/5. Cada oficina foi realizada uma vez no sábado e outra no domingo. Em 9 e 10/6 foi a vez da Feira Sabor
Nacional, com as oficinas “Acervo Vivo: Explorando o quintal do museu” (promovida pela equipe Educativo MCB e
Guilherme Ranieri) e “Aprenda a fazer charutos de uva como se faz na Síria” (por Migraflix) no sábado. No
domingo, aconteceram as oficinas de pintura para crianças de 3 a 10 anos com tintas produzidas a partir de
pigmentos naturais e ervas aromáticas (por Cores e Aromas – Oquecabeaqui?) e encadernação simples com
aplicação de carimbos (com KikaPS Papers), sendo duas vezes cada uma por dia.
Como parte da programação paralela da mostra Tipos Latinos, no terceiro trimestre, foram realizadas três oficinas
entre julho e agosto: “Oficina Da Caligrafia ao Lettering” (7/7), ministrada por Aline Kaori e Guilherme Menga;
“Oficina na Calçada – Serendípias” (17/8), ministrada por QStampa; e “Oficina Da Caligrafia ao Lettering” (18/8),
ministrada por Aline Kaori e Guilherme Menga. Em primeiro de setembro, aconteceu a oficina ‘Café e suas
impressões’ que marcou o plantio das primeiras mudas de café no jardim do museu; além da atividade promovida
pelo Educativo do MCB, com produção de marcadores de páginas usando tinta à base de café, houve um batepapo com o Dr. Sérgio Parreiras Pereira, pesquisador cientifico do Centro de Café 'Alcides Carvalho' do Instituto
Agronômico de Campinas (IAC), e de degustação com os produtores do Café Campo Místico, de Bueno Brandão
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(MG). No dia 21/9, ocorreram duas turmas da oficina “Exploração da cor como forma de expressão em design”,
com Ana Rezende, a primeira no período da manhã, das 10h às 13h, e segunda à tarde, das 14h30 às 17h30.
Durante as feiras, ocorreram diversos cursos, oficinas e workshops para o público. Nos dias 4 e 5/8, durante o
Vinho na Vila, a programação contemplou dois bate-papos sobre Espumantes Brasileiros, oferecidos pelo Ibravin, e
dois bate-papos sobre Vinhos Brasileiros, oferecidos pelos Vinhos do Brasil. O Bazar da Cidade, realizado dias 17
e 18/8, ofereceu as oficinas para adultos “Ervas, Especiarias e Masalas: Pitadas afetivas de aromas e sabores” e “
Pães chatos e especiarias: metendo a mão na massa”, por Marcelo Nastari, Grão Vizir Masalas & Especiarias; e
“Grafismos e Cubismos – Estamparia Manual com Carimbos”, por Ivone Rigobelo, arquiteta e designer de
estamparia; e para as crianças “Fábrica de Máscaras” e “Estamparia”, pelo grupo “O Que Cabe Aqui?”. No
Mercado das Madalenas, entre os dias 14 e 15/9, aconteceram duas oficinas para crianças Atelier Zig Zag com
Silvinha Moraes com construção de fantasias; duas aulas de Meditação com Prem Ratna; uma aula de
Organização e Harmonização com Karis Brito; uma aula de Yoga com Valéria Rinaldi; uma aula de Tai Chi Chuan
com Luciana Bertola e oito oficinas: Feng Shui com Cris Ventura, Reconectar-se com Hilda Pontes,
Empreendedorismo Sustentável com Ricardo Côrrea, Alimentação Orgânica com Ricardo Corrêa, Flower Lab:
Arranjos florais com Lov & Inspire, Percursão Corporal com Charlez Rasze, Paper Cutting com Ariádine Menezes,
e Estamparia com Stencil com Renata Ribak. A Feira Sabor Nacional trouxe, nos dias 22 e 23/9, duas edições das
oficinas “Quais as memórias do seu quintal?”, desenvolvidas pelo Educativo do MCB, e a “Massas e Cores –
Oquecabeaqui?”, oficina de produção de massas coloridas com pigmentos vegetais naturais.
No último trimestre de 2018, no dia 20/10, o MCB promoveu o lançamento do livro "Uma ideia de arquitetura –
escritos de Lina Bo Bardi"’, de Marina Grinover. Na ocasião, a autora se reuniu com José Tavares Correia de Lira
(Professor FAUUSP), Renato Anelli (IAU-USP) e Ana Maria Belluzzo (FAUUSP) para uma mesa de debate.
Como parte da programação da abertura do 32º Prêmio Design MCB, em 10/11, foram realizadas quatro oficinas:
Encadernação com Anna Jankov (Fedrigoni e Ed. Gustavo Gili), Oficina de Cartazes E Agora? (Educativo MCB),
Serigrafia com Ricardo Sutto (Fedrigoni e Ed. Gustavo Gili), Caligrafia e Lettering com Silvia Cavalcanti (Fedrigoni
e Ed. Gustavo Gili). Após lançamento do livro "Dez ensaios sobre memória gráfica", de Priscila Lena Farias e
Marcos da Costa Braga, ocorreu uma mesa de debate com os organizadores da publicação e Gustavo Piqueira, da
Casa Rex, responsável pelo projeto gráfico do livro, com mediação de Eduardo Blucher. Junto ao lançamento do
livro "Percival Lafer – design, indústria e mercado", de Jayme Vagas, houve um bate-papo com o autor da
publicação e o próprio Percival Lafer, com mediação de Otávio Nazareth, sócio-fundador da Editora Olhares. Em
função do lançamento do livro "Dezoito graus", de Lauro Cavalcanti, o autor e Otávio Nazareth conversaram sobre
a publicação e responderam perguntas do público.
Durante as Feiras, ocorreram diversos cursos, oficinas e workshops para o público. Nos dias 24 e 25/11, durante a
Feira Sabor Nacional, foram realizadas duas oficinas: “Como ter uma horta de temperos orgânicos em casa”, com
Silvia Jeha (Sabor de Fazenda), e “Da mandioca à tapioca”, com Oquecabeaqui?, voltada para crianças de 3 a 10
anos. Entre os dias 1 e 2/12, o Mercado Manual promoveu cinco oficinas, sendo “Oficina de licor”, por Taste Me!,
“Oficina de pão de queijo”, com Luciana Ubaldino (Dona Celina Pão de Queijo), duas edições da “Oficina de
Guirlandas de Natal”, com Coletivo NaLã, e “Oficina Fazendo Tambor”, com com Ateliê Brasil no Fio. O Mercado
das Madalenas trouxe, em 15 e 16/12, um total de 11 atrações, sendo dois workshops para crianças de construção
de fantasias com o Atelier Zig Zag, com Silvinha Moraes; quatro oficinas: “Arranjo de Flores Naturais”, com Cris
Sanches, “Produção de imagens e utilização de carimbos artesanais”, com Renata Ribak, “Caderno de Colagem”,
com Sofia Lemos e “Flores em Papel”, com Marcia Chicaoka; além de cinco aulas: “Imagem Pessoal e
Empoderamento”, com Karis Brito, “Poder das Afirmações e Intenções” e “Feng Shui e Prosperidade para 2019”,
com Cris Ventura, e duas edições de “Meditação com Prem Ratna”.
Ação 43 – Realização de Palestras com conteúdos direcionados às áreas de vocação do museu
Foram planejadas 5 palestras com conteúdos direcionados às áreas de vocação do museu no ano de 2018.
Porém, em função das mostras recebidas este ano - em especial Passagens, Design Aerodinâmico e Tipos Latinos
- e da parceria estabelecida parceria com o portal de notícias Arq!Bacana para a realização da série Arq!Palestra,
além do evento público Festival Comgás Transforma, que trouxe chefs nacionais ministrando aulas gratuitas
acerca da culinária brasileira, foram realizadas 15 palestras no decorrer do ano; superando em 300% a meta
estipulada.
No dia 28/3, aconteceu no MCB uma palestra gratuita como parte integrante da mesma exposição Passagens –
Espaço de Transição para a Cidade do Século XXI, com Mireille Apel-Muller, diretora do IVM internacional, Pascal
Amphoux, membro do Conselho IVM, Estúdio + 1 e liderança do Jardim Ângela. No dia 4/4, aconteceu no MCB a
primeira uma palestra Arq!Palestra do ano com o tema - Triptyque “Arquitetura Sensorial”. No mesmo mês, durante
o Festival Comgás Transforma, foram ministradas gratuitamente quatro palestras com os chefs Fernando Perin,
Pedro Siqueira, Erick Jacquin e Rodrigo Oliveira. Em maio, com parte da programação paralela da mostra Design
Aerodinâmico: Metáfora do futuro, ocorreram quatro palestras. No dia 9 o tema foi "O streamline e os
eletrodomésticos"; dia 16 foram comentados os trabalhos dos profissionais considerados os primeiros designers
profissionais que se tornaram expoentes desse estilo (Raymond Loewy, Henry Dreyfuss, Walter Dorwin Teague e
Norman Bel Geddes); dia 23 o debate ocorreu em torno das feiras de Chicago e de Nova York - onde foi instalada
a Futurama, imensa maquete de uma cidade do futuro; e no dia 29 o assunto central tratou da influência do
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streamline no design gráfico. Dando sequência ao ciclo do Arq!Palestra, aconteceu em 6/6 a palestra com o tema
“MMBB: Da Cidade à Casa”. Para finalizar o trimestre, três palestras marcaram a abertura da exposição Tipos
Latinos - 8ª Bienal de Tipografia Latino-Americana, a primeira do Comitê Tipos Latinos, com Ricardo Esteves e
Andréa Kulpas, seguida por “A Tipografia corporativa no projeto LATAM”, por Daniel Sabino, e encerrando com Gil
Botari, Gerente Criativo/Interbrand.
No dia 1/8, aconteceu no MCB a terceira edição do ano do Arq!Palestra o tema Andrade Morettin: O IMS e a
transformação da Avenida Paulista, Os convidados foram os sócios do escritório Andrade Morettin Arquitetos –
Vinicius Hernandes de Andrade, Marcelo Morettin, Renata Andrulis e Marcelo Maia Rosa para palestrar sobre tema
“O IMS e a transformação da Avenida Paulista”.
Ação 44 - Programa de residência e troca de experiência com educadores de outras instituições culturais e
educacionais do país e do exterior
O programa de residência buscou abrir espaço para investigações sobre o Museu e seu acervo vivo, como as
árvores, o quintal e a horta. Com objetivo de estimular a reflexão, o debate, a pesquisa e a difusão das artes,
buscando consolidar o uso dos espaços verdes do MCB como um acervo vivo. O número de participantes superou
a meta anual em 250%, tendo como resultado um trabalho que envolveu todas as áreas do museu.
A Residência Quintal Aberto foi a primeira planejada e coordenada pelo setor Educativo do Museu da Casa
Brasileira. Foi proposto um edital aberto, buscando diversidade de visões e abordagens que envolvessem a
relação entre o quintal, a casa e sua vocação, tendo como principal objetivo ativá-los enquanto espaço de
experimentação e investigação. Tivemos autonomia para considerar propostas alinhadas com nossa estratégia de
trabalho, tendo como premissa que estivessem abertas a realizar conexões e investigar novas abordagens ao
quintal, enquanto acervo vivo. As propostas recebidas refletem essa abertura e diversidade. Dentro de um período
curto de inscrição recebemos 35 propostas de diferentes linguagens. Os projetos passaram por leitura minuciosa,
considerando alguns critérios que precisavam ser atendidos, como clareza, consistência, exequibilidade, que
tivessem abertura para trabalhar e permear os demais projetos, que se relacionassem com a vocação do Museu e
que talvez não ocorresse em outro lugar senão no quintal da Casa.
As participantes foram Julia Paranaguá, com o projeto “Ler quintais como quem tinge memórias”; Coletivo Batatas
Jardineiras (Maria Eudóxia Pilotto de Carvalho; Mariana de Toledo Marchesi e Roberta Moraes Curan), com a
proposta “Tecendo relações no quintal do museu: a compostagem e a horta”; e Marla Fernanda dos Santos
Rodrigues, com “Quintal: convivência, memórias e saberes”. As suplentes foram Natame Diniz, com o “Inventário
afetivo das plantas e árvores da cidade”, e Mariana Demuth, com “O jardim, a casa e seus habitantes”.
Ação 45 – Ampliação de parcerias com instituições educacionais e culturais na capital e no interior do
estado de São Paulo
O Educativo do MCB manteve parcerias com as seguintes instituições: EMEI Dona Leopoldina, Centro de Apoio
Psicossocial – CAPS Itaim e Centro Israelita de apoio multidisciplinar – CIAM. No primeiro trimestre, foi firmada a
parceria com a Associação São Joaquim de Apoio à Maturidade, voltada ao atendimento à terceira idade.
No segundo trimestre, o Educativo do MCB firmou parceria com A Casa Tombada – Produções Culturais Ltda. para
realização do projeto REDE-CASA, que tem como objetivo estabelecer vizinhanças com casas da cidade de São
Paulo que potencializam encontros e novas formas de produção de cultura, arte e educação. Casas que se
pensam enquanto casa e que pulsam como organismos vivos, produzindo novos parâmetros de produção de
conhecimento, gestão e programação cultural, em conexão com a cidade e suas demandas. A intenção do projeto
é mapear casas que desenvolvem atividades alinhadas com o pensamento do educativo do MCB para estabelecer
com elas uma parceria. O Educativo do MCB leva para cada casa a expertise das “Oficinas de Calçada” - As
palavras e as Casas, Desenho a sua Casa e A Casa Bordada – e, em troca, recebe no museu atividades propostas
pelas casas parceiras, sempre em conexão com nossas linhas de pesquisa.
Ação 47 - Investimento em treinamento da equipe
Por meio de parcerias foi possível que 31 colaboradores do museu participassem de cursos para o seu
crescimento profissional. Vinte participaram do curso de Brigada de Incêndio, válido por um ano, conforme as
normas de segurança do Museu, e outros vinte participaram de cursos diversos, sendo 39 pagos pelo Museu e 9
gratuitos. Os cursos viabilizados foram listados abaixo:
Quatro colaboradores concluíram cursos de aperfeiçoamento no primeiro semestre, sendo estes “Programa École
Nationale Supérieure D'Architecture De Paris-Bellevill”, “Palestra - Kairos Pro - Dimep - relógio de ponto”, “Curso
Reforma Trabalhista e Seus Reflexos” e “Tipologia documental para organização de documentos acumulados”.
No segundo trimestre, 17 colaboradores concluíram cinco cursos de aperfeiçoamento, sendo estes "Curso da CIPA
- NR5", "Curso de Educação Multidiciplinar", "Treinamento Trabalho em Alturas NR 35", "Curso NR6 - EPI" e
"Workshop sobre Pragas em Patrimônio Histórica".
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Quatro cursos de aperfeiçoamento foram concluídos por 22 colaboradores no terceiro trimestre, sendo estes
"Curso Excel 2016 Avançado", "Seminário de Capacitação / MinC", "Workshop e performance em língua de sinais"
e "Treinamento de Brigada de Incêndio".
No último trimestre de 2018, três colaboradores concluíram quatro cursos de aperfeiçoamento, sendo estes
"Treinamento de Brigada de Incêndio", "MICBR - Mercado das Industrias Criativas do Brasil 2018", "Simpósio
IBPAD - Estudando Comunicação com Mídias Sociais" e "Curso de Google Adwords".
Ação 48 - Produção de publicação com os premiados da 32ª edição Prêmio Design Museu da Casa
Brasileira
Para dar visibilidade aos projetos de destaque no 32º Prêmio Design MCB, concurso do cartaz e premiação de
produtos e trabalhos, foi viabilizada a produção de um catálogo com o registro dos projetos premiados e
selecionados nesta edição - um volume com de 148 páginas, colorido, com tiragem de 2000 unidades - distribuídos
no dia da abertura e disponibilizado aos visitantes ao longo do período da exposição. O material seguiu a
identidade visual baseada no cartaz escolhido no concurso realizado no primeiro semestre. Trata-se de um
importante registro da produção nacional em 2018, com destaque para autores e empresas produtoras, com textos
e análises dos jurados que colaboraram na avaliação dos trabalhos.
Nesta edição, afim de tornar a exposição e o conteúdo da premiação mais acessível, foi contratada uma tradutora
para que fosse possível viabilizar textos de parede, legendas dos projetos e também o catálogo da edição em
inglês, este último disponibilizado apenas em versão digital no site institucional.
Ação 51 - Publicação de livros com conteúdos que abordam as áreas de vocação do MCB, tais como
arquitetura, design, paisagismo, urbanismo, patrimônio, mobiliário, tesauros e/ou sistemas descritivos
relacionados ao acervo e outros
Em co-edição com a Editora Olhares, no dia 27/11 o MCB lançou o livro “Remanescentes da Mata Atlântica – as
grandes árvores da floresta original e seus vestígios”, de autoria do botânico e paisagista Ricardo Cardim. A obra
deriva da exposição Remanescentes da Mata Atlântica & Acervo MCB, que apresenta uma história visual desde a
floresta primitiva original até o que restou do bioma atualmente, incluindo desenhos dos viajantes dos séculos
passados, fotografias, registros do processo de desmatamento e vestígios materiais, tais como mobiliário (incluindo
acervo do MCB), construções e ferramentas.
Ação 52 - Realização de campanhas de marketing e de publicidade institucional do museu em canais
digitais, eletrônicos ou impressos, com previa aprovação da proposta editorial pela SEC.
Em relação a campanhas de marketing e de publicidade institucional do museu em canais digitais, eletrônicos ou
impressos, o MCB efetivou 17 ações em 2018, 425% a meta anual prevista. Além da parceria já estabelecida com
a Editora Arcoweb, que previa anúncio impresso na revista Projeto, e envio de boletim online com a programação
mensal, houve a divulgação pontual nas publicações catálogo da Paralela, Revista 29 Horas e Revista L+D. Em
virtude da realização do evento Comida Di Buteco em julho, foram produzidos flyers institucionais que foram
distribuídos, sem custo, aos botecos participantes do concurso durante o mês de maio. Dessa forma, a meta foi
superada em 425%.
Catálogo da 33ª edição da Paralela - Anúncio sobre o Concurso do Cartaz
Revista Projeto - Anúncios das mostras Passagens, Vivere Alla Ponti, Design Aerodinâmico, 32º Prêmio Design
MCB
Comida Di Buteco - Em virtude da realização do evento Comida Di Buteco, foram produzidos 36.600 flyers
institucionais que foram distribuídos, sem custo, aos 61 botecos participantes do concurso durante o mês de maio.
Revista 29Horas - Matéria sobre o Prêmio Design MCB
Revista L+D - Anúncio 32º Prêmio Design MCB
Editora Arcoweb – Por meio da parceria estabelecida, a Editora Arcoweb enviou a seu mailing o boletim com a
agenda de programação do MCB, sendo realizado, a cada trimestre de 2018, o total de três envios, para um
público total de mais de 70.000 e-mails/mês, por meio do canal “ARCOweb recomenda”.
Ação 53 - Veiculação de Links patrocinados em redes sociais
Quanto à veiculação de links patrocinados em redes sociais, o Museu concluiu 1446 ações em 2018,
ultrapassando em 1446% a meta anual. Trata-se da manutenção da parceria junto ao Google AdGrants, por meio
da qual foi possível viabilizar uma série de campanhas via Google Ads, e ao impulsionamento de posts via links
patrocinados no Facebook. O detalhamento por trimestre segue abaixo:
No primeiro trimestre foram viabilizadas 169 ações, das quais 142 referem-se a links patrocinados no Facebook e
18 referem-se a links patrocinados via Google AdWords (9 anúncios publicados por três meses), por meio da
parceria estabelecida via Google AdGrants. Já no segundo trimestre, os números foram de 227 ações, das quais
142 referem-se a links patrocinados no Facebook e 15 referem-se a links patrocinados via Google AdWords (5
anúncios publicados por três meses). No trimestre seguinte, o MCB concluiu 528 ações, das quais 176 referem-se
a links patrocinados no Facebook e 352 referem-se a links patrocinados via Google Ads (59 campanhas publicadas
por três meses). Os links patrocinados no último trimestre do ano foram concluídos em 537 ações, das quais 136
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referem-se a links patrocinados no Facebook e 401 referem-se a links patrocinados via Google Ads (43 campanhas
publicadas por três meses), por meio da parceria estabelecida via Google AdGrants.

