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 Introdução da Direção 

 
O presente relatório descreve as atividades da A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros previstas para o 3º Trimestre no Plano de 
Trabalho acordado com a Unidade Gestora e formalizado no aditamento assinado para o exercício de 2020, que incorpora a alteração 
das ações e orçamento previstos, em função da pandemia do Covid-19, com consequente necessidade de estabelecimento de normas 
de segurança pelo Governo do Estado de São Paulo, e o decorrente fechamento do museu ao público a partir de 17 de março de 2020. 
O novo Plano de Trabalho acordado incorporou ainda, conforme solicitação da SECEC, a redução orçamentária decorrente da redução 
em 50% dos repasses previstos para os meses de maio, junho e julho, e as perdas havidas em função da queda abrupta na captação 
de recursos próprios. Em função deste contexto, as ações inicialmente previstas para o exercício foram radicalmente alteradas. 
Importante ressaltar que este novo desenho foi feito com a premissa de reabertura do museu, restaurante e estacionamento ao público 
em julho de 2020, o que não se concretizou; não se previa também no orçamento planejado as despesas com a implantação dos 
protocolos que se fizeram necessários à esta reabertura, agora prevista para o dia 16/10/2020. A adaptação do plano e orçamento à 
realidade dos cenários que vierem a se apresentar será, portanto, contínua, no decorrer do 2020, exigindo um acompanhamento 
constante da entidade, em parceria com a SECEC.  
 
A impossibilidade de recebimento de público presencial e as restrições orçamentárias, fizeram com que as ações da agenda de 
programação do MCB para o novo plano fossem pensadas através da extroversão virtual de conteúdos digitais das áreas de vocação 
da instituição. Foi desenhando um calendário inicial para a pesquisa, produção e de extroversão regular destes conteúdos, envolvendo 
todas as áreas do museu, tendo sido os indicadores previstos para cada ação estabelecidos com base nesse planejamento. Por se 
tratar de um projeto completamente novo, não havia dados históricos que pudessem embasar o estabelecimento destes indicadores. A 
reestruturação da equipe para esta finalidade, o extremo comprometimento dos colaboradores com o novo projeto, assim como a boa 
recepção do público, permitiram uma produção bastante superior à inicialmente pensada, tendo sido a maioria dos indicadores previstos 
para esta natureza de ações no trimestre amplamente superados, conforme relatado nos textos que seguem. 
 
Apesar do cenário extremamente desfavorável aos equipamentos de cultura como um todo, seja pelas restrições impostas pela 
pandemia, seja pelas severas restrições orçamentárias, a atuação conjunta do Conselho de Administração desta Organização Social, 
de sua diretoria e de seus colaboradores permitiu o ágil reestabelecimento dos canais de comunicação com o público da instituição, 
com programas virtuais rapidamente implantados para extroversão de conteúdos digitais ligados a todas as áreas de atuação do museu 
e receptividade, tanto do público como da mídia, superior à inicialmente esperada.  
 
A se salientar no trimestre o rígido acompanhamento do equilíbrio orçamentário, considerando que, não tendo havido a inicialmente 
prevista reabertura em julho, não houve também a retomada da captação de recursos próprios. Foi necessário o acompanhamento mês 
a mês das expectativas de reabertura, para a avaliação da necessidade de manutenção das suspensões de contrato e reduções de 
jornada/salários, além da contínua renegociação com fornecedores e rigoroso controle de custos operacionais e de programação.  
 
Restará demonstrado a rigorosa execução orçamentária, apesar das dificuldades enfrentadas, com resultado apresentando o equilíbrio 
planejado para o trimestre.  
 
O relatório que segue demonstra, portanto, a adequada gestão do equipamento como um todo no trimestre, consideradas as limitações 

impostas pelo cenário da pandemia, em completa consonância com a política de cultura estabelecida e com as estratégias definidas 

pela unidade gestora para o período. 

 

São Paulo, 03 de outubro de 2020 

 

 

__________________________________           ______________________________ 

Miriam Lerner                                                         Marco Antonio Leonardo Alves  

Diretora Geral                            Diretor Adm. Financeiro  
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Resposta as Observações feitas pela Comissão de Avaliação referente ao Relatório Anual de 2019 

 

A Correspondência 038-20 foi enviada por e-mail no dia 16/07/20. 

 

Vide anexo 
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META DE GESTÃO TÉCNICA 

PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA 
 

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 trimestre 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 iniciadas no trimestre anterior 

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, considerando a 

possibilidade, já sinalizada, de reabertura no 4º trimestre.  

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. 

Devido a pandemia, ainda não iniciamos a auditoria do exercício de 2020 com a KPMG, que ficará para o próximo trimestre. 

Neste trimestre renovamos junto a 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, neste trimestre 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 formam 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 a 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. (Anexo os documentos recebidos e o parecer jurídico). 

 

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/wp-

content/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. 

 

 

 

https://mcb.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Politica_Interna_Teletrabalho_Home-Office_2020.pdf
https://mcb.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Politica_Interna_Teletrabalho_Home-Office_2020.pdf
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Ainda no intuito de manter o equilíbrio orçamentário renegociamos os contratos de vários prestadores de serviço gerando uma 

economia de R$79.115,00 conforme demonstrado abaixo; 

 

 

 

A Pesquisa de satisfação de público geral (ação 1) não pôde ser realizada devido ao fechamento do museu à visitação 

presencial em decorrência da pandemia do novo Coronavírus. 