2019
Em 2019 foi possível a viabilização de algumas metas condicionadas e, em muitos casos, com superação dos
indicadores estabelecidos. As atividades superaram as expectativas e foram viabilizadas por meio de parceiras ou
com captação própria de recursos, sem prejuízo à realização integral das metas estabelecidas para o ano no Plano
de Trabalho. Foram listados a seguir as principais ações realizadas em 2019:
Ação 3: (PGTG) Investimento em treinamento da equipe
Por meio de parcerias para a realização cursos gratuitos, em 2019 foi possível que colaboradores do museu
participassem de cursos para o seu crescimento profissional. As atividades realizadas em cada um dos trimestres
foram listadas abaixo:
No primeiro trimestre de 2019, 1 colaborador concluiu 1 curso de aperfeiçoamento, sendo este "Curso de
Conservação Preventiva de Têxteis".
No 2º trimestre de 2019 foram viabilizados 3 cursos de aperfeiçoamento da equipe, contemplando 3 colaboradores.
O primeiro curso ‘CIPA - NR5’ foi realizado em 10 de abril teve investimento do museu no valor de R$350,00 para
que a instituição esteja em conformidade com o previsto em lei, sendo obrigatório que a empresa tenha um
representante da CIPA - NR 5. O curso de ‘Captação de Recursos - Pessoas Jurídicas e Leis de Incentivo’ foi
realizado gratuitamente e visou a atualização de informações sobre o mercado de captação de recursos via Leis de
Incentivo, elaboração das estratégias para diversificação das fontes de recursos e do Plano de Cotas e Benefícios
da Instituição, para empresas. Por fim, a atividade ‘Caminhos da Ilustração Profissional’ fez parte do Programa de
Cursos organizado pela instituição, tendo sido 1 funcionário contemplado com a gratuidade para a participação.
Tendo em vista o interesse pessoal do funcionário, foi concedida uma bolsa para estimular a participação de
colaboradores nas atividades da instituição. O tema abordado agregará habilidades e conhecimentos ao
profissional e à instituição.
No 3º trimestre foram viabilizados 2 cursos de aperfeiçoamento da equipe, contemplando ao todo 25
colaboradores. O primeiro deles, Curso de Uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPI - NR 06 foi realizado
em 24 de julho com a participação de 6 funcionários, conforme Programa de Prevenção de Riscos Ambientais –
PPRA, elaborado para o Museu da Casa Brasileira, recomendando o treinamento para funcionários sobre uso e
conservação dos equipamentos de proteção individual – de acordo com a NR06 - EPI, Portaria 3.214/78, visando
garantir a saúde e segurança dos trabalhadores. O segundo, Treinamento de Brigada de Incêndio foi realizado na
instituição em 23 de setembro. O treinamento contou com a participação de 19 colaboradores em atendimento à
Instrução Técnica 17/2018 (Brigada de Incêndio).
No 4º trimestre de 2019 foram viabilizados 4 cursos de aperfeiçoamento da equipe, contemplando ao todo 9
colaboradores. O primeiro deles, ‘Treinamento de Brigada de Incêndio’ teve carga horária de 8h e foi realizado na
instituição em 16 de outubro. O treinamento contou com a participação de 2 colaboradores em atendimento à
Instrução Técnica 17/2018 (Brigada de Incêndio). O segundo, ‘Seminário Gestão de Pessoas em Instituições
Culturais’ contou com carga horária de 3h e foi realizado em 14 de novembro com a participação de 1 funcionário,
contemplando engajamento de profissionais em organizações que contam com recursos escassos, a formação de
equipes colaborativas e as possíveis maneiras de encarar os processos burocráticos em ambientes focados na
inovação e no risco. O ‘Curso Search Inside Yourself para área cultural’, com carga horária de 8h, foi realizado em
06 de dezembro com a participação de 3 funcionários e visava uma formação em Inteligência Emocional, Liderança
e Mindfulness, centrada na metodologia Search Inside Yourself (SYI), programa criado pelo Google. Por fim, o ‘I
Encontro de Cultura e Economia Criativa’, carga horária de 3h30, realizado em 10 de dezembro com a participação
de 3 funcionários, apresentou melhoria nos conhecimentos de acessibilidade e inclusão em exposição.
Ação 8: (PA) Estabelecimento de parcerias com outros museus para aprimoramento das ações de
preservação e conservação preventiva dos acervos
A ação foi realizada no segundo trimestre. Parceria firmada com o Instituto de Preservação e Difusão da História
do Café e da Imigração, com o objetivo constituir grupo de estudos para o desenvolvimento e divulgação de ações
de conservação e preservação preventiva de ambas intuições, sob a denominação de “CPeMus - Conservação
Preventiva entre Museus”.
Ação 16: (PEPC) Realização de programas temáticos Participação na Semana dos Museus e no Micsul
O museu participou no segundo trimestre do MuseumWeek, mas não ocorreu o Micsul impossibilitando, portanto,
qualquer participação.
MuseumWeek 2019 e Semana Nacional de Museus. Entre 13 e 19 de maio. Público total de 4906 visitantes
durante o período. Os museus da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo
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participaram da #MuseumWeek 2019 e da Semana Nacional de Museus entre 13 e 19 de maio, ação realizada nas
redes sociais em que instituições culturais do mundo todo divulgam bastidores, curiosidades e atividades
relacionadas a um tema diferente por dia, durante uma semana. O Museu da Casa Brasileira promoveu uma visita
orientada pelo museólogo Wilton Guerra no dia 14 de maio, das 10h às 11h, sobre os segredos do espaço que
abriga a instituição. Já no dia 15, das 10h30 às 12h foi realizada a “Oficina na Calçada – As Palavras e as Casas”,
em que foram elaboradas transcrições poéticas a partir de relatos afetivos e jogos de palavras. Na sexta-feira (17),
das 10h30 às 12h, aconteceu mais uma edição da Oficina na Calçada, desta vez com o tema “Manual de
Instruções”, que mapeou os diversos usos dos objetos da casa e sua interação com o corpo. Encerrando a
Semana de Museus, nos dias 18 e 19 de maio, das 12h às 22h e das 12h às 20h, respectivamente, o MCB
promoveu o Urban Taste Cultura de Boteco, evento gastronômico que reuniu os petiscos exclusivos de botecos
premiados de São Paulo. O Urban Taste Cultura de Boteco esteve vinculado à programação da Virada Cultural
2019, melhor detalhada na ação 20.
Ação 17: (PEPC) Realização de apresentações musicais do projeto Música no Museu
Havia sido estabelecida a meta de 10 apresentações no museu no ano de 2019. No entanto, devido a diferentes
parcerias estabelecidas, foi possível superar a meta anual e garantir a qualidade da já consolidada programação
musical do MCB.
No terceiro trimestre foram realizadas dez apresentações musicais no Museu da Casa Brasileira. Destas, nove
fizeram parte do projeto Música no MCB e contamos também com uma apresentação musical no evento Cultura de
Boteco – Vinhos do Alentejo. As apresentações totalizaram, em sua soma, 5.658 pessoas.

14/07/2019 – Paulistanea Swing Band – Show ‘O jazz tocado com alegria’. Público 653

21/07/2019 – Neymar Dias e grupo. Público: 563

28/07/2019 – Show ’A voz do Brasil – Carlinhos Vergueiro um cronista brasileiro, por Hilda Maria’. Público:
389

11/08/2019 – Quarteto Novas Tendências. Público: 271

18/08/2019 – Orquestra Instituto GPA. Público: 591

25/08/2019 – Emiliano Sampaio & Speakin´ Jazz Big Band. Público: 461

01/09/2019 – OCAM – Orquestra de Câmara da ECA/USP. Público: 405

08/09/2019 – Carla Casarim canta Eduardo Gudin. Público: 491

22/09/2019 – Pedro Assad +2 Trio. Público: 186.

21/09/2019 – Glória de Lourdes Fado. Público: 1648.
No 4º trimestre foram realizadas três apresentações musicais dentro do programa das Feiras parceiras do MCB e
outras três apresentações musicais no Projeto Música no Museu, totalizando seis atividades musicais conforme o
descritivo abaixo.

O Projeto Ciclovia Musical aconteceu na 25a edição do Mercado das Madalenas, trazendo ao Museu o
grupo Quintal de Fulô na manhã do domingo, dia 24 de novembro. 80 ciclistas se uniram ao público da
feira para apreciar a apresentação, que aconteceu entre as 10h30 e as 11h30 da manhã.

A edição de natal do Mercado Manual trouxe ao museu o show de Leal e Leo Mello. O duo, que está junto
há mais de sete anos, lançou o disco “Alma Irmã” no jardim do MCB. A apresentação, que aconteceu no
dia 07 de dezembro, sábado, às 17 horas, foi composta por canções autorais, peças instrumentais e
músicas da cultura popular brasileira em cordas, percussão e voz.

A 14ª edição do Bazar da Cidade promoveu, no sábado, dia 14 de dezembro, a apresentação do músico e
saxofonista Marco Melito com repertório de jazz instrumental contemporâneo no jardim do MCB. A
atividade aconteceu entre 17h e 19h no jardim do MCB.

A apresentação Villa-Lobos para Todos com regência de Dani Mattos aconteceu em 26/10/2019 e fez
parte do projeto Música no MCB. O show é fruto do projeto de musicalização para adultos e crianças
encabeçado pela regente. O repertório foi composto por clássicos do cancioneiro infantil brasileiro,
arranjados pelo compositor e educador Heitor Villa-Lobos. Público: 215

Apresentação especial de Natal do projeto Música no MCB aconteceu no dia 16/12/2019 com o
espetáculo ‘Tempo de Natal’, da Orquestra Murilo Alvarenga e Coral do Esporte Clube Pinheiros. Público:
441

Neste ano o MCB teve também outra apresentação natalina, o concerto de Paulo Paschoal e Camerata
Darcos no dia 22/12/2019. Público: 337
Ação 18: (PEPC) Estabelecimento de parcerias para Lançamento de livros para o público
Havia sido estabelecida a meta de 5 lançamentos de livros com conteúdos direcionados às áreas de vocação do
museu no ano de 2019. No entanto, devido a diferentes parcerias estabelecidas, foi possível a realização de 9
lançamentos de livros durante o ano, o que fez superar a meta anual. Os lançamentos foram listados a seguir:
Lançamento ‘Pauliceia Melindrosa’. Dia 11 de maio, Sábado, às 14h. Público total de 392 pessoas.
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Lançamento do livro ‘São Paulo e Suas Casas’. Dia 15 de junho, Sábado, das 14h às 18h. Público total de 484
pessoas.
Lançamento ‘Biselli Katchborian Arquitetos’. Dia 18 de junho, Terça-feira, das 19h às 22h. Público total de 468
pessoas.
Lançamento ‘Virgínia Artigas: histórias de arte e política’. Dia 22 de junho, Sábado, das 14h às 18h. Público total de
356 pessoas.
Lançamento do livro ‘Alex Wollner Brasil: Design Visual’. Dia 24 de agosto, Sábado, às 14h. Público total de 471
pessoas.
Lançamento do livro ‘A fantasia, o design e a literatura para a infância’. Dia 19 de outubro, das 14h às 18h. Público
de 79 pessoas.
Lançamento do livro ‘José Zanine Caldas’. Dia 23 de novembro, das 14h às 15h30. Público de 33 pessoas.
Lançamento da Revista ArqXP. Dia 23 de novembro, das 14h às 15h30. Público de 60 pessoas.
Lançamento da revista impressa ‘Restauro’. Dia 16 de novembro, das 14h às 18h. Público de 176 pessoas.
Ação 20: (PEPC) Participação em eventos temáticos ou datas comemorativas, tais como Dia da Crianças,
Consciência Negra, Virada Cultural, Virada Sustentável, Design Weekend
O planejamento previa 5 eventos temáticos ou datas comemorativas no ano de 2019. No entanto, devido à
ampliação de campanhas junto à rede de museus e à SEC, foi possível a realização de 13 eventos temáticos ou
datas comemorativas, o que fez superar a meta anual.
Aniversário de São Paulo – 25 de janeiro
Dia das Mulheres - 8 de março, das 15h30 às 18h - Roda de conversa “Design e igualdade de gênero: os desafios
à atuação feminina no campo do design”,
MCB na SP Arte. 3 de abril, quarta (prévia para convidados) / 4 a 6 de abril, quinta e sábado, das 13h às 21h / 7 de
abril, domingo, das 11h às 19h
Virada Cultural 2019. 18 de maio, sábado, das 12h às 22h / 19 de maio, domingo, das 12h às 20h. Público total de
3568 pessoas.
Dia das mães e Programa Amigos do MCB. Campanha realizada entre 9 a 12 de maio. Campanha viabilizada em
meio digital.
Comemoração dos 49 anos de museu. Dia 29 de maio. Campanha viabilizada em meio digital.
Campanha do Agasalho 2019. Início em 4 de junho.
Jornada do Patrimônio. Dias 17 e 18 de agosto. Público de 2 pessoas.
Design Weekend. Dias 18 e 25 de agosto. E
13ª Primavera dos Museus. De 23 e 29 de setembro
SP Gastronomia. O MCB promoveu duas ações especiais dentro da programação do SP Gastronomia: ‘Chaísmo’ e
a vitrine ‘Utensílios da cozinha brasileira’. Abertura oficial também aconteceu no MCB no dia 1º de outubro com
apresentação da Orquestra Jazz Sinfônica Brasil e com a presença do governador João Doria e do secretário de
cultura, Sergio Sá Leitão.
Campanha Sonhar o Mundo. 10/12 das 10h às 12h30, “Oficina Kazumbá: Cultura como Direito” para os
frequentadores do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Itaim Bibi
Ação 24: (PEPC) Realização de exposição do projeto Pioneiros do Design
Pioneiros do design Brasileiro – José Zanine Caldas
23 de novembro de 2019 a 8 de março de 2020
A cada edição do Prêmio Design MCB, desde 2013, o Museu apresenta um painel-homenagem, Pioneiros do
design brasileiro, destacando a trajetória de personagens cuja atuação foi fundamental para a consolidação do
campo do design no país. Após homenagearmos Fábio Alvim, Luciano Deviá, Fulvio Nanni, Anísio Campos e
Percival Lafer, em 2019 apresentamos um painel sobre a carreira de José Zanine Caldas.
Por ocasião da celebração do centenário de nascimento de José Zanine Caldas, destacamos sua obra rica e
diversa, que transitou entre o design e a arquitetura, passando pelos campos do planejamento urbano, e do ensino.
Sua produção de mobiliário e objetos foi marcada tanto pela racionalização experimentada através dos móveis
feitos em compensado (Móveis artísticos Z), que contribuíram fundamentalmente ao processo de industrialização
da época, quanto pela sua prática artesanal que incorporou à elaboração de objetos e à arquitetura, técnicas
originais do conhecimento empírico brasileiro.
Com esse painel, elaborado pelas pesquisadoras Amanda Carvalho e Maria Cecília Loschiavo Santos a partir do
livro “José Zanine Caldas”, publicado pela editora Olhares, o MCB celebrou o trabalho experimental genuíno de
Zanine. A mostra incorporou algumas das peças presentes no acervo do Museu, destacando uma poltrona da linha
de móveis Z, uma recente aquisição (doação da Loja Teo). A exposição apresentou também desenhos, fotografias
e maquetes originais, cedidas em empréstimo pela família do designer. Trata-se de uma breve homenagem que
marca a contribuição única deste personagem culturalmente comprometido e dedicado à construção da identidade
brasileira por meio da produção de objetos, espaços e paisagem.
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Ação 25: (PEPC) Realização com equipe interna ou através do estabelecimento de parcerias, de cursos,
oficinas e workshops para o público em geral
Em 2019 ampliamos de forma considerável a quantidade de atividades oferecidas ao público, de cursos, oficinas e
workshops, no âmbito das metas condicionadas. Isto foi possível em função das parcerias estabelecidas com os
organizadores das feiras realizadas no MCB, que ofereceram uma vasta programação em diversas edições dos
eventos. Foram viabilizadas, ainda, uma série de oficinas e cursos dentro do Programa de Cursos Pagos,
implementado em 2019, que permitiram, por meio dos investimentos realizados pelos alunos no ato da matrícula, o
pagamento dos palestrantes, a implementação da plataforma Eventbrite para as inscrições das atividades
viabilizadas pelo MCB e dos custos com materiais e equipes de apoio. As ações foram listadas abaixo:
Oficina “Exploração da cor como expressão em design” com Ana Rezende. Dia 9/2 (sábado), 10h às 13h e
14h30 às 17h30. Gratuito. Total de participantes: 15 alunos.
Curso ‘Vozes do designer gráfico’ com Gustavo Piqueira - 16/3 (sábado), das 13h30 às 17h | Investimento:
R$175,00 (Estudante: R$87,50) | 20 vagas
Oficina de Concreto - Em 26 de março, o MCB promoveu gratuitamente em parceria com o arquiteto Ruy Ohtake
o primeiro encontro com os inscritos para a Oficina de Concreto. A atividade teve continuidade no 2º trimestre, com
encontros nos dias 16, 17 e 18 de abril, das 14h às 18h.
Feira Sabor Nacional (5 atividades). Dias 30 e 31 de março, sábado, das 10h às 20h, e domingo, das 10h às
19h. Durante a 10º edição da Feira Sabor Nacional, ocorreram 5 oficinas para o público infantil e adulto. Nos dias
30 e 31/03, a programação contemplou atividade inspirada na exposição "Ruy Ohtake: A PRODUÇÃO DO
ESPAÇO” que tinha como proposta a criação e confecção de objetos de utilidade doméstica em concreto, realizada
pelo Educativo MCB; contação de histórias envolvendo alimentação com a Associação Viva e Deixe Viver; e a
oficina infantil “Vamos Brincar de Feira?” com o grupo Comer, Brincar e Amar.
Oficina de preservação de impressos em acervos particulares. Ministrante: Débora Gigli Buonano. Dia
6/4/2019 (sábado), das 10h às 13h, Carga horária 3h. Investimento: R$150,00 (Estudante: R$75,00). Público total:
10 inscritos, dos quais 6 profissionais e 4 estudantes.
Curso de História do Design Gráfico Brasileiro. Ministrante: Marcos da Costa Braga. Dias 27/4 e 4/5, sábados,
das 10 às 15h (com intervalo de 1h), Carga horária 8h. Investimento: R$350,00 (Estudante: R$175,00). Público
total: 20 participantes, dos quais 6 profissionais e 14 estudantes.
A forma e Contraforma dos caracteres. Oficina sobre a letra, números e sinais. Ministrante: Tadeu Costa. Dia
11/5, sábado, das 14h às 17h, Carga horária 3h. Investimento: R$150,00 (Estudante: R$75,00). Público total: 12
inscritos, dos quais 2 profissionais e 10 estudantes.
Curso Caminhos da Ilustração Profissional. Ministrante: Gil Tokio. Dia 15/6 (sábado), das 10h às 13h, Carga
horária 3h. Investimento: R$150,00 (Estudante: R$75,00). Público total: 8 inscritos, todos estudantes, e 1 bolsista
(colaborador MCB).
Mercado das Madalenas (18 atividades). Dias 13 e 14 de abril, sábado e domingo, das 10h às 20h. Durante as
feiras, ocorreram diversos cursos, oficinas e palestras para o público. No Mercado das Madalenas, nos dias 13 e
14 de abril, foram promovidas as atividades ‘Carta de Colagem’ (confecção de cartas para a figura materna), com
Sofia Lemos; ‘Qual a lógica sobre Alimentação Orgânica?’, com Ricardo Corrêa; ‘A autoconfiança de mãos dadas
com o autoconhecimento’, com Nininha Campedelli; Oficina ‘Construção de Fantasias’, com Atelier ZigZag; ‘Yoga
com contação de histórias para pais e filhos’, com Claudia Sant’Anna e Juliana Furlaneto; ‘Mandala das Dez
Direções’ (exercícios em roda para qualquer idade), com Ondina Clais; aula de ‘Meditação’, com Prem Ratna;
‘Arranjo Tropical’, com Fernanda Procoppe; ‘PapperCutting’ (técnica de recortes em desenho no papel), com Sofia
Lemos; ‘Beneficios das Plantas e Flores para o corpo, mente e alma’, com Hilda Pontes; e a palestra
‘Relacionamentos na era digital’, com Nininha Campedelli.
Bazar da Cidade (14 atividades). Dias 27 e 28 de abril, sábado e domingo, das 10h às 21h. A programação
cultural ofereceu as oficinas para adultos ‘Vivência do Berimbau Xamã, com Bico Duro, massoterapeuta e mestre
capoeira; ‘Arquitetura da Terra’, com Ivone Rigobelo, arquiteta e designer de estamparias; ‘Ervas, Especiarias e
Masalas: Pitadas afetivas de aromas e sabores’, com Marcelo Nastari do Grão Vizir Masalas & Especiarias’;
‘Crochê Moderno – Primeiros Pontos do Crochê’, com Catharina Oliveira; ‘Feltragem em Pedrinhas de Lã’, com
Lucia Higuchi, arquiteta e estilista; e as oficinas infantis, ‘Ponto de Brincar’ com a Kombi do “Oquecabeaqui?”; e
‘Frotagem’ com o ateliê móvel “Oquecabeaqui?”.
Mercado Manual (10 atividades). Dias 4 e 5 de maio, sábado e domingo, das 10h às 20h. O Mercado Manual
ofereceu as seguintes atividades gratuitas: ‘Universo das abelhas nativas sem ferrão’, com Beeliving; ‘Aprendendo
a compostar’, com Casa Causa; ‘INVENSONS’ – instrumentos com objetos de descarte; ‘Macramê com fio de juta’,
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com Clau Gonzaga; ‘Pintura em colheres de pau’, com Projeto Crique Caiçara; além das performances de
‘Nebulosas de Gaia’, com Aria Nebulosa e Larissa Violeta e ‘Homenagem à Mãe Terra’, com Emana.
Urban Taste Cultura de Boteco (2 atividades). Dias 18 e 19 de maio, das 12h às 22h e das 12h às 20h,
respectivamente. O Urban Taste Cultura de Boteco, 18 e 19 de maio, proporcionou ao público um bate-papo sobre
a história dos botecos paulistanos e sua importância para a gastronomia, a economia criativa e o turismo de São
Paulo, com Miguel Icassatti; e a apresentação de Zeide Faraud, produtor da Christophe & Zeide Queijos
Artesanais, sobre a elaboração de queijos artesanais ao estilo francês e possibilidades de harmonização
gastronômica.
Feira Sabor Nacional (5 atividades). Dias 1º e 2 de junho, sábado e domingo, das 10h às 19h. A 11º edição da
feira Sabor Nacional, realizada nos dias 1º e 2 de junho, ofereceu as atividades “Vamos Brincar de Feira?” com o
grupo Comer Brincar Amar; ‘Contação de Histórias para crianças envolvendo alimentação’ com a Associação Viva
e Deixe Viver; e a oficina infantil “Da mandioca à tapioca” com o ateliê móvel “Oquecabeaqui”.
Curso Encontros e Aprendizados com Alexandre Wollner – Narrativas de Hugo Kovadloff. Ministrante: Hugo
Kovadloff. Dia 24 de agosto de 2019, sábado, das 10h às 13h. Carga horária 3h. Taxa de participação: R$ 150,00
(Estudantes e Amigos do MCB: R$ 75,00). Público total: 9 alunos, dos quais 4 profissionais, 4 estudantes e 1
membro do Conselho de Orientação Cultural que participou como ouvinte do curso.
Curso Quando fomos modernos: Arquitetura e Design no Brasil. Ministrantes: Priscyla Gomes e Felipe Kaizer.
Data: 14, 21 e 28 de setembro (sábados), das 13h às 17h30. Carga horária: 12h. Investimento: R$600,00
(Estudantes e Amigos do MCB: R$300,00). Público total: 9 inscritos, dos quais 3 profissionais, 3 estudantes e 3
Amigos do MCB.
Feira Sabor Nacional - 12ª edição (4 oficinas). Dias 14 e 15 de setembro, Sábado e domingo, 10h às 19h. A 12º
edição da Feira Sabor Nacional, nos dias 14 e 15/09, promoveu Contação de Histórias para crianças envolvendo
alimentação com a Associação Viva e Deixe Viver e as oficinas Índio é nós, atividade de carimbos e desenhos
inspirada no modo de viver indígena com o Educativo MCB e “Da mandioca à tapioca” com o ateliê móvel
“Oquecabeaqui”.
Festival Cultura de Boteco – Vinhos do Alentejo (2 atividades). Dia 21 de setembro, sábado, 11h às 19h.
Aconteceram duas degustações comentadas com Alexandre Lalas, crítico da Revista de Vinhos (Portugal), no dia
21/09.
Mercado das Madalenas (13 atividades). Dias 28 e 29 de setembro, sábado e domingo, 10h às 20h. O Mercado
das Madalenas ofereceu diversas atividades como: ‘Atelie ZigZag: construção de fantasias’ com Silvinha Moraes;
‘Comer, brincar e amar: vivência com alimentos’ com Wendy Kerr; ‘Atelier Fernanda Precoppe: confecção de
arranjos de flores’ com Fernada Precoppe; aula de yoga para crianças e contação de histórias; ‘Essências da
Terra: confecção de sabonetes e shampoos’ com Hilda Pontes; ‘Ó a saia dela: confecção de saias para crianças’
com Nana Calazans; ‘Hébora do Brasil: quintal polinizador’ com Juliana e Mariana Feres; Chicaoka – Papel e Flor:
construção de flores em papel com Márcia Chicaoka; ‘A Casa Imaginária – abordagem e construção de forma
lúdica das partes de um livro’ com Walkiria Barone, além da conversa – ‘Desejo e o Feminino’ com Nininha
Campedelli.
Bazar da Cidade (10 atividades). Dias 12 e 13 de outubro, sábado e domingo, das 10h às 20h. Fábrica de
Máscaras Pelo grupo “Oquecabeaqui?” - Criação de máscaras inspiradas na poética do artista Saul Steinberg.
Livros Ilegíveis Pelo grupo “Oquecabeaqui?” - Oficina inspirada na poética da exposição de Bruno Munari, em
cartaz no MCB. Bichos/Customização por Nana Calazans - Customização de moletons com capuz para
composição de bichos – jacaré, coruja, coelho e raposa. Frotagem pelo grupo “Oquecabeaqui?” - Oficina inspirada
na poética da exposição de Bruno Munari, em cartaz no MCB. Ponto de Brincar com monitores do grupo
“Oquecabeaqui?” - Uma kombi muito simpática e divertida oferece um espaço reservado às crianças com diversas
propostas brincantes e artísticas. No interior do veículo há ainda um delicioso e convidativo espaço para leitura.
História | Capitão Cueca: ler te dá super poderes, pela Cia Sópapo, em parceria com a Companhia das Letrinhas Nessa história, Jorge e Haroldo voltam a aprontar. E a última brincadeira da dupla deixa Melvin Sneedly, o gênio
da escola, tão irritado que ele decidiu se vingar. História | Mortina pela artista Paula Dugaich, em parceria com a
Companhia das Letrinhas - Mortina é uma menina diferente de todas as outras: ela é uma menina-zumbi. Vive no
Palacete Decrépito, com uma família bastante estranha, e seu grande sonho é ter amigos para brincar. Falun Dafa
para crianças: prática para o aprimoramento do corpo e da mente - Praticado em mais de 100 países, o Falun
Dafa é uma prática milenar chinesa que se baseia em exercícios de energia e meditação. Educação Para a Paz:
Como Educamos Hoje e Por Quê? - Palestra com a influenciadora digital Thais Basile, educadora parental formada
pela Positive Discipline Association e especializada em Psicopedagogia Institucional. Se Relacionando Bem Com
os Alimentos: os Bons Hábitos se Formam na Infância - Roda de conversa com as nutricionistas Juliana Tomandi
Fontes e Juliana de Melo Sá. As profissionais falarão sobre a alimentação nas diferentes faixas etárias,
considerando os pais como facilitadores no processo de alimentar seus filhos de forma saudável.
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Mercado das Madalenas (12 atividades). Dias 23 e 24 de novembro, sábado e domingo, das 10h às 20h. Atelie
ZigZag: construção de fantasias com Silvinha Moraes. Oficina infantil: Comer, brincar e amar: vivência com
alimentos com Wendy Kerr. Oficina adulto: Atelier Fernanda Precoppe: confecção de arranjos de flores com
Fernanda Precoppe. Aula de yoga para crianças e contação de histórias - duração de 30 minutos cada. Conversa:
Como cuidar da energia da sua casa com aromaterapia com Karis Brito. Oficina infantil e adulto: Essências da
Terra: confecção de sais de banho com flores, ervas e óleos essenciais com Hilda Pontes. Atelie ZigZag:
construção de fantasias com Silvinha Moraes. Oficina infantil e adulto: Rebore do Brasil: quintal polinizador com
Juliana e Mariana Feres. Pequenos Passos: aula de yoga para crianças e contação de histórias. Oficina infantil e
adulto: Chicaoka – Papel em Flor: construção de buquês de flores de papel com Márcia Chicaoka. Oficina infantil:
A Casa Imaginária – confecção de toy art de massa a partir de desenhos feitos na hora pelas crianças com
Walkiria Barone. Conversa: Autonomia do Feminino validado e Legitimado com Nininha Campedelli.
Feira Sabor Nacional – 13ª edição (4 atividades). Dias 30 de novembro e 1º de dezembro, sábado e domingo,
das 10h às 19h. Contação de Histórias para crianças envolvendo alimentação afetiva com a Associação Viva e
Deixe Viver (sábado). Oficina Infantil “Hoje é Dia de Pic Nic” com Comer Brincar Amar. Para crianças de 6 a 12
anos. Contação de Histórias para crianças envolvendo alimentação afetiva com a Associação Viva e Deixe Viver
(domingo). Oficina Infantil “Cheiro de Chá”: um convite à sensorialidade e à aquisição de memórias afetivas
relacionadas ao tato, ao olfato e ao paladar. Com o coletivo Oquecabeaqui?
Mercado Manual (4 atividades). Dias 7 e 8 de dezembro, sábado e domingo, das 10h às 20h. Oficina de
aromaterapia & farmácia caseira, com Tanuka Nalini: a perfumista e aromaterapeuta integrativa ensinará a elaborar
blends de óleos terapêuticos voltados à cura natural de gripes, resfriados, dores de cabeça, contusão, entre outros.
Oficina de confecção de mini-tambores, com Brasil no Fio: o projeto celebra a ancestralidade dos instrumentos
musicais brasileiros e promove essa reflexão para as crianças durante a montagem de mini-tambores. Oficina de
Estampagem em ecobag, com Cristina Paiva, do projeto Matriz: ensino de técnicas de estampagem manual em
tecido na criação de estampas exclusivas para ecobags de algodão. Oficina de Estrela de Natal, com o projeto
Costura Mirim: voltada às crianças a partir de 7 anos, a oficina ensinará a costurar uma linda estrela para enfeitar a
casa e a árvore de Natal.
Bazar da Cidade (6 atividades). Dias 14 e 15 de dezembro, sábado e domingo, das 10h às 18h. Oficina de
Estamparia com Grafismo Indígena – Carimbos e Grafismos. Oficina Ervas, Especiarias e Masalas: Pitadas
afetivas de aromas e sabores – Marcelo Nastari, do Grão-Vizir Masalas & Especiarias, promove um encontro
regado a aromas, sabores e atividades sensoriais e discute conceitos sobre ervas, especiarias e masala, noções
gerais de uso culinário, armazenamento e qualidade. Performance Tecido Humano – O artista têxtil Alexandre
Heberte, uma das principais referências brasileiras no tear manual artístico, convida os visitantes para participar da
performance Tecido Humano, que propõe o uso do corpo como um tear. Várias pessoas, em conjunto, sob sua
orientação, criam um tecido colaborativo a partir de retalhos. Oficina de Tear sobre Tela com Alexandre Heberte –
Fios, linhas e agulhas ganham destaque sobre telas artísticas que devem ser produzidas pelos alunos a partir de
técnicas como bordado e tecelagem manual. Oficina de String Art, com Úrsula Machado do Leskearts – A String
Art, “arte com linhas”, é uma técnica que consiste em utilizar linhas e barbantes para formar desenhos, tipografias,
entre outros. A oficina propõe a criação de quadros autorais, desenvolvidos a partir da técnica. Oficina do Curió,
com Raquel Abramant e André Luís – na oficina, crianças a partir dos 4 anos participam de contação de histórias e
são estimuladas a criar seus próprios personagens de pelúcia com materiais diversos como retalhos, aplicações,
botões, canetinhas, folhas, etc, enquanto conversam de maneira lúdica sobre a importância da criatividade no
nosso dia a dia.
Ação 28: (PEPC) Estabelecimento de parcerias para realização de exposições temporárias com os
conteúdos das áreas de vocação do MCB
Foram realizadas, no ano de 2019, seis exposições em parceria dentro das ações condicionadas, superando em
66% a meta prevista para este ano. Este número é resultado do empenho e sucesso dessa gestão no
estabelecimento de parcerias para realização da programação cultural alinhada às áreas de vocação da instituição.
A equipe técnica e diretoria do MCB realizam também o esforço contínuo para que essas exposições sejam
sempre realizadas com qualidade de conteúdo e excelência de execução, de modo que suas montagens estejam
sempre dentro de padrões adequados de acessibilidade. As exposições contabilizadas nesta meta foram listadas
abaixo:
Berços na coleção MCB – A partir de 30/07/2019
Instalação Chuva de cordas – 20 a 25/08/2019
Bruno Munari – A mudança é a única constante no universo – 04/09/2019 a 10/11/2019
Remanescentes da Mata Atlântica e Acervo MCB | Metro Fradique Coutinho - 01 a 30/072019
Remanescentes da Mata Atlântica e Acervo MCB | Metro Oscar Freire – 01 a 31/08/2019
Remanescentes da Mata Atlântica e Acervo MCB | Metro Santa Cruz – 01 a 30/09/2019
Mesa expositiva Chaísmo – 01/10 a 03/11/2019
Ação 36: (PE) Programa de residência e troca de experiência com educadores de outras instituições
culturais e educacionais do país e do exterior
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Projeto Casas do Sertão.
O projeto foi uma parceria do Educativo do MCB com a Casa de Cultura do Sertão do Morro da Garça, Minas
Gerais. Como parte da parceria, de 28 de abril a 05 de maio de 2019, as educadoras Beth Ziani, Cibele Lucena,
Flávia Mielnik e Mariana Galender foram à campo participar da programação do Festival Saberes e Sabores 2019.
Quais objetos da cozinha guardam os saberes e sabores do sertão? Esta foi a pergunta que norteou as atividades
realizadas pelas educadoras na programação do Festival: duas oficinas públicas, duas oficinas com o público do
CRAS (Centro de Referência da Assistência Social de Morro da Garça) e diversas visitas a casas de moradores
(tanto do município quanto da zona rural). As oficinas tiveram como mote a confecção coletiva de uma toalha de
mesa a partir de desenhos e bordados que contam histórias da cozinha do sertão. Assim, ao longo dos encontros,
a cozinha se revelou lugar de trabalho, ritual e troca de afetos; e os objetos - pilões, lamparinas, tulhas, colheres de
pau, tachos, panelas de barro e cobre, entre tantos outros - se revelaram portadores de memória, laços, receitas,
práticas e modos de vida. As visitas às casas dos moradores geraram uma rica vivência acerca da cultura material
e imaterial das casas do sertão. Registradas em vídeos, desenhos, carimbos, textos e áudios, as descobertas
feitas ali ampliam e fortalecem a pesquisa e prática do MCB acerca da diversidade das casas e do morar
brasileiros. No quarto trimestre de 2019, a equipe do educativo do MCB retornou ao município e apresentou
publicamente os resultados do projeto: um documentário com registro das histórias recolhidas nas visitas às casas
de moradores, uma toalha de mesa criada coletivamente e um conjunto de carimbos dos objetos da cozinha do
sertão, materiais que agora fazem parte do acervo da Casa da Cultura do Sertão do Morro da Garça.
Ação 37: (PE) Ampliação de parcerias com instituições educacionais e culturais na capital e no interior do
estado de São Paulo
EMEI Ricardo Gonçalves. Em 2019 foi iniciada uma nova parceria do educativo do Museu da Casa Brasileira com
a EMEI Ricardo Gonçalves. A demanda apresentada pela Coordenadora pedagógica, Thellma Figueiredo Souza,
foi a formação com o grupo de professoras do período da manhã. O grupo de trabalho foi composto inicialmente
por oito pessoas, incluindo a Diretora Vívian e a Assistente de Direção Solange, e se seguiu com o total de seis
participantes: Maria Helena, Maria Emilia, Claudia, Regina, Monique e Thellma. Os encontros aconteceram
semanalmente no espaço do ateliê da escola, às segundas-feiras, das 12h às 13h30, nas reuniões do Projeto
Especial de Ação (PEA), conduzidos por três educadores da equipe do educativo do museu: Marcos Felinto,
Mariana Galender e Mariana Serri. No total foram realizados oito encontros.
Associação Brasileira de Gestão Cultural (ABGC). Em 2019 foi estabelecida uma parceria com a ABGC,
responsável pela realização no Estado de São Paulo do curso pós-graduação MBA em Gestão de Museus, em
parceria com a Universidade Cândido Mendes e a Associação Brasileira de Gestão Cultural. O Museu da Casa
Brasileira, como contrapartida a esta parceria, realizou a visita técnica aos alunos da pós-graduação em Gestão de
Museus, no Módulo VIII – Planejamento orçamentário | Captação de recursos e sustentabilidade, buscando
aproximar a experiência acumulada com os conteúdos deste módulo. A atividade foi realizada em 5 de dezembro,
das 14h às 18h e foi conduzida pelos diretores: Giancarlo Latorraca, Diretor Técnico do MCB, Miriam Lerner,
Diretora Geral MCB, e Marco Antonio L. Alves, Diretor Administrativo Financeiro MCB. Como contrapartida, foi
disponibilizada uma bolsa integral em um dos módulos do curso, que encerra em julho de 2020, para um
colaborador do museu.
Ação 43: (PCDI) Produção de publicação com os premiados da 33ª edição Prêmio Design Museu da Casa
Brasileira
Para dar visibilidade aos projetos de destaque no 33º Prêmio Design MCB, concurso do cartaz e premiação de
produtos e trabalhos, foi viabilizada a produção de um catálogo com projetos premiados e selecionados nesta
edição. O material seguiu a identidade visual do cartaz escolhido no concurso realizado no primeiro semestre.
Visando otimizar os recursos destinados a este projeto foi viabilizada uma parceria com a Revista ArqXP que
encartou o catálogo, sem custo ao museu, à edição lançada em novembro. Foram diagramadas 3 versões do
catálogo: versão resumida para impressão, com 31 páginas para ser encartada à revista, uma versão completa em
português com textos das comissões julgadoras sobre os projetos selecionados e uma versão em inglês para
contemplar os visitantes estrangeiros. As duas últimas versões foram disponibilizadas apenas online em formato
PDF no site do MCB. A Revista ArqXP foi impressa com tiragem de 5000 exemplares, dos quais 900 foram doados
ao MCB para distribuição aos jurados, participantes e público geral durante o período expositivo.
Ação 46: (PCDI) Publicação de livros com conteúdos que abordam 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 ‘Alex Wollner Brasil: Design Visual’
O volume condensa cartazes, gravuras, projetos gráficos de livros, manuais de identidade originais e um resumo
da trajetória profissional de Wollner, um dos mais importantes designers gráficos brasileiros. A obra foi
originalmente lançada em Frankfurt, na Alemanha, junto com a montagem da exposição no Museu Angewandte
Kunst, onde ficou em cartaz entre 2013 e 2014 com curadoria de Klaus Klemp e co-curadoria de Julia Kartesalo.
Wollner desenvolveu diversas identidades corporativas abrangendo a comunicação visual completa da empresa –
desde o design de interiores dos escritórios, às fontes tipográficas e sistemas de sinalização, os meios de
propaganda, a embalagem e até o vestuário dos funcionários. Para ele, o design corporativo significava mais que o
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logo correto: o resultado desse processo era uma importante revisão na cultura interna da empresa; um sistema
complexo de forma a não se tornar distorcido ou obsoleto. Sua abordagem teve impacto duradouro na imagem
dessas companhias, que acabaram por se tornar referências internacionais em design visual. Os manuais de
aplicação destas marcas fazem parte do conteúdo do livro, tornando-o um registro único do percurso profissional
do designer. Patrocínio: Zanini | Apoio: Klabin e Clarion Faria Lima | Apoio de impressão: IPSIS gráfica e editora. A
publicação foi lançada em 24 de agosto, dentro da programação do Design Weekend.
Ação 47: (PCDI) Realização de campanhas de marketing e de publicidade institucional do museu em canais
digitais, eletrônicos ou impressos, com prévia aprovação da proposta editorial pela SEC
A meta anual de realização de campanhas de marketing e publicidade prevista para 2019 era de 4 inserções, tendo
sido superada. Ao todo foram realizadas 6 campanhas, resultado do trabalho em conjunto das equipes de
Comunicação e Prêmio Design, que estabeleceram frutíferas parcerias que possibilitaram a veiculação em revistas,
aplicativos e nos canais do MCB.
No 1º trimestre foram publicados dois anúncios institucionais, sendo um no mini-guia do evento “Comida di
Buteco”, realizado em julho no MCB, e outro referente à campanha Amigos do MCB no anuário da Revista Projeto.
Entre 30 de agosto e 30 de setembro, o Museu da Casa Brasileira, ofereceu ao público 20% de desconto na
adesão ao programa ‘Amigos do MCB’ na categoria individual. O programa, criado em 2018, ofereceu, entre os
benefícios exclusivos, entrada gratuita e ilimitada ao Museu durante o período de um ano, visitas especiais com
educadores e descontos na Livraria Cultura, no Teatro Aliança Francesa, na loja de chocolates Pati Piva, entre
outros. Durante a promoção, o novo associado foi contemplado com dois almoços no restaurante Santinho MCB
(válido de terça a sexta-feira). Amigos do MCB também tiveram direito a uma sobremesa grátis no restaurante do
Museu durante a semana e a uma taça de vinho cortesia aos fins de semana. Para aderir ao programa, foi criado
um cupom de desconto (AMIGOS20) que deveria ser incluído no cadastramento no site.
No 4º trimestre o MCB computou três campanhas: 1) Na Revista L+D de novembro/2019 foi veiculado o anúncio da
exposição ‘33º Prêmio Design MCB’. 2) Também em novembro foi ao ar a campanha Amigos do MCB especial
para o aplicativo da empresa Ciclovia Musical. O banner ficou ativo durante todo o mês. 3) ‘Presenteie com
Cultura’, ação de marketing do Programa de Amigos MCB para veiculação nas Redes Sociais do Museu e em seu
site institucional. A ação foi também direcionada ao mailing do Museu, impactando 59.838 contatos através do
disparo de peça gráfica específica.
Ação 48: (PCDI) Veiculação de Links patrocinados em redes sociais
A instituição concluiu no 1 º trimestre 729 ações, das quais 130 referem-se a links patrocinados no Facebook e 599
a links patrocinados via Google AdWords incorporados a 63 campanhas, por meio da parceria estabelecida via
Google AdGrants. No 2º trimestre foram concluídas 97 ações de abril e junho e no 3º trimestre foram 146 ações
entre julho e setembro de 2019. No 4º trimestre, no que diz respeito a links patrocinados, houve um aumento. De
outubro a dezembro foram 226 links patrocinados, sendo 72 no Facebook e os demais (152) via Google Adwords.
A meta anual para 2019 de links patrocinados era de 100 inserções. Atingimos um total, ao longo do ano, de 1.198
links, devido à criação de links criados para cada uma das atividades realizadas no Museu. Isso foi possível pela
atuação da equipe de comunicação do MCB, que dedicou sua atuação ao cumprimento de uma excelente
campanha nos meios digitais. A parceria com o Google AdGrants foi também um impulsionador deste indicativo.

2020
O exercício de 2020 foi atípico e trouxe inúmeros desafios à instituição frente ao cenário da pandemia, que
praticamente inviabilizou a captação de recursos próprios e exigiu atuação atenta e permanente da administração
no desenvolvimento de todas as ações previstas no Plano de Trabalho. Foi necessária uma rápida rearticulação e
houve a construção de uma nova agenda de programação virtual, ainda que com recursos orçamentários bastante
limitados. Mesmo diante dos desafios, algumas metas condicionadas puderam ser executadas e em muitos casos
houve superação dos indicadores. Foram buscadas parcerias para a viabilização de ações para que fosse possível
oferecer ao público uma programação ampla e diversificada, além das metas estabelecidas no Plano e Trabalho.
Foram listados a seguir as principais ações realizadas em 2020, contabilizadas no plano de Metas Condicionadas:
Ação 3: (PGTG) Investimento em treinamento da equipe
Em função da pandemia e fechamento da instituição durante os meses de março a outubro, alguns colaboradores
que tiveram alteração na rotina de trabalho de atendimento presencial viabilizaram cursos, grande parte gratuitos,
de Excel, Word, Introdução à Administração, Acessibilidade em Museus, dentro outros, que contribuíram
posteriormente para a atuação destes profissionais dentro da instituição.
No 1º trimestre seis colaboradores participaram de treze cursos gratuitos. Os treinamentos/cursos viabilizados
pelos colaboradores foram: Conceitos Básicos - Constituição física dos acervos (1); Documentação de Acervo
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Museológico – EAD (1); Excel 2016 - Básico EAD (4); Excel 2016 - Intermediário EAD (3); Excel 2016 - Avançado
EAD (2); Word 2016 - Básico EAD (1); Word 2016 – Intermediário EAD (1).
No 2º trimestre dois colaboradores participaram de seis cursos gratuitos com os temas a seguir: Excel 2016
Intermediário EAD (1); Excel 2016 Avançado EAD (1); Word 2016 Básico EAD (1); Word 2016 Intermediário EAD
(2); Introdução a Adm. (1).
Com relação aos treinamentos viabilizados no 3º trimestre de 2020, nove colaboradores participaram de onze
cursos gratuitos. Os temas tratados foram: CIPA (1); Plano Museológico (1); Acessibilidade em Museus (6);
Microsoft Office Outlook 2013 (1); Introdução a Adm. (1); Gestão Emocional – O poder da atenção (1).
No 4º trimestre de 2020, 17 colaboradores e 04 terceirizados participaram de três treinamentos: NR 10 - Segurança
em instalações elétricas (5); NR-35 - Trabalho em altura (5); Formação de brigada de incêndio voluntária - NR 23
(16 colaboradores e 04 terceirizados).
Ação 9: (PA) Estabelecimento de parcerias com outros museus para aprimoramento das ações de
preservação e conservação preventiva dos acervos
Além do estabelecimento de parcerias com outros museus para aprimoramento das ações de preservação e
conservação preventiva dos acervos, inicialmente previstas na ação, no 3º trimestre foi possível estabelecer uma
parceria com a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (BBM), com escopo voltado a pesquisa e difusão. A BBM
é órgão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo (USP), criada em
janeiro de 2005 para abrigar e integrar a mais importante coleção brasiliana sobre a história e a cultura do país.
A parceria firmada, visa a cooperação documental, científica e cultural, para concepção, desenvolvimento e
implementação de plataforma integrada online e interativa denominada “Atlas da Casa Brasileira”, que visa a
preservação e difusão do acervo “Equipamentos da Casa Brasileira, Usos e Costumes – Arquivo Ernani Silva
Bruno” (MCB) e o acervo da BBM. O Instrumento Particular de Parceria foi firmado entre as partes em 08 de
dezembro e terá validade até 31 de dezembro de 2021. Tem como objetivo a cooperação documental, científica e
cultural, para concepção, desenvolvimento e implementação de plataforma integrada online e interativa
denominada “Atlas da Casa Brasileira” (“Plataforma”), que visa a preservação e difusão do acervo “Equipamentos
da Casa Brasileira, Usos e Costumes – Arquivo Ernani Silva Bruno” do MCB e o acervo da BBM (“Acervos”).
Ação 17: (PEPC) Participação através de ações virtuais na Semana dos Museus
O Museu da Casa Brasileira participou no 2º trimestre, entre 11 a 17 de maio, da Semana dos Museus /
MuseumWeek, festival internacional viabilizado nas redes sociais de diversos museus ao redor do mundo, quem no
ano de 2020 buscou fortalecer a campanha #Fiqueemcasa. Nesta edição foram estabelecidos sete temas
diferentes e sete hashtags, viabilizados pelo MCB em ação digital.
Ação 19: (PEPC) Estabelecimento de parcerias para Lançamento de livros para o público
Algumas ações previstas pelo MCB no 1º trimestre não foram realizadas em decorrência da pandemia de COVID19. A programação de lançamentos foi retomada no 4º trimestre pela instituição, de forma virtual e presencial,
conforme listadas abaixo:
Lançamento do catálogo ‘Casas do Brasil: Conexões Paulistanas’
Data: 11 de novembro às 18h. Evento virtual transmitido no Youtube MCB. Público: Durante a transmissão via
Youtube houve um pico de 46 expectadores simultâneos.
Lançamento do livro ‘Prédios do Brasil’
Data: 5 de dezembro, evento presencial com horários previamente agendados.
Público: 75 pessoas
Ação 20: (PEPC) Participação em eventos temáticos ou datas comemorativas, tais como Dia da Crianças,
Consciência Negra, Virada Cultural, Virada Sustentável, Design Weekend, SP Gastronomia, 50 Anos MCB,
através de ações presenciais ou virtuais.
Ao longo de 2020 o Museu da Casa Brasileira participou de diversos eventos comemorativos listados a seguir:
Museu Selfie Day – 15 de janeiro
Aniversário de São Paulo –25 de janeiro
Carnaval (2 ações) – 02 e 09 de fevereiro
Dia das Mulheres – 08 de março
14ª Primavera de Museus – 21 a 27 de setembro
Aniversário 50 anos do Museu da Casa Brasileira – A partir de 29 de maio, durante todo o ano
Jornada do Patrimônio – 05 de dezembro
Campanha Sonhar o Mundo – 10 de dezembro
Ação 22: (PEPC) Realização de exposição do projeto Casas do Brasil
Casas do Brasil: conexões paulistanas
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16 de outubro a 02 de maio de 2021
Em 2020 o museu captou recursos para a realização do projeto Casas do Brasil, por meio do ProAC edital. A
exposição, que abriria ainda no primeiro trimestre, no dia 28/03/2020, não pode ser inaugurada devido à
determinação de fechamento dos equipamentos culturais públicos por parte do Governo do Estado de São Paulo,
que entrou em vigor no dia 17/03. No primeiro e segundo trimestres, a equipe interna seguiu com a produção do
catálogo e montagem. Foram instaladas as projeções no terceiro trimestre, ainda durante o período em que o
museu esteve fechado ao público, sem custo adicional, o que possibilitou a filmagem de uma visita orientada com a
curadora, Didiana Prata, o artista, Marcos Freire e o compositor da trilha original, Beto Villares.
A exposição pôde ser inaugurada a partir da autorização de reabertura dos espaços culturais por parte da
prefeitura municipal de São Paulo. Casas do Brasil: Conexões Paulistanas apresenta modos de morar na cidade
de São Paulo. Esse inventário documental – produzido a partir de 990 visitas a 94 dos 96 subdistritos da capital ao
longo de sete anos – se apresenta como uma potente arqueologia contemporânea. Em um jogo de aproximações e
composições em diferentes escalas, as imagens, organizadas em trípticos, se conectam a partir de suas
composições formais, cores, padrões construtivos, funcionalidades ou tipologias arquitetônicas. A exposição foi
composta de mais de 50 imagens impressas e centenas de imagens apresentadas em projeções. Uma das salas
apresentou as fotografias em grande formato, proporcionando uma experiência imersiva ao visitante.
Em 11 de novembro de 2020, foi lançado o catálogo da mostra, com debate virtual promovido pelo MCB em que
participaram o fotógrafo Marcos Freire, a designer e curadora da exposição, Didiana Prata, e o professor da
FAUUSP Gustavo Curcio, autor do texto crítico da publicação. A roda de conversa foi transmitida ao vivo pelo
canal do museu no Youtube, e teve mediação de Giancarlo Latorraca (diretor técnico do Museu da Casa
Brasileira).
Em 05/12/2020 foi disponibilizado no canal do Museu no Youtube o vídeo com a visita orientada virtual, no âmbito
do evento Jornada do Patrimônio. O vídeo apresenta o depoimento da curadora, Didiana Prata, acerca da seleção
das imagens e núcleos de conteúdo da exposição; do fotografo Marcos Freire, discorrendo sobre o processo de
realização das imagens e a lógica de agrupamento entre elas; e do compositor e produtor musical Beto Villares,
que fala sobre a trilha original que compôs para a instalação audiovisual ‘Conexõessp”.
Ação 24: (PEPC) Realização com equipe interna ou através do estabelecimento de parcerias, de cursos,
oficinas e workshops para o público em geral
Curso Gestão de Acervos Museológicos: Núcleo de Pesquisa e Documentação do Museu da Casa
Brasileira, com Wilton Guerra – Dias 5 e 12 de agosto, das 19h às 21h. Via Google Hangouts Meet. Viabilizado
pela Casa Mário de Andrade.
Roda de conversa virtual | A história do MCB e do solar que abriga a instituição – Dia 19 de agosto às 19h.
Transmitido pelo Youtube do MCB. Com Giancarlo Latorraca e Wilton Guerra.
Roda de conversa virtual | Expografias no MCB: Design de exposições temporárias e de acervo – Dia 23 de
setembro às 19h. Transmitido pelo Youtube do MCB. Com Giancarlo Latorraca e Ana Heloisa Santiago.
IEBinário ‘Contribuições de Waldisa Russio para os museus paulistas’ – Dia 20 de outubro. Transmitido pelo
Facebook IEB.USP. O MCB e o IEB promoveram o ‘IEBinário – Contribuições de Waldisa Rússio para os Museus
Paulistas’. O bate-papo contou com a participação d a professora titular Maria Cristina Oliveira Bruno (MAE-USP);
Wilton Guerra, (Museólogo e Gerente do Núcleo de Preservação e Conservação do MCB); e Paula Talib Assad
(ex-bolsista do Projeto Jovem Pesquisador "O Legado Teórico de Waldisa Rússio para a Museologia Internacional"
e mestranda do PPGmus-USP). A mediação da discussão foi realizada por Viviane Panelli Sarraf (Pesquisadora
Colaboradora do IEB-USP e Pesquisadora Responsável pelo Projeto Jovem Pesquisador "O Legado Teórico de
Waldisa Rússio para a Museologia Internacional").
LIVE Conexão Café – Dia 22 de outubro. Transmitido pelo Youtube do Museu do Café. O bate-papo foi realizado
entre a coordenadora técnica do Museu do Café, Marcela Rezek, e o gerente do Núcleo de Preservação Pesquisa
e Documentação do MCB, Wilton Guerra.
Ação 25: (PEPC) Estabelecimento de parcerias para realização de palestras com conteúdos direcionados
às áreas de vocação do museu
Em 2020 estavam previstas 2 atividades nesta meta. Em função do fechamento da instituição à visitação pública a
partir de março, e para manter viva a oferta de programação cultural promovida pela instituição, as palestras antes
presenciais foram substituídas por ações virtuais. Foram realizadas importantes parcerias durante o ano que
permitiram a superação desta meta, tal como estabelecido com a ArqXP na promoção de Rodas de conversa com
reflexões sobre o ensino, design e arquitetura no contexto da pandemia, bem como a promoção de uma
programação virtual realizada de forma complementar à exposição ‘Urbanismo Ecológico 2020’, aberta à visitação
no Museu da Casa Brasileira até maio de 2021. As ações foram listadas abaixo:
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Roda de Conversa ‘A função social do design’ – 07 de março de 2020, sábado, das 11h às 13h. Presencial com
entrada gratuita, com transmissão ao vivo via Instagram MCB e gravação posteriormente disponibilizada no
Youtube do MCB. O debate foi mediado pelo professor Marcos da Costa Braga e contou com a presença de Ruth
Klotzel, coordenadora da comissão julgadora do Concurso do Cartaz 2020, e do designer Rico Lins.
Roda de Conversa ‘Arquitetura & Emoção’ – 10 de março de 2020, às 14h. Expo Revestir, Transamérica Expo
Center. Sob organização de Gustavo Curcio, fundador da revista, foi realizada uma conversa com o tema
‘Arquitetura & Emoção’ que contou com a participação de Jéssica Filla, jornalista e designer de interiores e do
diretor técnico do MCB, Giancarlo Latorraca.
Participação MCB na Live promovida pelo Bazar da Cidade – 30 de junho de 2020, às 17h. Transmissão
Instagram Bazar da Cidade. Durante a conversa, a organizadora do Bazar, Bel Pereira, e Miriam Lerner, diretora
geral do MCB, puderam falar sobre a história da instituição que em 2020 celebra 50 anos e sobre as ações digitais
que estão sendo implantadas nesse período de isolamento social.
Roda de conversa virtual | Desafio internacional Design for Emergency Semeando Ideias – 02 de julho, às
18h. Transmitido pelo Youtube do MCB. Denise Dantas e Sara Goldchmit, do grupo de pesquisa Design em Ação,
da FAUUSP, apresentaram o projeto internacional Design for Emergency - iniciativa lançada no contexto da
pandemia para entender as necessidades, hábitos e emoções das pessoas vivendo em isolamento social. A
mediação foi realizada por Giancarlo Latorraca, diretor técnico do MCB.
Participação MCB na Live promovida pela Associação Mobiliário e Design Moderno Brasileiro – 15 de julho,
às 20h. Transmitido pelo Instagram @amdmb.brasil. Entrevista com Giancarlo Latorraca promovida pela
Associação Mobiliário e Design Moderno Brasileiro (AMDMB). A conversa teve como tema os 50 anos do Museu
da Casa Brasileira e as comemorações virtuais que foram realizadas no período de isolamento social.
Roda de conversa virtual MCB+ARQXP | A casa brasileira e a pandemia: problemas sociais em evidência –
25 de agosto, às 16h. Transmitido pelo Youtube do MCB. O bate-papo foi mediado pelo arquiteto e professor
doutor Gustavo Curcio e contou com a participação da professora doutora da Universidade São Judas Tadeu e pós
doutora pelo Instituto de Estudos Brasileiros da USP, Ana Paula Koury e da arquiteta, mestre em urbanismo pela
Universidade Federal do RJ e presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Rio de Janeiro, Tainá de Paula.
Roda de conversa virtual MCB+ARQXP | Ensino de Design e Arquitetura em tempos de pandemia – 29 de
setembro, às 17h. Transmitido pelo Youtube do MCB. O bate-papo foi mediado pelo arquiteto e professor doutor da
FAUUSP Gustavo Curcio e contou com a participação da docente e pesquisadora da Universidade Presbiteriana
Mackenzie, no curso de Design, Teresa Riccetti; da professora da Escola da Cidade e da FAU-USP, Anália
Amorim; e da professora dos cursos de Artes, Design, Moda e Arquitetura do grupo FMU/FIAM/FAAM, Eleida
Pereira de Camargo.
Palestra sobre o Prêmio Design MCB na Semana de estudos aplicados Belas Artes – 07 de outubro, às
19h30. Evento online via ZOOM para alunos da instituição. Palestra ministrada por Meire Assami Yamauchi,
gerente do Prêmio Design MCB.
1º Encontro: Exposição Urbanismo Ecológico 2020 | ANTECIPAR – 16 de novembro. Conversa virtual
disponibilizada no Youtube do MCB. Encontro sobre as inundações urbanas e o manejo da água mediada por
Nelson Brissac (ZL Vórtice) com participação de Luiz Orsini Yazaki (Centro Tecnológico de Hidráulica POLI USP) e
Alexandre Gonçalves (Estúdio Laborg).
2º Encontro: Exposição Urbanismo Ecológico 2020 | INCLUIR – 24 de novembro. Conversa virtual
disponibilizada no Youtube do MCB. Com moderação de Nelson Brissac (ZL Vórtice) e participação de Regina
Silveira e Rafael Pillegi, a realização buscou fomentar os debates acerca da ação urbanística e o meio ambiente.
3º Encontro: Exposição Urbanismo Ecológico 2020 | ADAPTAR – 27 de novembro. Aula aberta viabilizada na
plataforma ZOOM pela PUC Rio. Marina Correia, arquiteta e co-editora do livro Urbanismo Ecológico na América
Latina, publicado pela Universidade de Harvard e a GG editora em 2019, apresentou os debates teóricos e práticos
acerca do tema do livro, em conversa com Laís Bronstein na PUC-Rio. Além disso, as urbanistas Cecília Herzog e
Elena Tudela apresentaram os projetos Rio+Verde, da floresta ao mar e o Sistema de Chinampas no México,
inserindo-os nos debates mais recentes sobre ecologia, paisagem, cultura e cidade. O encontro contou com a
participação especial de Giancarlo Latorraca, arquiteto e diretor técnico do MCB.
4º Encontro: Exposição Urbanismo Ecológico 2020 | COLABORAR – 09 de dezembro. Encontro realizado na
plataforma ZOOM com tradução simultânea mediante inscrição prévia e transmitido no canal Youtube da Brazil
Program. Participaram Marina Correia (FAU UFRJ), Moshen Mostafavi (Harvard GSD), Angelo Bucci (FAU USP e
Harvard), o crítico de arquitetura Guilherme Wisnik e os autores de dois projetos expostos, Marina Grinover e
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Nelsson Brissac. A atividade contou com uma fala de abertura do diretor técnico do MCB, Giancarlo Latorraca e foi
moderada por Leandro Medrano (FAU USP).
Roda de conversa virtual MCB+ARQXP | Design para inovação social – 14 de dezembro, às 17h. Transmitido
no canal Youtube do MCB. A atividade contou com mediação de Gustavo Curcio (FAUUSP/ArqXP) e participação
de Carla Cipolla (DESIS/UFRJ) e Germano Guimarães (Grupo Tellus), que juntos apresentaram casos de inovação
em diferentes contextos abordando desde a concepção de novos projetos com foco em melhoria de qualidade de
vida até suas respectivas concepções.
Ação 27: (PEPC) Estabelecimento de parcerias ou captação própria para realização de exposições
temporárias com os conteúdos das áreas de vocação do MCB
Após executadas as metas previstas no PEPC (ação 13), as exposições excedentes foram consideradas nesta
ação condicionada. Foram contabilizadas nesta meta seis exposições em parceria, superando a meta prevista para
o ano. Este número é resultado do empenho e sucesso dessa gestão no estabelecimento de parcerias para
realização da programação cultural alinhada às áreas de vocação da instituição.
Exposição Museu da Casa Brasileira 50 anos – exposições e música no MCB (2 ações)
- 01 de julho a 30 de julho de 2020 – Estação Adolfo Pinheiro (público estimado: 30.000 pessoas)
- 03 de agosto de 2020 a 31 de agosto de 2020 – Estação Oscar Freire (público estimado: 58.000 pessoas)
Urbanismo Ecológico 2020 – 16/10/20 a 02/05/21
Campos de Altitude – 16/10/20 a 18/04/21
Mostra Virtual Nossa Casa – A partir de 26/11/20
Exposição Museu da Casa Brasileira 50 anos – Exposições e Música no MCB
- 01/12/2020 a 08/01/21 - Estação Paulista
Ação 28: (PEPC) Pesquisa para produção de playlists relacionadas aos conteúdos de vocação do museu
Playlist CEDOC | A casa brasileira nas ondas do rádio
Divulgação: 2 de maio
No 2º trimestre de 2020 foi criada a playlist ‘A casa brasileira nas ondas do rádio’ com o intuito de ambientar a
leitura do artigo de mesmo nome, disponível no site da instituição e escrito por Wilton Guerra, do Núcleo de
Preservação, Pesquisa e Documentação do MCB, que apresenta uma breve reflexão sobre a introdução do rádio
no cotidiano da casa brasileira. A seleção, publicada em 2 de maio, apresenta 25 canções populares entre 1920 e
1950.
Playlist EDUCATIVO | Casas do Sertão
Divulgação: 10 de novembro
Ao longo de 2020, o Educativo MCB realizou uma pesquisa em torno de temas musicais que se relacionam aos
objetos de nossas casas, hábitos, histórias e memórias. Esta investigação foi publicada no perfil Spotify do MCB,
reunindo uma série de objetos que atravessam tanto o projeto ‘Casas do Sertão’ – uma coleção poética de objetos
disponível para consulta e download no site do MCB – quanto aos encontros virtuais realizados quinzenalmente e
abertos ao público, nas oficinas virtuais de desenho ‘Que objeto é esse? ’
Ação 37: (PE) Ampliação de parcerias com instituições educacionais e culturais na capital e no interior do
estado de São Paulo
Parceria FAUUSP | Design for Emergency
O Museu da Casa Brasileira viabilizou em junho de 2020 uma parceria com a Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) para o desenvolvimento da última etapa brasileira da
campanha mundial Design for Emergency, que congregou o levantamento de iniciativas simultâneas, em diversos
países, que visaram refletir sobre como o design pode ajudar a enfrentar a emergência do COVID-19. O projeto foi
lançado pelo Center for Design da Northeastern University, localizado em Boston, sob liderança dos professores
Sara Colombo e Paolo Ciucarelli. A versão brasileira foi coordenada por Denise Dantas, líder do Grupo de
Pesquisa Design em Ação da FAUUSP e contou com o Museu da Casa Brasileira em sua etapa final, na
organização e divulgação do Desafio Internacional Design for Emergency Semeando Ideias.
O concurso teve como objetivo engajar designers para proporem soluções compartilhadas em plataforma aberta,
que poderiam ser implementadas por empreendedores locais em qualquer país, sob licença Creative Commons.
As propostas podiam endereçar problemas, necessidades e emoções das pessoas vivendo em isolamento e
seguindo medidas de distanciamento social. Mesmo se tratando de um desafio global, a versão brasileira do
Semeando Ideias incentivou trabalhos que considerassem as especificidades de países em desenvolvimento, cujas
situações de vulnerabilidades mais diversas pudessem ser minimizadas através de soluções de design de impacto
social. O projeto buscou contribuições com alcance social abrangente, que atendessem não somente pessoas que
já consomem design em seu cotidiano. O MCB, neste contexto atípico, buscou valorizar o design como ferramenta
importante para a reflexão e a proposição de ideias. No ano de 2020, em que houve a suspensão do 34º Prêmio
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Design, esta parceria se mostrou ainda mais importante para que houvesse continuidade das reflexões acerca dos
temas e vocação do museu, contribuindo para o pensamento crítico em diversos temas.
O Desafio Internacional Design for Emergency Semeando Ideias recebeu entre 15 de junho a 23 de julho de 2020,
um total de 40 propostas. A comissão organizadora do Desafio brasileiro, composta por membros do grupo de
pesquisa Design em Ação da FAUUSP e do Museu da Casa Brasileira, selecionou 20 trabalhos que foram
incorporados à plataforma global do desafio (https://designforemergency.org/seed-ideas). Os trabalhos foram
divididos em 4 categorias: segurança física; suporte comunitário; experiências compartilhadas; bem-estar e saúde
mental. A quantidade de trabalhos voltados para a segurança física e o suporte comunitário superaram as demais
categorias, revelando a demanda indicada na pesquisa pela preservação da vida e a prevenção da doença, assim
como ideias de suporte em rede que possam auxiliar diferentes grupos sociais em suas necessidades. A lista de
projetos selecionados no Desafio foi publicada no site e nas redes sociais do MCB no dia 13 de agosto.
Ação 47: (PCDI) Publicação de documentação dos projetos realizados pelo Educativo e dos materiais
criados para as visitas ao acervo do museu
Em função da pandemia e seguindo as orientações do Governo do Estado de São Paulo para controle da evolução
dos casos de Covid-19, as atividades presenciais não foram realizadas e a programação do Núcleo Educativo foi
adaptado aos meios digitais. A meta anual prevista na PE 35 foi cumprida com sucesso e as ações excedentes a
partir do 2º trimestre foram relatadas neste item. A reorganização da equipe para estruturação da agenda virtual
permitiu um número muito maior de postagens do que o incialmente previsto; trata-se de ação nova, para a qual
não havia série histórica que permitisse o estabelecimento de um indicador mais exato. As atividades
contabilizadas nesta meta seguem listadas abaixo:

23/06: Projeto Casas do Sertão Volume 3: Ralo.

07/07: Calçada virtual. Como expandir a luz da sua casa?

21/07: Sessão de escuta, Chaísmo #4

28/07: Casas do Sertão Volume 4: Ferro de passar

04/08: Sessão de escuta, Chaísmo #5

11/08: Como você passa o tempo?

18/08: Que desenhos faz a sua vassoura?

25/08: Panela velha é que faz...

28/08: O apito da chaleira

02/09: Casas do Sertão Volume 5: Vassoura

23/09: “O filtro virou um veleiro e eu coloquei o veleiro na lua”

20/10: “me animei com o desenho do fogão, e o arroz queimou na panela...”

10/11: Casas do Sertão Volume 6: Panela (publicação + vídeo)

12/11: “o desenho da colher me lembra a palavra oi”

28/11: “de um limão, faça uma limonada”

05/12: “vira vira vira...”

12/12: “O vaso me disse: acolhe-te”

19/12: post com registros da oficina Jornada do Patrimônio 2020
Casas do Sertão
Destacamos o projeto Casas do Sertão por ter sido um trabalho de pesquisa que envolveu outras áreas do museu
e o resultado foi um arquivo rico sobre os objetos da casa brasileira. Casas do Sertão foi um projeto do Educativo
MCB em parceria com a Casa de Cultura do Sertão do Morro da Garça, Minas Gerais. Iniciado em 2019, o projeto
consistiu em uma investigação sensível e poética das casas sertanejas e de seus objetos, tendo a cozinha como
eixo. Nas viagens a campo levamos cadernos, tintas, carimbos, tecidos, linhas, e com estes materiais registramos
e compartilhamos descobertas e aprendizados que fizemos, tanto em visitas às casas de moradores, quanto em
oficinas públicas que ministramos.
Durante o 4º trimestre foi dada continuidade a produção dos volumes da publicação Casas do sertão, uma coleção
poética de objetos. A Panela vol. 6, foi publicada nas redes sociais do museu acompanhado pelo lançamento de
uma playlist pública no Spotify do MCB. Ainda acompanhando a Panela vol. 6 lançamos um vídeo com narrativas
deste objeto coletadas no Morro da Garça, disponível no canal Youtube do MCB. Ainda durante este trimestre
produzimos Fogo, Forno, Fogão, vol. 7, em etapa de finalização.
Para produzir esta série de volumes, conectamos materiais recolhidos e produzidos in loco no sertão mineiro com o
acervo Equipamentos da Casa Brasileira, Usos e Costumes, concebido pelo historiador Ernani Silva Bruno, como a
textos poéticos de diferentes autores e textos produzidos pelo núcleo de Preservação Pesquisa e Documentação
do MCB. Convidamos o público a mergulhar conosco nesta investigação através da publicação disponibilizada no
site: https://mcb.org.br/pt/educativo_mcb/casas-do-sertao/
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Ação 48: (PCDI) Publicação de livros com conteúdos que abordam as áreas de vocação do MCB, tais como
arquitetura, design, paisagismo, urbanismo, patrimônio, mobiliário, tesauros e/ou sistemas descritivos
relacionados ao acervo e outros
Catálogo ‘Casas do Brasil: Conexões Paulistanas’
Em 11 de novembro de 2020 foi lançado o catálogo da mostra ‘Casas do Brasil: Conexões Paulistanas’. A
publicação apresenta um amplo e importante registro sobre a forma de morar de boa parte da população
paulistana. Produzido na sétima edição do projeto Casas do Brasil, o Museu da Casa Brasileira realizou a
exposição homônima ao catálogo até maio de 2021. A mostra teve curadoria de Didiana Prata e fotografias de
Marcos Freire. Ao longo de sete anos, Freire realizou 990 visitas a 94 dos 96 subdistritos de São Paulo, produzindo
vinte mil fotos que trazem um olhar singular sobre o território paulistano. O catálogo contou com texto de Gustavo
Curcio. O projeto foi contemplado e realizado por meio do ProAC edital 10-2019 – Exposições inéditas de artes
visuais.
Ação 49: (PCDI) Realização de campanhas de marketing e de publicidade institucional do museu em canais
digitais, eletrônicos ou impressos, com previa aprovação da proposta editorial pela SEC
A meta anual de realização de campanhas de marketing e publicidade prevista era de 4 inserções, tendo sido
superada em 2020. Ao todo foram realizadas 8 campanhas, resultado das estratégias implementadas pela equipe
de Comunicação e de frutíferas parcerias que possibilitaram a veiculação em revistas, aplicativos e nos canais do
MCB. O novo contexto trazido pela pandemia permitiu uma concentração de esforços nas ações virtuais, tendo
sido obtidos bons resultados. As campanhas veiculadas foram detalhadas abaixo:
Campanha de adesão SEJA UM AMIGO DO MCB – janeiro de 2020
Estante do MCB – a partir de fevereiro de 2020, com postagens ao longo de todo o ano
Concurso do Cartaz 2020 e Amigos do MCB – março de 2020
Encarte na Revista ArqXP | matéria especial do histórico de cartazes do Prêmio Design do Museu da Casa
Brasileira – edição de março de 2020
Campanha #MCBEMCASA – a partir de abril e com postagens ao longo de todo o ano
Encarte na Revista ArqXP | resultado do Concurso do Cartaz 2020 e uma matéria especial sobre o projeto Design
for Emergency – agosto de 2020
Dia do cliente – 15 de setembro
Encarte na Revista ArqXP | comemoração ao cinquentenário do Museu da Casa Brasileira – novembro de 2020
Ação 50: (PCDI) Veiculação de Links patrocinados em redes sociais
A meta anual era de 500 inserções, mas foram veiculados 1.832 links patrocinados. Isso foi possível pela atuação
da equipe de comunicação do MCB, que dedicou sua atuação ao cumprimento de uma excelente campanha nos
meios digitais. A parceria com o Google AdGrants foi também um impulsionador deste indicativo. A instituição
concluiu 376, 619 e 429 ações respectivamente nos primeiros três trimestres de 2020. No último trimestre do ano,
a instituição concluiu 408 links patrocinados.

2021
No início de 2021 houve, mais uma vez, a necessidade de fechamento da instituição à visitação pública frente ao
avanço da pandemia de Covid-19, mas a experiência adquirida no ano anterior permitiu a adequada execução do
Plano de Trabalho planejado para o período. No 2º e 3º quadrimestre, além da retomada gradual das atividades
presenciais, as equipes estiveram engajadas também na execução de ações condicionadas à captação de
recursos adicionais, buscando estabelecer parcerias que pudessem contribuir para o oferecimento de uma
programação diversificada ao público do museu. Apesar de um cenário bastante desfavorável também em 2021,
parte das metas condicionadas puderam ser executadas, tendo sido possível inclusive exceder os indicadores
inicialmente previstos em algumas delas.

Ação 3: (PGM) Investimento em treinamento da equipe
No 1º quadrimestre de 2021, dez colaboradores participaram de sete cursos gratuitos, sendo: Introdução dos
conceitos de Libras, Para fazer uma exposição, Acessibilidade em Museus, Documentação de Acervo
Museológico, Introdução à Audiodescrição, Atendimentos ao Público e Postura e Imagem Profissional.
No 2º quadrimestre, quinze colaboradores participaram de seis cursos gratuitos ou pagos pela instituição. As
atividades realizadas foram: Design Gráfico: Processos Criativos e Experimentação, Pintura externa de madeira e
metais, Palestra - Design: Chegamos onde queríamos? E agora?, viabilizados gratuitamente, e CIPA - NR 5, Curso
de Gandhy Piorski e NR 10, pagos pelo museu.
No 3º quadrimestre novos treinamentos e cursos tiveram participação dos funcionários da instituição. Sete
colaboradores participaram de três atividades sendo eles: NR-6 Uso guarda e conservação de EPI’S, pago pela
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instituição, e Palestra - A Transformação Digital e As Instituições de Memória e Pintura externa de madeira e
metais, tendo sido ambos gratuitos.
Ação 9: (PA) Estabelecimento de parcerias com museus, instituições culturais e de pesquisa, para
aprimoramento das ações de preservação, pesquisas e outras que contribuam para melhor gestão dos
acervos
Em 24 de fevereiro de 2021, foi firmada parceria com o Museu do Café (MC) para realização do projeto "Conexões:
Casa Brasileira e Café”. Uma parceria inédita de compartilhamento de conteúdo, trocando informações e
construindo coletivamente novos textos baseados nos resultados das pesquisas, com o objetivo de divulgar os
acervos das duas instituições relacionados ao preparo e consumo do café. O resultado desse intercâmbio começou
a ser publicado mensalmente nas mídias sociais do MCB e MC, de forma alternada, a partir de abril. A ação
conjunta viabilizada com o Museu do Café para a produção de conteúdos ao público teve continuidade nos demais
quadrimestres e os conteúdos foram apresentados na meta nº 8 (PA) Pesquisa para produção de posts para
divulgação digital sobre o CEDOC.
Ação 11: (PA) Aquisição de peças do Acervo Museológico através de compra ou doação
No mês de janeiro foi realizada a compra de 01 (uma) Cadeira, modelo 1001, da marca CIMO, para o acervo do
MCB. A Móveis Cimo, fundada em 1921, em Rio Negrinho (SC), é uma empresa genuinamente brasileira, criada
por imigrantes, se destacou como uma das empresas de referência do século XX, pelo desenvolvimento de
produto e tecnologia na produção em grande escala, para consumo em massa, de forma a se mostrar já na sua
concepção um design que se popularizou, evidenciando sua função social, destacando-a na inovação tecnológica,
para a época. Entre os diversos móveis produzidos pela empresa, a Cadeira CIMO, modelo 1001, é uma das mais
importantes. Primeiro pelo seu processo produtivo que possibilita facilidade de montagem e transporte da peça,
formada por 9 partes de fácil montagem. Segundo, por sua larga difusão que ao longo das décadas lhe conferiu
representatividade. Dessa forma, a Cadeira permitirá ao museu ampliar a problematização da gênese do design
brasileiro.
Entre os meses de outubro e novembro foram formalizadas para a UGE a incorporação por doação de 05 (cinco)
itens para o acervo MCB. A saber:
Fogão Cosmopolita/ Roberto Stocchi, outubro - Os fogões a gás foram introduzidos nos anos 1950,
conquistando os lares rapidamente, devido sua praticidade, diferente dos fogões elétricos, introduzidos nas
residências de classe média a partir das décadas de 1930 e 1940. Ao que tudo indica a marca Cosmopolita, foi
uma das que teve grande sucesso no período. A incorporação desse equipamento abre a possibilidade de
introdução de outros itens de grande representatividade, como os fogões Walig e Dako, que consolidaram-se no
mercado com fogões a gás (GLP).
Luminária Tetra/ Andre Vainer, outubro - A luminária em questão representa um dos segmentos do acervo MCB,
que retrata dois aspectos relevantes. O primeiro, relacionado ao próprio de transformação das formas de
iluminação dentro da residência, associado aos meus e materiais disponíveis em cada período, Já o segundo, está
relacionado ao design e os aspectos construtivos e formais de produtos ligados a iluminação.
Batedeira Walita “Jubileu Topa-tudo/ A Casa/ Rachel Heilborn, outubro - introdução dos eletrodomésticos na
cozinha causou uma grande revolução no preparo dos alimentos, no tempo de trabalho, sem falar na mudança da
disposição dos equipamentos e até da postura de trabalho na cozinha. No Brasil, algumas empresas como a Walita
foram precursoras dessa introdução, utilizando a tecnologia desses equipamentos, mas buscando adaptá-las as
características culturais do nosso pais. A batedeira Jubileu - Topa Tudo já é da série de projetos inteiramente
brasileiros, desenvolvidos pela equipe de desenho industrial Walita - chefiada por Antônio Célio Silvar e, representa
a excelência do design de eletrodoméstico.
Poltrona Carioca e Cadeira Bahia/ Wilson Afonso Schuster, novembro – A obra de Bernardo Figueiredo,
traduz o amplo espectro de sua atuação no campo da arquitetura, representado pela diversidade de sua trajetória
profissional como arquiteto e designer [...]. No campo do design, promoveu uma reflexão aplicada desde a procura
do móvel que estivesse alinhado às demandas de alcance popular, à produção dos mais significativos exemplares
de representação nacional da cultura palaciana, por meio de sua contribuição para a construção dos interiores do
Palácio Itamaraty em Brasília, estabelecendo uma delicada relação entre os móveis e a arquitetura inovadora de
Oscar Niemeyer [...] sua trajetória criativa, marcada pelo uso do jacarandá, do couro e da palhinha, compondo com
sua obra mais uma etapa característica da consolidação da produção do móvel moderno pós-Brasília, que
estabeleceu as matrizes essenciais associadas à identidade cultural do design no Brasil.
A meta prevista para 2021 considerava a aquisição de 15 itens, no entanto não houve aporte ou captação adicional
que permitisse a aquisição de outros itens ao Acervo Museológico da instituição.
Ação 12: (PA) Restauro de peças do Acervo Museológico
No 1º quadrimestre foi firmado acordo com a Fundação Itaú para a Educação e Cultura para a viabilização do
restauro de 42 Maquetes do acervo como contrapartida de empréstimo, que foram contabilizadas nesta ação e
detalhadas no “Anexo – Relatório Trimestral de Restauros, Empréstimos de Novas Aquisições”. Os restauros foram
concluídos no mês de junho.
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No 3º quadrimestre, entre 01 de novembro e 08 de dezembro, foram restaurados 11 itens do acervo MCB, são
eles: Castiçal (MCB00384); Poltrona (MCB01033); Poltrona de ferro – Zanini (AQ_00078/16); Bule de chá
(AQ_00194_03/18); Leiteira (AQ_00244_02/20), Cama (MCB00138); Cama (MCB00228); Banco Mocho
(MCB01123); Cadeira Thonet (MCB01175); Carrinho de Chá (MCB01193); Cadeirão Infantil (AQ_00257/20). Os
objetos receberam a autorização para restauro por meio dos Ofícios SCECOFI202100917A e
SCECOFI202100918A.
O expressivo número de peças que excedem os indicadores desta ação justifica-se porque o conjunto de
maquetes restauradas pela Fundação Itaú para a Educação e Cultura não estavam entre os itens planejados, e
foram possíveis somente em decorrência da parceria mencionada.
Ação 13: (PA) Contratação de Seguro para peças do Acervo e Exposições Temporárias
Foi contratado em 22 de setembro, por meio da LIBERTY SEGUROS S/A, Apólice 71-93-000.415, seguro para 03
conjuntos de objetos em comodato no MCB, integrantes da mostra “ Remanescentes da Mata Atlântica & Acervo
MCB”, com vigência para o período de 02 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
Ação 20: (PEPC) Participação através de ações virtuais na Semana dos Museus
Entre 18 e 23 de maio, o Museu da Casa Brasileira participou da 19ª Semana Nacional de Museus, realizada
anualmente pelo IBRAM. Com o tema: ‘O Futuro dos Museus: Recuperar e Reimaginar’, instituições museológicas
de todo o Brasil refletiram sobre o campo museal. O MCB, além das exposições em cartaz, - Mostra itinerante:
Casas do Brasil: conexões paulistanas (Estação São Paulo-Morumbi), Exposição Remanescentes da Mata
Atlântica e Acervo MCB, Exposição Campos de Altitude, Exposição Urbanismo Ecológico 2020, Vitrine Expositiva
Utensílios da Cozinha Brasileira - promoveu a oficina online de desenho ‘Que Objeto é Esse?
Ação 21: (PEPC) Estabelecimento de parcerias para Lançamento de livros, virtuais ou presenciais
Em 2021 foram viabilizados três lançamentos virtuais de livros, listados a seguir:
Lançamento virtual do catálogo “Campos de Altitude” – Dia 07 de abril, quarta-feira, às 18h. Transmissão ao
vivo pelo YouTube MCB, gratuito. Participação: Giancarlo Latorraca, Kitty Paranaguá, Júlia Lima e Yara Schreiber
Dines.
Lançamento virtual do livro “Bernardo Figueiredo: Designer e Arquiteto Brasileiro” – 07 de outubro, quintafeira, às 18h. Transmissão: YouTube MCB, gratuito. Participação: Amanda Beatriz Palma, Karen Matsuda
e Giancarlo Latorraca (MCB).
Lançamento virtual do livro “Jean Gillon: artista-designer” – 13 de outubro,quarta-feira, às 18h.
Transmissão: YouTube MCB, gratuito. Participação: Graça Bueno, Enock Sacramento e Giancarlo Latorraca
Ação 22: (PEPC) Participação em eventos temáticos ou datas comemorativas, tais como Dia da Crianças,
Consciência Negra, Virada Cultural, Virada Sustentável, Design Weekend, Mês da Mulher, etc. através de
ações presenciais ou virtuais.
O Museu da Casa Brasileira participou em oito eventos temáticos ao longo de 2021. As ações foram detalhadas a
seguir:
Participação do MCB no Museu Selfie Day - 20 de janeiro de 2021
Aniversário de São Paulo – 25 de janeiro de 2021
Carnaval – 16 e 17 de fevereiro
Mês das mulheres – março, com a programação a seguir:
- Liderança e Gênero na Arquitetura: conquistas e desafios – 9 de março às 17h, com transmissão pelo
YouTube do MCB. Com Angélica Benatti Alvim (Diretora da FAU Mackenzie), Nádia Somekh (Presidente do
CAU/BR – Mackenzie), Maria Elisa Baptista (Presidente da Direção Nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil –
PUC Minas) e Gustavo Curcio (FAUUSP/ArqXP).
- Festival Jazzmin’s: Mulheres Na Música – 24 e 27 de março, às 19h, pelo Youtube da banda Jazzmin’s Big
Band. O festival contou com apresentações musicais, palestras e mesas redondas que buscaram conscientizar
sobre o papel da mulher na música e aprofundar os debates acerca da desigualdade de gênero nas artes.
Aniversário do MCB – dias 25, 26 e 27/05 pelo Facebook do IEBUSP, Seminário “As Contribuições de Waldisa
Rússio para os Museus e para a Museologia em Homenagem aos 50 anos do MCB”, uma programação paralela
composta por uma conferência e depoimentos pré-gravados disponibilizados em 28/05, e com uma oficina
educativa que ocorreu no dia 29/05 através da plataforma Zoom do Museu da Casa Brasileira.
Museum Week – 07 a 13 de junho.
Programação MCB para feriado da Independência do Brasil – 7 de setembro, feriado, entrada gratuita
Primavera dos Museus– 20 a 26 de setembro
Ação 25: (PEPC) Realização com equipe interna ou através do estabelecimento de parcerias, de cursos,
oficinas e workshops, presenciais ou virtuais
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No 1º quadrimestre de 2021 houve, mais uma vez, a necessidade de fechamento da instituição à visitação pública,
em cumprimento às determinações do Plano São Paulo. Com o retorno gradual das atividades presenciais, as
equipes estiveram dedicadas à execução das ações pactuadas no Plano de trabalho. Foi possível a viabilização
parcial de atividades contabilizadas nesta meta, tendo sido executadas 3 atividades: ‘Oficina Arquiteturas
imaginárias: como você imagina um museu da criança?’, viabilizado com participação de equipe interna e parceria,
‘Encontro virtual para orientações sobre a 34ª edição do Prêmio Design MCB’, realizado por equipe interna, e
‘Curso Design gráfico: Processos criativos e experimentação’, com docente convidado e dentro do Programa de
cursos pagos. Cabe ressaltar que outras ações virtuais foram viabilizadas pela instituição, tal como detalhados na
ação 26, que permitiu o oferecimento de uma programação ampla e diversificada ao público do museu.
Oficina Online | Arquiteturas imaginárias: como você imagina um museu da criança? – 29 de maio, das 10h
às 12h30, via plataforma ZOOM. Foi ministrada em parceria entre a ex-bolsista de Iniciação Científica do Projeto
Jovem Pesquisador Sophia de Oliveira Novaes e as educadoras do Museu da Casa Brasileira Flávia Mielnik e Zá
Szpigel.
Encontro virtual para orientações sobre a 34ª edição do Prêmio Design MCB – 10 de junho, das 16h às 17h,
via plataforma ZOOM, com equipe do Prêmio Design. A equipe do Museu da Casa Brasileira realizou um encontro
para sanar dúvidas dos interessados em participarem desta edição.
Curso Design gráfico: Processos criativos e experimentação – Datas: 8, 15, 22 e 29 de junho de 2021
Professor: Leopoldo Leal (Senac). Horário: das 19h às 21h, via ZOOM; Carga horária total: 8 horas. Investimento:
R$400,00 (50% de desconto para estudantes e 25% para amigos do MCB). O curso contou com a participação de
22 alunos no total, dos quais: 14 estudantes, 3 profissionais e 5 colaboradores do MCB.
Ação 26: (PEPC) Estabelecimento de parcerias para realização de palestras, presenciais ou virtuais com
conteúdos direcionados às áreas de vocação do museu
A meta prevista para esta ação foi superada em 2021, tendo sido viabilizadas 12 atividades. Foram realizadas
importantes parcerias durante o ano, tal como estabelecido com a ArqXP, Editora Senac SP, Faculdade de
Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, Universidade de Harvard (vinculada à exposição Urbanismo
Ecológico 2020), Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Além disso, foi promovida uma Roda de conversa sobre
a retomada do 34º Prêmio Design e uma palestra, dentro do programa de cursos pagos, viabilizado pelo designer
Levi Girardi com o tema “Design: chegamos onde queríamos? E agora?”. Houve um esforço das equipes internas e
da diretoria do MCB ao longo de 2021 para a promoção de atividades virtuais vinculadas aos eixos temáticos da
instituição, que permitiu a superação desta meta.
PARCERIA MCB e SENAC SP – Neste quadrimestre foi viabilizada uma roda de conversa virtual acerca do livro
‘Processo de criação em design gráfico: Pandemonium’, publicada pela Editora Senac São Paulo. A programação
é fruto de uma colaboração firmada entre o Museu e o Senac São Paulo, que vêm desde o 28º Prêmio Design
MCB permitindo que autores premiados com trabalhos escritos não publicados passem por um conselho editorial
altamente qualificado e recebam instruções para a publicação de suas obras.
- Roda de conversa virtual sobre o livro | Processo de criação em design gráfico: Pandemonium – Dia 14 de
abril às 17h, transmissão ao vivo pelo YouTube MCB. Participação de Giancarlo Latorraca (diretor técnico do
MCB), Alécio Rossi (Senac) e Leopoldo Leal, autor da obra recém-lançada “Processo de Criação em Design
Gráfico: Pandemonium”.
PARCERIA FAUFBA – Aula online para o curso de extensão – Relatos sobre a arquitetura de Lelé – No dia 08/04,
a Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia promoveu em parceria com o MCB a aula “A
arquitetura de Lelé: Fábrica e Invenção” com a participação de Giancarlo Latorraca, arquiteto e diretor técnico do
Museu da Casa Brasileira, e o professor Max Risselada, da TUDelft. A apresentação foi conduzida pelos
professores José Fernando Minho e Ceila Cardoso.
PARCERIA EXPOSIÇÃO URBANISMO ECOLÓGICO 2020 – O Museu da Casa Brasileira firmou em 2020 uma
parceria com a Universidade de Harvard para a viabilização da exposição ‘Urbanismo Ecológico 2020’ que
celebrou o lançamento do livro ‘Urbanismo Ecológico na América Latina’ e apresentou uma síntese da publicação,
destacando propostas da cidade de São Paulo, Colômbia e Cidade do México, dentre outras. A curadoria,
arquitetura e comunicação visual da exposição é de Marina Correia e Fabiana Araújo, arquitetas graduadas na
Faculdade de Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Harvard. Além da exposição, que esteve em cartaz
no MCB até junho de 2021, houve uma programação virtual especial sobre assuntos acerca do tema Urbanismo
Ecológico e os projetos apresentados na exposição, com a participação de Nelson Brissac, Shundi Iwamizu e
Marina Correia, dentre outros.
AÇÃO EM PARCERIA COM COORDENADORES DO PRÊMIO DESIGN MCB – Roda de conversa virtual 34º
Prêmio Design MCB. 20 de maio, às 17h, com transmissão ao vivo pelo Youtube MCB. No dia 20 de maio, Miriam
Lerner (diretora geral do MCB) e Meire Assami (gerente do Prêmio Design MCB) se reuniram ao vivo pelo
YouTube da instituição com Gerson Lessa e Teresa Riccetti, coordenadores da comissão julgadora nas
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modalidades de produtos e trabalhos escritos, respectivamente, para um ‘bate-papo’ sobre o 34º Prêmio Design
MCB.
PARCERIA INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS DA USP (IEB-USP) – Em 29 de abril foi firmada parceria
com o Instituto de Estudos Brasileiros da USP (IEB-USP), para a realização do Evento “Seminário Contribuições de
Waldisa Rússio para os Museus e para a Museologia em Homenagem aos 50 anos do MCB”. Foram viabilizadas
as seguintes ações:
- Mesa redonda: Os museus da SEC/SP – novas atuações e reflexões propostas por Waldisa Rússio e pelo grupo
técnico de museus. Com: Wilton Guerra (Museu da Casa Brasileira), Marcelo Tápia (Casa Guilherme de Almeida),
Beatriz Augusta Correa da Cruz (Museu de Arte Sacra) e Renata Motta (IDBrasil/ICOM Brasil). Mediação: Cristina
Bruno (MAE-USP). Dia 25 de maio, terça-feira, às 14h (ao vivo). Transmissão: ao vivo pela página do IEB-USP no
Facebook. Gratuito e com interpretação em Libras.
- Mesa redonda: Formação e pesquisa em museus. Com: Cristina Bruno (MAE-USP), Heloisa Barbuy (USP) e
Priscilla Arigoni (UFOP). Mediação: Paula Talib Assad (Museu da Cidade). Dia 26 de maio, quarta-feira, às 14h (ao
vivo). Transmissão: ao vivo pela página do IEB-USP no Facebook. Gratuito e com interpretação em Libras.
- Mesa redonda: Educação e acessibilidade em museus. Com: Amanda Tojal (Arteinclusão), Pedro Federsoni
(Museu do Instituto Adolfo Lutz) e Carlos Barmak (ex-coordenador do Educativo MCB). Mediação: Viviane Sarraf
(IEB-USP). Dia 27 de maio, quinta-feira, às 14h (ao vivo). Transmissão: ao vivo pela página do IEB-USP no
Facebook. Gratuito e com interpretação em Libras.
- Conferência “Pioneirismo de Waldisa na preservação do patrimônio e docência no Brasil” com: Gael de Guichen –
ICCROM Rom. Depoimentos gravados de: Nayte Vitielo (ex-aluna Curso de Especialização em Museologia da
FESP-SP e Museóloga do Museu do Instituto Biológico), Fábio Soares (arquiteto que atuou como monitor mirim
das Oficinas Infantis e Exposição do Museu da Indústria no Metrô São Bento), Tânia e Miriam Camargo Guarnieri
(sobrinhas de Waldisa Rússio). Dia 28 de maio, sexta-feira, às 14h. *Programação gravada e disponível na página
do Projeto Waldisa Rússio no Facebook. Gratuito.
Por fim, integrando a programação deste evento, foi realizada a oficina educativa “Arquiteturas Imaginárias: como
você imagina um museu da criança” ocorreu no dia 29/05 entre 10h e 12h30 através da plataforma Zoom do
Museu da Casa Brasileira. Esta atividade foi detalhada na ação 25 deste relatório.
PARCERIA COM DESIGNER LEVI GIRARDI – Palestra | Design: chegamos onde queríamos? E agora? 10 de
agosto, terça-feira, das 19h às 20h30. Palestrante: Levi Girardi | Apresentação: Giancarlo Latorraca. Taxa de
inscrição: R$60,00 (50% de desconto para estudantes e 25% para amigos do MCB). A atividade contou com a
participação de 19 pessoas.
PARCERIA MCB E ARQXP – Em 2021 foi renovada a parceria com a ArqXP para a organização conjunta de
Rodas de conversa trimestrais, transmitidas via Youtube do MCB. Esta parceria contempla também a publicação
de informações da programação do Museu da Casa Brasileira encartados à revista impressa e cujo conteúdo
também fica disponível para consulta no site da parceira.
- Roda de conversa virtual | Liderança e gênero na arquitetura: conquistas e desafios. Dia 9 de março às 17h,
transmissão ao vivo pelo YouTube MCB. Convidadas: Angélica Benatti Alvim (Diretora da FAU Mackenzie), Nádia
Somekh (Presidente do CAU/BR - Mackenzie), Maria Elisa Baptista (Presidente da Direção Nacional do Instituto de
Arquitetos do Brasil - PUC Minas). Mediador: Gustavo Curcio (FAUUSP/ArqXP).
- Roda de conversa virtual | Design de interiores: Desafios para a formação e reconhecimento dos profissionais. 29
de junho, 17h, Youtube do MCB. O debate contou com a participação de Alexandre Salles (IED São Paulo/ Estúdio
Tarimba) e Sueli Garcia (Belas Artes-SP/ ABD/ P.O Box Design), sob mediação de Gustavo Curcio (ArqXP/
FAUUSP).
- Roda de conversa virtual | Design de interiores: Desafios para a formação e reconhecimento dos profissionais. 19
de outubro, 17h, Youtube do MCB. Participação de Lia Assumpção (janelaestudio), Valkiria Pedri Fialkowski
(ARBO Design) e mediação de Gustavo Curcio (ArqXP).
- Roda de conversa virtual | 34º Prêmio Design MCB. 23 de novembro, 17h, Youtube do MCB. Participação de
Giancarlo Latorraca (diretor técnico do Museu da Casa Brasileira), Gerson Lessa (coordenador de júri do 34º
Prêmio Design MCB na categoria Produtos), Teresa Riccetti (coordenadora de júri do 34º Prêmio Design MCB na
categoria Trabalhos Escritos) e mediação de Gustavo Curcio (ArqXP).
Ação 29: (PEPC) Pesquisa para produção de playlists relacionadas aos conteúdos de vocação do museu
ou complementares ao projeto Música no MCB'
Criado em 2020, o perfil do MCB no Spotify disponibiliza ao público playlists produzidas para o projeto Música no
MCB e também relacionadas aos conteúdos de vocação do museu. Em 2021 foram publicadas as seleções abaixo:
Playlist Curadoria | Maestro Julio Medaglia – Divulgação: 21 de março
Playlist Curadoria | Guga Stroeter – Divulgação: 13 de junho
Conjunto de Playlists das oficinas 'Que objeto é esse?', promovidas pelo Educativo MCB – Divulgação: 1 de
setembro
Playlist Curadoria | Myriam Taubkin e Projeto Memória Brasileira – Divulgação: 19 de setembro
Ação 31: (PEPC) Realização da edição anual do Prêmio Design Museu da Casa Brasileira
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Em 2021 a realização do Prêmio Design MCB fez parte das metas condicionadas, atrelada à captação de recursos
adicionais. Para que pudesse ser retomado o projeto, interrompido em 2020 em função da pandemia de Covid-19,
foram viabilizadas alterações importantes em sua estrutura tais como: avaliação inteiramente digital dos projetos e
veiculação dos trabalhos selecionados pelas comissões julgadoras apenas em meio virtual. O cartaz selecionado
no concurso de 2020, autoria de Leonardo Sá Rocha Sarabanda com orientação de Celso Longo e Daniel Trench,
foi adaptado para a divulgação deste ano. Foram viabilizados esforços no primeiro quadrimestre para a formação
das comissões julgadoras.
No segundo quadrimestre o regulamento foi divulgado ao público, em 20 de maio, e realizada uma Roda de
Conversa, com participação de Miriam Lerner (diretora geral), Meire Assami (gerente do Prêmio Design) e dos
coordenadores de júri Gerson Lessa (coordenador de produtos) e Teresa Maria Riccetti (coordenadora de
trabalhos escritos) para que pudessem ser apresentadas ao público as principais alterações da edição. Esta
atividade virtual foi melhor detalhada na ação 26 deste relatório.
Foi renovada a parceria com o Senac São Paulo visando o estímulo e desenvolvimento educacional, profissional e
a aproximação com as práticas de mercado na área de Design. Nesta edição do concurso os trabalhos premiados
em 1º, 2º e 3º lugares, na modalidade Trabalhos Escritos Não Publicados, foram encaminhados para avaliação
pela Editora Senac São Paulo, que forneceu no último quadrimestre um parecer elaborado por sua equipe técnica
sobre a viabilidade de publicação dos trabalhos, apontando sugestões e orientações. A colaboração firmada entre
o MCB e o Senac São Paulo acontece desde o 28º Prêmio Design MCB e já contemplou o lançamento de
trabalhos premiados na 28ª, 29ª e 33ª edição.
As inscrições ocorreram entre 20 de maio e foram encerradas em 4 de agosto. A taxa de inscrição foi de R$ 98,00,
com desconto de 50% para estudantes e 25% aos associados ao programa Amigos do MCB. Não houve alteração
na estrutura de categorias e os participantes puderam inscrever projetos de Mobiliário, Iluminação, Utensílios,
Têxteis, Construção, Transportes, Eletroeletrônicos e Trabalhos escritos. Foram contabilizadas 431 participações
nesta edição e houve um aumento expressivo na categoria Trabalhos Escritos, que recebeu 75 inscrições. Frente a
este aumento, a comissão julgadora desta categoria, antes composta por 37 membros, foi ampliada para 51
jurados.
A comissão de trabalhos escritos foi composta por: Teresa Riccetti (coordenadora), Ana Paula Calvo, Agda
Carvalho, Alécio Rossi, Alexandre Penedo, Ana Claudia Maynardes, Ana Paula Coelho de Carvalho, Anamaria
Amaral Rezende, Andréa de Souza Almeida, Auresnede Pires Stephan, Celio Teodorico, Cibele Haddad Taralli,
Clarissa Paulillo, Claudia Facca, Clice de Toledo Sanjar Mazzilli, Cristiane Aun Bertoldi, Cyntia Malaguti, Daniele
Cristine de Carvalho Joukhadar, Debora Carammaschi, Débora Gigli Buonano, Deborah Christo, Denise Dantas,
Eduardo Augusto Costa, Eduardo Camillo Kasparevicis Ferreira, Eleida Pereira de Camargo, Fernanda Jordani,
Gabriel Patrocínio, Gabriela Botelho Mager, Grace Kishimoto, Gustavo Curcio, Ivo Pons, João de Souza Leite, José
Roberto D'Elboux, Marcelo J. O. de Farias, Maria Stella Tedesco Bertaso, Myrna Nascimento, Nancy Betts, Nara
Sílvia Marcondes Martins, Nelson José Urssi, Norberto Gaudencio Junior, Olavo Aranha, Priscila Lena Farias,
Regina Lara, Rosana Vasques, Sandra Harabagi, Sara Goldchmit, Sueli Garcia, Tatiana Gentil Machado, Virginia
Borges Kistmann, Viviane Nicoletti e Zuleica Schincariol.
Esta comissão foi dividida em dois sub-grupos: uma para avaliação dos publicados e outra para a leitura e análise
dos não publicados. Todos os encontros foram viabilizados de forma online, via plataforma Zoom. O grupo de
Trabalhos Escritos Publicados se reuniu pela primeira vez em 17 de agosto quando foram discutidos os critérios
de avaliação. Os livros impressos, entregues pelos participantes desta modalidade, foram encaminhados aos
jurados para que pudessem ser lidos e avaliados. Cada trabalho foi avaliado por 3 jurados e após consolidação das
notas individuais no sistema de avaliação do Prêmio Design, o grupo se reuniu novamente em 5 de outubro para
deliberar sobre os trabalhos que seriam premiados e selecionados. O segundo grupo, dedicado aos Trabalhos
escritos não publicados, teve um primeiro encontro em 18 de agosto e recebeu os trabalhos em formato PDF
para leitura. Durante os meses de agosto e setembro cada trabalho inscrito foi lido por 3 avaliadores e tiveram as
notas compiladas para posterior discussão em conjunto. O grupo se reuniu novamente em 6 de outubro para
deliberar sobre os premiados e selecionados da 34ª edição. Ao final do processo de avaliação a comissão
julgadora de trabalhos escritos selecionou um total de 40 trabalhos dentre premiados, menções honrosas e
selecionados nesta categoria.
A comissão julgadora de produtos, coordenada pelo prof. Gerson Lessa, se reuniu em 31 de agosto via
plataforma Zoom. O grupo composto por especialistas e acadêmicos realizou uma primeira votação individual dos
trabalhos encaminhados e se prepararam para os próximos encontros que ocorreram ao longo do mês de
setembro, deliberando sobre os projetos de destaque desta edição. O grupo foi formado por: Gerson Lessa
(coordenador); Giorgio Giorgi Junior e Fernanda Fanti Tissot como jurados de Iluminação; Alexandre Nascimento
Salles, Natasha Schlobach, Freddy Van Camp, Giancarlo Latorraca e Mariana Betting Ferrarezi como jurados de
Mobiliário; Fernando Mascaro e Anael Silva Alves como jurados de Utensílios; Clarisse Romeiro e Yorrana Priscyla
Maia de Souza como juradas de Têxteis; Tatiana Sakurai e Ana Lúcia de Lima Pontes Orlovitz como juradas de
Construção; Carlos Marcelo Teixeira e Fernando Morita como jurados de Transportes; Luis Alexandre F.
Ogasawara e Valkiria Pedri Fialkowski como jurados de Eletroeletrônicos.
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Utilizando o sistema de avaliação do Prêmio Design, cada jurado pôde fazer sua análise individual até a data do
segundo encontro, desta vez divididos em grupos menores para facilitar a discussão e aprofundamento das
discussões. Os encontros foram organizados da seguinte maneira, sempre com acompanhamento do coordenador
da comissão e da equipe do Prêmio Design: Grupo 1, composto por jurados de mobiliários, que se reuniram em
20 e 22 de setembro; Grupo 2, formado pelos jurados de Iluminação, reunidos em 14 de setembro; Grupo 3,
composto por jurados das categorias Têxteis e Utensílios, que se encontraram em 21 de setembro no período da
manhã; Grupo 4, formado pelos jurados de Eletroeletrônicos, Construção e Transportes, que se reuniram em
21 de setembro no período da tarde. Após escolhas dos premiados e selecionados pelos grupos foi realizada uma
última reunião em 28 de setembro, para consolidação do resultado final por toda a comissão. Todos os encontros
foram viabilizados de forma online, via plataforma Zoom. De um total de 356 projetos inscritos nas categorias de
produtos em 2021, a comissão julgadora definiu um conjunto de 74 trabalhos classificados como premiados e
selecionados nesta edição.
O 34º Prêmio Design MCB foi concluído com êxito no 3º quadrimestre de 2021, com a divulgação do resultado final
publicado no site e nas redes sociais em 14 de outubro. Foram selecionados ao todo 114 produtos e trabalhos
escritos classificados como 1º, 2º, 3º lugares, menções honrosas e selecionados.
Nesta edição não houve premiação em valores monetários aos primeiros colocados e não foi possível viabilizar
uma exposição dos projetos no museu. A veiculação dos premiados e selecionados se deu inteiramente em meio
virtual, no site e nas redes sociais. Para dar maior visibilidade aos projetos, o MCB criou um perfil especial no
Instagram, @34premiodesign, para apresentação dos premiados e selecionados nesta edição e divulgação dos
textos redigidos pelos jurados para cada um dos trabalhos.
Como parte da estratégia de divulgação da 34ª edição, a equipe do Comunicação do MCB viabilizou uma
entrevista com os coordenadores de júri que falaram, na opinião deles, sobre a relevância da realização do Prêmio
Design no momento atual, os impactos da pandemia nas produções avaliadas, indicaram os desafios enfrentados
na avaliação viabilizada inteiramente virtual e apontaram sugestões para as produções de design do futuro. Para a
divulgação deste conteúdo foi produzido um boletim especial, disparado ao mailing do museu e da premiação.
Por fim, foi produzido um catálogo compilando os projetos premiados e selecionados nesta 34ª edição do Prêmio
Design MCB, detalhado na ação 54. O material foi encartado à Revista ArqXP de novembro por meio de parceria
estabelecida com o organizador da publicação. O lançamento deste material foi celebrado com a realização de
uma Roda de conversa virtual em 23 de novembro, transmitida ao vivo pelo Youtube do MCB, com participação de
Giancarlo Latorraca (diretor técnico do Museu da Casa Brasileira), Gerson Lessa (coordenador de júri do 34º
Prêmio Design MCB na categoria Produtos), Teresa Riccetti (coordenadora de júri do 34º Prêmio Design MCB na
categoria Trabalhos Escritos) e mediação de Gustavo Curcio (ArqXP). Após a roda de conversa, a revista que
encarta o catálogo pôde ser adquirida gratuitamente nas versões digital e física pelo site arqxp.com ou pelo
Instagram @arq_xp.
Ação 33: (PEPC) Estabelecimento de parcerias para realização de programação vinculada ao projeto
Música no MCB
O projeto Música no Museu foi adaptado aos canais digitais e contou com uma ação especial, MCB Recomenda,
cujas postagens foram contabilizadas nesta meta, para a indicação de projetos viabilizados pelos músicos
parceiros. Houve um esforço das equipes internas e da diretoria do MCB ao longo de 2021 para a viabilização de
parcerias para a manutenção de uma programação ampla e diversificada do projeto Música no MCB nos canais
virtuais, que permitiu a superação desta meta. As ações foram listadas a seguir.
Parceria OCAM e Orquestra Mundana Refugi para lançamento do vídeo Raízes Profundas – 25 de janeiro. No
aniversário de São Paulo, a OCAM lançou o videoclipe “Raízes Profundas”, realizado em parceria com a Orquestra
Mundana Refugi. A realização teve apoio institucional do Museu da Casa Brasileira e apresentou como foco a
diversidade de povos que habitam a cidade de São Paulo.
Parceria Dani Mattos e Toque de Bambas para divulgação do projeto ‘Cronistas da cidade’ – 14 de março.
“Cronistas da Cidade” é um álbum digital de Dani Mattos e Toque de Bambas disponível para ser ouvido pelas
principais plataformas de streaming de áudio como Spotify e Deezer. O MCB colaborou com a divulgação deste
trabalho.
Parceria para realização do festival Jazzmin’s Mulheres na Música – 24, 25, 26 e 27 de março, às 19h pelo
canal YouTube do grupo Jazzmin’s Big Band. Em comemoração ao mês das mulheres, o Museu da Casa Brasileira
apoiou institucionalmente, por meio de uma parceria, a realização do Festival Jazzmin’s: Mulheres Na Música.
Parceria para divulgação do Festival Online Violeiros do Brasil – O festival aconteceu nos dias 09, 10 e 11 de
abril, e nos dois fins de semana seguinte, 17, 18 e 24 e 25 de abril, com trechos gravados e inserção de conteúdos
do histórico do projeto, como shows e o DVD Violeiros do Brasil. O MCB promoveu uma roda de conversa virtual
com transmissão ao vivo pelo YouTube do MCB, no dia 09 de abril, sexta-feira, às 19h. O bate-papo contou com a
presença de Carmelita de Moraes (coordenadora do projeto Música no MCB), Myriam Taubkin (criadora do Projeto
Memória Brasileira, idealizadora e diretora musical do festival Violeiros do Brasil) e os artistas Roberto Corrêa,
Pereira da Viola, Laís de Assis e Neymar Dias.
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Parceria de divulgação do projeto Foxtrot e a Música Brasileira: 1920 a 1960 – 26 de abril. O MCB colaborou
com a divulgação do lançamento do projeto “Foxtrot e a Música Brasileira: 1920 a 1960” executado pelo Ricardo
Baldacci Trio, grupo composto pelos instrumentistas Ricardo Baldacci, Billy Magno e Danilo Vianna.
Parceria para divulgação da apresentação online “Orquestra Mundana Refugi” – 27 de abril. O Museu da
Casa Brasileira colaborou com a divulgação do espetáculo “Orquestra Mundana Refugi”, um concerto online
realizado pela orquestra homônima e dividido em seis partes.
Parceria Jazzmins Big Band | Lançamento de CD e Roda de conversa – 9 e 13 de maio. Um debate acerca do
tema “Como é formada uma Big Band?” aconteceu no dia 13 de maio pelo Youtube do MCB, com abertura de
Carmelita de Moraes, coordenadora de Música do MCB, e participação de Lis de Carvalho e Paula Valente, que
compõem a banda Jazzmins. O MCB colaborou também com o lançamento do CD “Quando eu te vejo”, novo
trabalho do grupo Jazzmin’s Big Band.
MCB Recomenda | Projeto ‘Foxtrot e a Música Brasileira’ – 3º episódio – 16 de junho. O MCB colaborou com a
divulgação do terceiro episódio do projeto “Foxtrot e a Música Brasileira” disponibilizado no perfil Facebook e
YouTube do músico Ricardo Baldacci.
MCB Recomenda | Emiliano Castro – Álbum 7 caminos – 27 de junho. Foi viabilizada a divulgação de “7
Caminos”, o novo álbum de Emiliano Castro, músico que se dedica ao flamenco e aos elementos africanos e latinoamericanos.
MCB Recomenda | Cordel Viajante – Espetáculo musical Banda Forró do Candeeiro – 11 de julho. A
apresentação foi disponibilizada gratuitamente ao público e para acesso por tempo limitado, até 18 de julho.
MCB Recomenda | Regional Fina Estampa – Álbum Abrideira – 25 de julho. Em 2021 a regional Fina Estampa
relança seu primeiro trabalho produzido em estúdio. O MCB colaborou com a divulgação deste trabalho e
recomendou o álbum ao público.
MCB Recomenda | Quinteto BrassUka – projetos – 8 de agosto. O MCB convidou o público a conhecer o
trabalho do quinteto de metais BrassUka. Além de completar uma década de carreira com uma longa história de
apresentações e projetos bem-sucedidos, o grupo camerístico também lança, em agosto, o projeto Quitute
Brasileiro.
MCB Recomenda | Projeto ‘Foxtrot e a Música Brasileira – 4º episódio – 11 de agosto. A apresentação foi
disponibilizada pelo Facebook e YouTube do artista.
MCB Recomenda | Toninho Ferragutti – Projetos desenvolvidos no período de pandemia – 29 de agosto. O
MCB recomendou ao seu público o trabalho de Toninho Ferragutti, acordeonista, compositor, arranjador e parceiro
do projeto Música no MCB.
MCB Recomenda | Conversa Ribeira – 12 de setembro. O grupo lançou novos singles, videoclipes e podcasts
com a participação do violeiro Paulo Freire e da cantora Monica Salmaso. O MCB recomendou em 12 de setembro,
com postagens nas redes sociais, o trabalho do trio.
MCB Recomenda | Neymar Dias – 5 de outubro. Parceiro do projeto Música no MCB, o artista já foi
homenageado pela campanha #MCBEmCasa, em 2020, e entrou para as indicações do MCB Recomenda com
dois de seus trabalhos mais recentes: “Neymar Dias e Quarteto de Cordas” e “Neymar Dias Trio”.
MCB Recomenda | Cuadra Flamenca, projeto “Isto é Flamenco” – 7 de novembro. O MCB recomendou ao
público o novo projeto da companhia Cuadra Flamenca, realizado de forma virtual, que busca incentivar a prática
da arte flamenca por meio de aulas teóricas e práticas, além de shows de músicas.
MCB Recomenda | Orquestra de Câmara da ECA/USP (OCAM) – 21 de novembro. O MCB colaborou com a
divulgação do novo espetáculo da Orquestra de Câmara da ECA/USP (OCAM), disponibilizado no canal Youtube
da OCAM.
Ação 39: (PE) Realização de cursos presenciais ou virtuais de capacitação para professores, educadores e
guias de turismo
A parceria museu-escola estabelecida com a EMEI Dona Leopoldina favoreceu a realização de um processo de
formação continuada dos educadores da escola e também das crianças. A dinâmica da formação se deu por meio
de reuniões virtuais com a direção e a coordenação e encontros mensais com as professoras, com duração de
duas horas. A demanda mais emergencial, foi colocada pela diretora, que quis dar continuidade ao trabalho com
elementos da natureza e principalmente potencializar a ocupação dos espaços externos da escola, antecipando o
retorno das crianças depois de um ano de isolamento.
Para aprofundar conhecimentos sobre os elementos da natureza, ficou acordado que alguns educadores das duas
instituições fariam o curso “A criança e os quatro elementos” (via Zoom), ministrado por Gandhy Piorski, com o
objetivo de juntos encontrarmos um caminho a ser trilhado durante este período tão desafiador para a educação e
para a cultura. Iniciamos o curso “A criança e os quatro elementos” e ao mesmo tempo, algumas conversas com a
diretora e coordenadora para elaborar um plano de trabalho inicial, com a duração de um trimestre, a partir das
questões discutidas e das ideias abordadas por Piorski. Traçamos uma linha inicial que tem o corpo e seus gestos
como eixo. Escolhemos alguns objetos do mobiliário escolar para que, ao mesmo tempo em que pudéssemos
atender as necessidades de ter as crianças o maior tempo possível nas áreas externas da escola, também fosse
possível apoiar as professoras no acolhimento das crianças que ficaram por muito tempo em suas casas.
Escolhemos a cadeira, o banco e a mesa para pensar sobre a seguinte questão: Como está o corpo na escola? A
cadeira foi o primeiro objeto de investigação, e ainda estamos nela, pois nem nós e nem a equipe da Leopoldina
podia imaginar o quanto colocar o próprio corpo na cadeira e tomar consciência de todos os significados deste
objeto que está muito presente no cotidiano, mas nunca paramos para sentir e refletir sobre ele e nossos corpos

direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatorios_Trim_Quadrim_ SEC\2021\Conclusivo_CG-10_2016

Página 94 de 112

em relação a ele. Conversamos sobre descanso, disciplina, transgressão, protocolos de distanciamento, cadeiras
dentro da sala e fora da sala, a cadeira das crianças e a cadeira do professor. Questões presentes desde sempre
na instituição escolar e ao mesmo tempo tão atuais.
Nossos encontros com a equipe de professoras aconteceram no 2º quadrimestre, mensalmente, às quintas-feiras,
das 15:30 às 17:30. As formações foram realizadas virtualmente, via plataforma Zoom. A escola esteve em modo
híbrido, com algumas crianças em casa, e outras frequentando a escola presencialmente. No 3º quadrimestre de
2021 o Educativo MCB deu andamento à parceria estabelecida com a EMEI Dona Leopoldina. A adesão dos
professores e o comprometimento da equipe fez com que o projeto tenha ganhando força, contudo, no segundo
semestre os encontros foram sendo cancelados por questões e horários e greve da escola. Isso refletiu no nosso
planejamento, tendo sido viabilizados poucos encontros durante o período. Foi viabilizado 1 atendimento no 3º
quadrimestre de 2021, em novembro que contou com a participação de 13 professores.
Ação 51: (PCDI) Publicação de livros físico ou virtual com conteúdos que abordam as áreas de vocação do
MCB, tais como arquitetura, design, paisagismo, urbanismo, patrimônio, mobiliário, tesauros e/ou sistemas
descritivos relacionados ao acervo e outros
Em 2021 foi renovada a parceria com a ArqXP, que permitiu ao MCB a publicação de conteúdos da programação
na revista, excedendo o indicador previsto para esta meta. Foram viabilizadas as seguintes publicações: Catálogo
da exposição “Campos de altitude” e Artigo “Berços – um olhar sobre o universo infantil”, do Projeto Acervo
Revelado, coordenado pelo Núcleo de Preservação, Pesquisa e Documentação do MCB.
Ação 52: (PCDI) Realização de campanhas de marketing e de publicidade institucional do museu em canais
digitais, eletrônicos ou impressos, com previa aprovação da proposta editorial pela SEC
As ações contabilizadas nesta meta foram listadas a seguir:
Campanha ‘Estante do MCB’ – a partir de janeiro de 2021, com postagens ao longo de todo o ano
Campanha de adesão ao programa Amigo do MCB – janeiro de 2021
Campanha ‘MCB em Casa’ – a partir de março de 2021, com postagens ao longo de todo o ano
Campanha ‘Números da Gestão’ – 31 de maio
Campanha “Encerramento de gestão da Organização Social de Cultura A Casa” – 16 de dezembro
Ação 53: (PCDI) Veiculação de Links patrocinados em redes sociais
Ao longo de 2021 foram viabilizados 1208 links patrocinados, ficando dentro do previsto no planejamento, sendo
eles: 412 links patrocinados dentro das redes sociais do Museu entre janeiro e abril; 517 links entre maio e agosto
e 279 links entre setembro e dezembro.
Ação 54: (PCDI) Publicação de catálogo físico ou virtual com os premiados na edição do Prêmio Design
Museu da Casa Brasileira
Para conclusão das ações vinculadas ao Prêmio Design MCB em 2021, foi produzido um catálogo com o resultado
da 34ª edição. O material foi encartado à Revista ArqXP de novembro por meio da parceria estabelecida com o
organizador da publicação. O lançamento deste material foi celebrado com a realização de uma Roda de conversa
virtual em 23 de novembro, transmitida ao vivo pelo Youtube do MCB, com participação de Giancarlo Latorraca
(diretor técnico do Museu da Casa Brasileira), Gerson Lessa (coordenador de júri do 34º Prêmio Design MCB na
categoria Produtos), Teresa Riccetti (coordenadora de júri do 34º Prêmio Design MCB na categoria Trabalhos
Escritos) e mediação de Gustavo Curcio (ArqXP). Após roda de conversa, a revista que encarta o catálogo pôde
ser adquirida gratuitamente nas versões digital e física pelo site arqxp.com ou pelo Instagram @arq_xp e
disponível também pelo site do MCB. O material conta com 35 páginas e apresenta um texto institucional redigito
pela diretoria do MCB, o resultado do Concurso do Cartaz realizado em 2020 e cuja identidade norteou as peças
de comunicação da edição de 2021, um texto conjunto dos coordenadores do júri, informações sobre os produtos e
trabalhos escritos premiados e selecionados e entrevistas viabilizadas com os coordenadores das comissões sobre
o processo de avaliação e demais informações sobre a realização desta edição.

São Paulo, 01 de janeiro de 2022

____________________________
Miriam Lerner
Diretora Geral

____________________________
Marco Antonio L. Alves
Diretor Adm. Financeiro
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Quadro Resumo
Vide anexo
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Relação das pessoas jurídicas e dos autônomos contratados de forma continua pela O.S.

Área Fim
Nome

Amanda de Campos Prod. e Eventos

Tipo Cargo

Tipo Contratação

Executiva

PJ

Cargo

Data de
Admissão

Coordenadora
01/01/2013
Executiva

Data de
Salário Bruto
Demissão
Mensal
30/11/2021
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Extratos de todas as contas bancárias de 31/12/21 e dos três meses de prestação de contas

Vide Anexo
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ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO (COM NOTAS EXPLICATIVAS)

Exercício: 2022

Organização Social: A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS

UGE: UPPM
Objeto Contratual: MCB

Contrato de Gestão nº: 010-2116

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO
I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO
1

Orçamento
Anual

jan-22

fev-22

1º Quadrim

Realizado

Real x Orçado

Repasse para o Contrato de Gestão

1.1

Repasse Contrato de Gestão

1.2

Movimentação de Recursos Reservados

1.2.1

Constituição Recursos de Reserva

1.2.2

Constituição Recursos de Contingência

1.2.3

Reversão de Recursos Reservados

1.2.4

Reversão de Recursos Reservados ( Fundo de Contingência)

0,00

-

-

1.2.5

Reserva de Provisão de Férias

0,00

-

-

1.3

Repasses Líquidos Disponíveis

2.668.948,82

2

0,00

0,00

2.668.948,82

158.735,80

2.510.213,02

2.668.948,82

0,00

0,00

0,00

0,00

2.668.948,82

Recursos de Investimento do Contrato de Gestão

-

158.735,80

158.735,80

-

2.510.213,02

2.510.213,02

2.668.948,82
-

0,00

0,00

2.668.948,82

2.668.948,82

2.668.948,82

-

-

2.668.948,82

-

100,00%
100,00%

100,00%

-

3

Recursos de Captação Incentivada

3.1

Custeio

3.2

Investimentos

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AOCONTRATO DE GESTÃO
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

4.2.4
4.3
5

6

Receita de Repasse Apropriada

Receita de Captação Apropriada
Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de
espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)
Captação de Recursos Incentivados
Trabalho Voluntário e Parcerias
PARCERIAS
VOLUNTARIO
Trabalho Voluntário do Conselho
Total das Receitas Financeiras

TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO

Orçamento
Anual

1º Quadrim

2.668.948,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
2.668.948,82

144.827,09
144.827,09

595.337,54

740.164,63

-

-

595.337,54

740.164,63

Realizado
740.164,63

Real x Orçado
27,73%

-

-

-

-

-

-

-

740.164,63
27,73%

TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS
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DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO
7

Orçamento
Anual

Recursos Humanos

1º Quadrim

Realizado

Real x Orçado

0,00 - 124.165,55 - 497.620,37 - 621.785,92 -

621.785,92

-

7.1
7.1.1

Salários, encargos e benefícios
Diretoria

0,00 -

82.467,50 -

383.016,81 - 465.484,31 -

465.484,31

-

7.1.1.1

Área Meio

0,00 -

34.673,67 -

135.222,62 - 169.896,29 -

169.896,29

-

7.1.1.2
7.1.2
7.1.2.1
7.1.2.2
7.1.3
7.1.3.1
7.1.3.2
7.1.4
7.1.4.1
7.1.4.2

Área Fim
Demais Funcionários
Área Meio
Área Fim
Estagiários
Área Meio
Área Fim
Aprendizes
Área Meio
Área Fim

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

47.793,83
41.698,05
38.176,49
3.521,56
-

247.794,19
114.603,56
109.450,18
5.153,38
-

- 295.588,02 - 156.301,61 - 147.626,67 8.674,94 -

295.588,02
156.301,61
147.626,67
8.674,94
-

-

0,00 -

18.435,00 -

95.496,81 - 113.931,81 -

113.931,81

-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00

12.000,00
2.770,00
3.665,00
-

12.000,00
2.770,00
69.065,00
11.661,81
-

24.000,00
5.540,00
72.730,00
11.661,81
-

-

8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

9
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16

0,00
0,00

Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)
Limpeza
Vigilância / portaria / segurança
Vigilância
Portaria
Jurídica
Gestão Tecnológica
Administrativa / RH
Contábil
Auditoria
Organização Arquivistica
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO
Custos Administrativos e Institucionais
Locação de imóveis
Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)
Agua
Luz
Telefone
Internet
Uniformes e EPIs
Viagens e Estadias
Material de consumo, escritório e limpeza
Despesas tributárias e financeiras
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)
Treinamento de Funcionários
Despesas com Informática
Despesas com Eventos Privados
Trabalho Voluntário do Conselho
Despesas com Palestras e Cursos
Loja MCB store Online
Outras Despesas
Parcerias-Administração
Despesas Covid-19

-

-

-

-

Orçamento
Anual

24.000,00
5.540,00
72.730,00
11.661,81
-

-

1º Quadrim
-

-

-

-

Realizado

Real x Orçado

2.226,54 -

2.220,36 -

4.446,90 -

4.446,90

-

1.102,69
1.102,69
134,40
384,94
327,00
277,51
-

149,80
294,75
1.404,98
270,84
99,99

1.102,69
1.102,69
284,20
679,69
1.731,98
548,35
99,99

1.102,69
1.102,69
284,20
679,69
1.731,98
548,35
99,99

-

-

-

-

-

-

-
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10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
12

Programa de Gestão Museológica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Plano Museológico
Planejamento Estratégico
Pesquisa de público
Compliance
Parcerias-Gestão
Programa de Edificações
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,
limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB
Equipamentos / Implementos
Seguros (predial, incêndio, etc.)
Processo para obter AVS (Auto de Verificação e Segurança)
Acessibilidade
Parcerias-Manutenção
Sustentabilidade
Programas de Trabalho da Área Fim

-

-

-

12.1
Programa de Gestão de Acervo
12.1.1
Aquisição de acervo museológico/ bibliografico
12.1.2
Reserva Técnica Externa
12.1.3
Transporte de acervo
12.1.4
Conservação
12.1.5
Restauro
12.1.6
Higienezação
12.1.7
Projeto de Documentação
12.1.8
Centro de Referência/ Pesquisa/Projeto de historia oral
12.1.9
Mobiliario e equipamentos para as áreas técnicas
12.1.10
Banco de Dados
12.1.11
Direitos autorais
12.1.12
Outras despesas Cedoc
12.1.13
Parcerias-Cedoc
12.2
Programa de Exposições e Programação Cultural
12.2.1
Manutenção de Exposição de Longa Duração

-

-

-

-

-

12.2.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nova Exposição de Longa Duração

12.2.3
Exposições Temporarias
12.2.4
Exposições Temporarias- Proac Ver Dentro
12.2.5
Exposições Intinerantes
12.2.6
Exposições Virtuais
12.2.7
Programação Cultural
12.2.8
Prêmio Design
12.2.9
Cursos e Oficinas
12.2.10
Trabalho Voluntário
12.2.11
Acessibilidade (PC)
12.2.12
Sustentabilidade (PC)
12.2.13
Parcerias-Exposições e Programação Cultural
Programa Educativo
12.3
12.3.1
Programas/ Projetos Educativos
12.3.2
Açoes Extra Muros
12.3.3
Educativo
12.3.4
Materiais e recursos Educativos
12.3.5
Aquisão de Equipamentos e Materias
12.3.6
Conteudo digital e engajamento virtual
12.3.7
Transporte grupos escolares
12.3.8
Parcerias-Educativo
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12.4
12.4.1
12.4.2
12.4.3
12.4.4
12.4.5
12.5
12.5.1
12.5.2
12.5.3
12.5.4
12.5.5
12.5.6
12.5.7
13

Programa de Integração ao Sisem-SP
Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP
Ações de Formação(Oficinas, palestras, estágios, etc)
Ações de comunicação ( publicações temáticas, exposiçõesem museus
Ações de articulação (redes temáticas de museus)
Ações de Fomento (chamadas públicas para exposições, com
Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional
Plano de Comunicação e Site
Projetos gráficos e materiais de comunicação
Publicações
Assessoria de imprensa e custos de publicidade
Parcerias-Comunicação
Acessibilidade (COM)
Depesas de relacionamento

-

SUBTOTAL DESPESAS
Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado

14

Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado

14.1
15

SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)

595.337,54 -

740.164,63 -

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00 -

DESPESAS TOTAIS

16

-

144.827,09 -

144.827,09 -

2.668.948,82

595.337,54 -

-

-

740.164,63 -

-

740.164,63

-

740.164,63

-

-

-

-

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO
Orçamento
Anual

INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE
GESTÃO

17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7

RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO
CONTRATO DE GESTÃO

18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7

INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS

19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7

-

-

-

-

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INC
MÓVEIS E UTENSÍLIOS INC
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INC
SOFTWARE INC
BENFEITORIAS INC
AQUISIÇÃO DE ACERVO INC
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES INC

Real x Orçado
-

-

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INV
MÓVEIS E UTENSÍLIOS INV
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INV
SOFTWARE INV
BENFEITORIAS INV
AQUISIÇÃO DE ACERVO INV
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES INV

19

Realizado

-

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CG
MÓVEIS E UTENSÍLIOS CG
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CG
SOFTWARE CG
BENFEITORIAS CG
AQUISIÇÃO DE ACERVO CG
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES CG

18

1º Quadrim

-

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

PROJETOS A EXECUTAR
21.1

SALDO INÍCIO EXERCÍCIO

21.2

REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS

21.3

RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS

21.4

RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA

21.5

INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG

21.6

RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC

21.7

VARIAÇÃO NO PERÍODO

21

SALDO PROJETOS A EXECUTAR

21

OUTRAS RESERVAS: SALDOS

21.1

Recurso de Reserva
Recurso de Contingência
Projetos Incentivados
Captação
Conta de Repasse SEC
Demais (Caixas )

21.2
21.3
21.4
21.5
21.6

Total

Orçamento
Anual

jan-22

2.482.047,18 2.482.047,18

fev-22

1º Quadrim

2.337.220,09

2.337.220,09

0,00

0,00

0,00

-144.827,09

-595.337,54

-595.337,54

0,00

0,00

0,00
0,00

-1.741.882,55 -1.741.882,55
-144.827,09
2.482.047,18

2.337.220,09

-2.337.220,09 -2.337.220,09
-

Orçamento
Anual

-

1º Quadrim
-

-

-

-

-

-

-

-

2.518.919,79

-

-

2.515,89
2.521.435,68

-

-
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Nota Explicativas
Todos os dados utilizaram o regime contábil de competência. O orçamento está conciliado com balanço contábil
apresentado neste relatório. A planilha orçamentaria está salva em arquivo aberto no CD.
O valor revertido de 2021 para 2022 foi de R$2.668.948,82.

A administração buscou otimizar os recursos e conforme explicado no relatório anual de 2021.
Conforme demonstrado no quadro abaixo, o total realizado de R$5.679.242,07 em 2021 (Grupo 7 do orçamento)
mais o total realizado em 2022 de R$621.785,92, totalizou R$6.301.027,99, ou seja 77,60% do orçamento de
2021. Os índices previstos estão abaixo do real devido a previsão de desmobilização feita em outubro de 2021
onde fioi considerado 14(quatorze) funcionários entre eles gerentes, coordenadores da área fim para a prestação
de contas de 01/02 a 25/02/2022 para o desenvolvimento do relatório anual. Em dezembro, mês de transição da
gestão do equipamento para a FPA, através do intermédio com a Secretaria de Cultura, através de um esforço de
todas as áreas, foi possível antecipar as entregas das áreas fim para ser possível que estes mesmos funcionários
pudessem ser contratados pela nova gestora a partir de janeiro e que o museu pudesse ser aberto ao público em
04/01/2022.
Diante disso, os valores das rescisões contratuais tiveram elevada redução, sendo que apenas 8 funcionários
permaneceram na O.S para a prestação de contas.
Orçamento 2021-Desmobilização

1º Quadrim.
2º Quadrim.
3º Quadrim-21
Despesas Previstas
3.683.846,40 3.683.846,40
3.683.846,40
Limite com Remuneração e Vantagens (Demais Empregados )
Total Projetado Dem ais Em pregados
Folha de pagamento com encargos e benefícios 1.856.970,81 1.856.970,81
1.856.970,81
Realizado
1.230.108,78 1.280.490,52
1.515.798,36
Limite com Remuneração e Vantagens (Empregados Diretoria)
Total Projetado Diretoria
Folha de pagamento com encargos e benefícios
849.567,13
849.567,13
849.567,13
Realizado
443.063,61
500.555,34
709.225,46
Previsto Total
Realizado Total

1º Quadrim-22
-

2021/22
11.051.539,21

156.301,61

5.570.912,43 50,41% Previsto
4.182.699,27 37,85% realizado

465.484,31

2.548.701,38 23,06% Previsto
2.118.328,72 19,17% realizado
8.119.613,81
6.301.027,99

Limite Contratual
54,00%

Limite Contratual
24,00%

Grupo 8 - Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)
As despesas com prestadores de serviço atingiram em 2022 o valor total de 113.931,81, somando com 2021, o
resultado de 96,55%. Este índice ficou dentro das expectativas (Previsto Vs Realizado) conforme demonstrado na
planilha abaixo adicionando os dois exercícios:

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO
8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)
Limpeza
Vigilância / portaria / segurança
Vigilância
Portaria
Jurídica
Gestão Tecnológica
Administrativa / RH
Contábil
Auditoria
Organização Arquivistica

Orçamento
Anual

1º Quadrim

-1.317.742,68 - 369.733,69 -212.186,82
-579.422,52
-419.473,98
-159.948,54
-132.000,00
-64.382,80
-28.500,00
-194.790,54
-105.350,00
-1.110,00

70.728,92 - 188.193,00 - 134.876,84 53.316,16 34.000,00 18.427,60 4.623,25 52.650,92 - 1.110,00

2º Quadrim

3º Quadrim

1º Quadrim-22

Realizado

367.927,17 - 420.677,36 - 113.931,81 - 1.272.270,03
70.728,92
188.193,00
134.876,84
53.316,16
34.051,30
20.474,90
2.885,75
40.950,92
10.642,38
-

70.728,92
- 177.770,58
- 124.454,42
53.316,16
34.000,00 15.923,60 1.358,00
51.188,64 69.707,62 -

24.000,00
5.540,00
72.730,00
11.661,81
-

-

212.186,76
554.156,58
394.208,10
159.948,48
126.051,30
60.366,10
8.867,00
217.520,48
92.011,81
1.110,00

Real x Orçado
96,55%
100,00%
95,64%
93,98%
100,00%
95,49%
93,76%
31,11%
111,67%
87,34%
100,00%

Grupo 9 - Custos Administrativos e Institucionais
Os custos administrativos de 4.446,90 foram os mínimos necessários para a realização da prestação de contas.
Obs: A despesa com telefonia de 1.102,69, é referente a dezembro que foi enviada no valor de R$20.701,78e a
mesma foi contestada imediatamente, mas com retorno somente em 19/01/2022. (Anexos).
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Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas – RP-06 TCE
Vide Anexo

Comprovante de deposito em conta corrente informada pela SEC do saldo final devolvido
Vide Anexo
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Balanço Final do CG 2022

Vide Anexo
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Declaração de inexistência de débitos fiscais, tributários, trabalhistas e previdenciários.

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. –CG010-16

São Paulo, 21 de fevereiro de 2022.

DECLARAÇÃO

Declaro pelo presente, que todos os impostos, encargos trabalhistas sejam para pessoas físicas e
jurídicas, assim como as contas de utilidades públicas referente a 2022, foram recolhidos na data de seus
vencimentos e sem multa.

Sem mais,

_____________________________________
Miriam Lerner
Diretora Geral

____________________________
Marco Antonio L. Alves
Diretor Administrativo Financeiro
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Relatório Sintético com nº de Funcionários por Programa de Trabalho Remunerados pelo CG01-16 - exercício 2022
(Diretoria, funcionários, estagiários e outros regimes de contratação)
A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros - Museu da Casa Brasileira

Programa de Trabalho

Tipo de Contratação

jan/22

Fe-22

CLT

1

0

Estagiário

0

0

Bilheteria

CLT

0

0

Diretoria Fim

CLT

1

0

Exposições e programação cultural

CLT

0

0

Estagiário

0

0

PJ

0

0

Gestão operacional e administrativa

CLT

4

0

Diretoria Meio

CLT

1

0

Gestão operacional e administrativa/ exposições
e programação cultural

CLT

0

0

Acervo: conservação, documentação e Pesquisa

Programa de comunicação

Serviço educativo e projetos especiais

Exposições e programação cultural/ações de
apoio ao SISEM-SP

Edificações: conservação, manutenção e
segurança/ exposições e programação
cultural/Orientadores

Total Geral

CLT

0

0

Estagiário

0

0

CLT

0

0

Estagiário

0

0

CLT

0

0

Estagiário

0

0

CLT

0

0

Projeto Aprendiz

0

0

7

0

São Paulo, 21 de fevereiro de 2022
_______________________________________

___________________________________________

Miriam Lerner
Diretoria Geral

Marco Antonio Leonardo Alves
Diretor Administrativo Financeiro
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Relatório Analítico RH
Vide Anexo
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RELAÇÃO DOS EMPREGADOS ADMITIDOS OU MANTIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO
IN Nº 01/2020 - TCE (Inciso XIII, Artigo 136)

RELAÇÃO DOS EMPREGADOS ADMITIDOS OU MANTIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO
IN Nº 01/2020 - TCE (Inciso XIII, Artigo 136)
DATA-BASE: 25/02/2022
Nº

1
2
3
4
5
6
7
8

CG Nº: 010-16

OBJETO: MCB

Data de
Admissão

Data de
Demissão

Função / Cargo

Karen Priscila Ferreira Garcia
Franco

18/10/2021

20/01/2022

Analista de Recursos Humanos Jr

Leandro Decco

02/02/2018

24/02/2022

Auxiliar de Arquivo Jr

Luzia Camargo Falaschi

15/04/2014

25/02/2022

Coordenadora de Recursos Humanos

Marco Antonio Leonardo Alves

11/03/2013

25/02/2022

Diretor Adm. Financeiro

Miriam Lerner

02/05/2008

25/02/2022

Diretor Geral

Priscilla Regina Mendes

13/05/2019

25/02/2022

Assistente Adm Financ. Jr

Renata Prioste de Lima

25/04/2011

25/02/2022

Coordenador Adm financeiro

Rosangela Nogueira dos
Santos

16/06/2016

25/02/2022

Analista de contratos Jr

Nome

Remuneração
bruta e
individual do
período-R$
4.090,03
6.065,01
42.354,29
108.780,26
184.661,82
13.347,59
45.518,14
22.854,22

427.671,36
VALOR GLOBAL
Obs: Funcionários clt, estagiários e aprendizes. Incluso: salário, férias, 13º Salário, rescisões,Abono pecuniário de férias.etc.
Informamos que não consta na RAIS: Abono pecuniário de férias.
São Paulo, 21 de fevereiro de
2022

Diretora Geral

Diretor Administrativo Financeiro

direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatorios_Trim_Quadrim_ SEC\2021\Conclusivo_CG-10_2016

Página 109 de 112

Fluxo de Caixa Final 2022
Vide Anexo
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Resumo Geral das despesas do Contrato de Gestão

CONTRAO DE GESTÃO 010/2016 - RECEITAS E
DESPESAS POR CAIXA
SALDO DO EXECICO ANTERIOR
ENTRADAS
REPASSES
PROAC EDITAIS NR 010-19
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS
REPASSES PÚBLICOS
RECEITAS COM BILHETERIAS
CESSÃO ONEROSA PARCERIRAS, VOLUNTARIOS
DOAÇÕES E OUTROS CRÉDITOS
TOTAL DAS RECEITAS PROVENIENTES DE
RECURSOS PÚBLICOS
SALDO TRANSPORTADO DO FINAL DO EXERCÍCIO
ANTERIOR DO CONTRATO 02/2012

2017
5.758.118,00

%
57,3%
0,0%

214.324,28

2,1%
182.320,01 1,8%
3.661.707,85 36,4%
233.635,49 2,3%
10.050.105,63

6.613.228,00

%

2019
2.070.771,87

%

2020
2.665.896,08

%

2021
1.852.297,18

%

57,2%
0,0%

6.623.897,97
80.000,00

60,0%
0,7%

5.786.775,03
-

84,6%
0,0%

7.694.098,00
20.000,00

75,4%
0,2%

61.725,36 0,9%
106.394,56 1,6%
854.954,11 12,5%
29.150,56 0,4%

68.074,24
530.952,13
1.822.772,06
66.006,40

0,7%
5,2%
17,9%
0,6%

108.487,63

0,9%
206.220,32 1,8%
4.362.119,81 37,8%
263.674,40 2,3%
11.553.730,16

100,0%
2.065.534,19

131.765,27 1,2%
221.312,50 2,0%
3.287.016,03 29,8%
695.198,41 6,3%
11.039.190,18

100,0%

6.838.999,62
100,0%

10.201.902,83
100,0%

-

-

-

-

-

-

13.495.129,08

13.109.962,05

9.504.895,70

2022
2.668.948,82
-

Total
%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
10.278,31 91,6%
944,35 8,4%

32.476.117,00
100.000,00
584.376,78
1.247.199,52
13.998.848,17
1.288.609,61

11.222,66
100,0%

100,0%

49.695.151,08

2.065.534,19

RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL
TOTAL DE RECUSROS + SALDO ANTERIOR
12.115.639,82
SAIDAS
Salarios e Encargos - Area Meio - Diretoria
(315.551,95) 3,1%
Salarios e Encargos - Area Fim - Diretoria
(950.480,94) 9,3%
Salarios e Encargos - Area Meio - Demais
(609.153,09) 6,0%
Salarios e Encargos - Area Fim - Demais
(2.889.070,90) 28,4%
Salarios e Encargos - Area Fim - Estagiarios
(5.513,06) 0,1%
Salarios e Encargos - Area Fim - Aprendiz
(53.263,29) 0,5%
Prestadores de Serviços
(953.172,48) 9,4%
Custos Administrativos e Institucionais
(685.136,90) 6,7%
Programa de Edificações
(303.821,51) 3,0%
Programa de Gestão de Acervo
(119.416,40) 1,2%
Programa de Exposições e Programação Cultural
(3.032.770,32) 29,8%
Programa Educativo
(46.797,96) 0,5%
Programa de Integração ao SISEM - SP
0,0%
Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional
(206.352,10) 2,0%
Programa de Gestão Museológica
(3.740,00) 0,0%
Proac editais 010-19 Ver Dentro
0,0%
Despesas Covid 19
0,0%
Transferência para SECEC ( Proac Editais – Ver Dentro)
0,0%
Transferência para SECEC ( Saldo Contrato CG10-16)
0,0%
Aditantamentos
0,0%
Estoques
0,0%
TOTAL DE SAIDAS
(10.174.240,90) 100%
SALDO PARA O EXERCICIO POSTERIOR

2018
1.941.398,92

1.941.398,92

(382.577,51) 3,3%
(1.063.360,09) 9,3%
(692.045,21) 6,1%
(3.261.144,53) 28,5%
(28.933,61) 0,3%
(54.385,63) 0,5%
(1.085.510,34) 9,5%
(857.537,19) 7,5%
(346.345,12) 3,0%
(204.698,75) 1,8%
(3.134.820,17) 27,4%
(57.214,17) 0,5%
(7.818,51) 0,1%
(230.246,75) 2,0%
(4.420,00) 0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
(583,60) 0,0%
(12.716,03) 0,1%
(11.424.357,21) 100%
2.070.771,87

(382.893,34)
(899.551,41)
(690.543,38)
(3.308.327,63)
(25.462,54)
(55.152,87)
(1.113.631,92)
(1.147.882,56)
(303.100,69)
(202.154,07)
(2.120.371,62)
(55.621,30)
(3.918,10)
(106.637,60)
(19.859,68)
(177,36)
(19,90)
(8.760,00)
(10.444.065,97)
2.665.896,08

3,7%
8,6%
6,6%
31,7%
0,2%
0,5%
10,7%
11,0%
2,9%
1,9%
20,3%
0,5%
0,0%
1,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
100%

(361.972,98)
(878.300,38)
(649.606,34)
(2.840.035,79)
(45.847,06)
(69.390,37)
(1.016.834,49)
(586.092,50)
(248.653,72)
(197.715,10)
(221.643,55)
(5.576,69)
(357.451,63)
(3.925,33)
(75.926,65)
(92.862,85)
(763,09)
(7.652.598,52)
1.852.297,18

12.054.200,01
4,7%
11,5%
8,5%
37,1%
0,6%
0,9%
13,3%
7,7%
3,2%
2,6%
2,9%
0,1%
0,0%
4,7%
0,1%
1,0%
1,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100%

(409.689,34)
(1.312.082,67)
(756.696,47)
(3.387.332,29)
(17.300,58)
(106.529,12)
(1.160.898,02)
(639.239,16)
(381.372,52)
(283.219,79)
(472.697,89)
(367,96)
(338,26)
(365.807,35)
(29.163,00)
(24.445,56)
(36.846,92)
(1.224,29)
(9.385.251,19)

2.680.171,48
4,4%
14,0%
8,1%
36,1%
0,2%
1,1%
12,4%
6,8%
4,1%
3,0%
5,0%
0,0%
0,0%
3,9%
0,3%
0,3%
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100%

2.668.948,82
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(199.128,68) 7,4%
(374.267,63) 14,0%
(213.159,57) 8,0%
(10.944,89) 0,4%
0,0%
0,0%
(113.931,81) 4,3%
(26.756,36) 1,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
(99,99) 0,0%
0,0%
(1.741.882,55) 65,0%
0,0%
0,0%
(2.680.171,48) 100%
-

51.760.685,27
(2.051.813,80)
(5.478.043,12)
(3.611.204,06)
(15.696.856,03)
(123.056,85)
(338.721,28)
(5.443.979,06)
(3.942.644,67)
(1.583.293,56)
(1.007.204,11)
(8.982.303,55)
(165.578,08)
(12.074,87)
(1.266.495,43)
(61.108,01)
(100.549,57)
(129.809,76)
(1.224,29)
(1.741.882,55)
(1.366,59)
(21.476,03)
(51.760.685,27)
-
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Cada-2022
Vide anexo

Obs: Todos o anexo e o relatório estão salvos no pen-drive entregue.
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