 

 

 

Empresa Serviço Desconto

QL Advogados Advocacia 12.800                

Hadron Tecnologia Suporte Presencial 3.045                   

Hadron Tecnologia Suporte Geral 2.888                   

Hadron Tecnologia Locação 1.341                   

Quality Serviços Contabilidade 7.346                   

Amanda  de  Campos Coord Musica 7.900                   

KPMG Auditoria  (Valor Anual) 15.800                

MundiVox Internet 1.406                   

Cle Armazenamento Armazenagem Acervo 14.850                

Solvis Total 753                      

Viavoz PABX 1.436                   

Viavoz CFTV 525                      

Clipping Service Clipping 1.350                   

Engelétrica   Serviços Cabine Primaria 1.650                   

Dinamize Disparo de Convite eletrônico 1.230                   

Elevadores Atlas Elevador 1.523                   

Winservice Impressoras 921                      

Dolma Containers 1.650                   

Fio Digital Design Manutenção WebSite 700                      

Total 79.115                
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A Receita operacional do trimestre (ação nº 2), gerou um montante R$205.661,39 conforme demonstrado no quadro abaixo: 

Captação de Recursos Operacionais (Comparativo Anual de 2013 a 2020) 
 
  

Ano  Meta Prevista 1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri Total 

2020 624.704,88 265.212,31 140.560,50 205.661,39 - 611.434,20 

2019 2.358.744,36 485.823,62 1.238.919,63 945.937,60 1.512.950,94 4.183.631,79 

2018 2.231.000,00 517.281,61 1.441.053,99 788.050,87 2.096.782,36 4.843.168,83 

2017 2.586.993,86 228.821,41 2.235.016,70 793.102,53 1.156.313,55 4.413.254,19 

2016 1.100.000,00 190.920,15 519.421,55 378.076,02 855.171,09 1.943.588,81 

2015 875.000,00 252.963,04 460.854,27 373.417,95 708.097,41 1.795.332,67 

2014 520.000,00 165.922,48 217.983,69 351.417,56 428.270,23 1.163.593,96 

2013 515.000,00 68.057,59 195.197,20 216.476,15 530.304,73 1.010.035,67 

 

Principais Receitas do 3º Trimestre de 2020; 

Eventos privados: 

Devido ao fechamento do museu não foram realizados eventos privados desde março de 2020. 

 

Estacionamento e Restaurante 

Além do delivery que permanece em operação, o restaurante retornou o atendimento presencial a partir de agosto, restabelecendo 
a receita mensal total de cessão ao museu.  Com isso foi reativado o serviço de valet e o acordo firmado para os meses de agosto, 
setembro e outubro foi: O lucro líquido será divido entre o museu e a Centerplan, operadora do estacionamento. O crescimento do 
movimento do restaurante e a retomada dos eventos no museu, fará com que a receita do valet retorne aos resultados antes da 
pandemia. 

 

Valet + Restaurante 
 1º Tri   2º Tri   3º Tri   4º tri   Total  

2020 71.286,19 26.782,18 70.817,63 - 168.886,00 

2019 93.670,47 105.248,27 103.668,44 103.055,01 405.642,19 

2018 97.718,21 106.649,12 105.288,43 101.238,40 410.894,16 

2017 81.195,45 104.001,09 106.418,59 100.758,07 392.373,20 

2016 55.261,07 60.036,62 56.765,07 63.954,41 236.017,17 

2015 52.304,48 57.421,28 54.835,28 53.476,18 218.037,22 

2014 27.663,44 52.938,25 43.217,75 43.678,51 167.497,95 

2013 13.501,52 33.798,45 40.516,13 42.675,85 130.491,95 
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Parceiras  

Neste trimestre a receita com parcerias foi de R$ 94.461,85. Com o crescimento da divulgação do museu nas plataformas digitais, 

o Google investiu o montante R$92.811.85. Devido a pandemia, foi firmado a parceria com a empresa de locação dos containers 

Dolma que concedeu o desconto total de R$1.650,00.  

Parcerias e 
Trab.Voluntários 

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

2020 69.122,47 83.815,47 94.461,85 - 247.399,79 

2019 97.481,28 345.323,44 209.088,42 565.834,53 1.217.727,67 

2018 125.631,94 832.536,06 245.692,65 1.317.803,34 2.521.663,99 

2017 31.000,00 1.494.322,47 348.673,41 397.275,95 2.271.271,83 

2016 15.000,00 132.900,00 71.500,00 320.368,61 539.768,61 

2015 36.500,00 119.600,00 78.500,00 158.738,40 393.338,40 

2014 43.000,00 23.430,00 53.750,00 64.000,00 184.180,00 

2013 16.180,00 69.700,00 49.100,00 82.000,00 216.980,00 

 

Projetos ativos em Lei de Incentivo 

 

Museu da Casa Brasileira – Plano Anual 2020 

Lei de Incentivo à Cultura – Pronac: 200180 

Valor Aprovado: R$3.448.923,25 

Projeto homologado e autorizado a captação de recursos: 16/04/2020. 

Encaminhado para a empresa: Mapfre, Edital Leroy Merlin, BB Seguros. 

 

Música no MCB  

ProAC ICMS – Código do Projeto: 29667 

Valor Aprovado: R$692.834,87 

Projeto aprovado em 03/04/2020. 

Encaminhado para a empresa: Mapfre. 

Projeto em Editais 

Ver Dentro (novo nome “Casas do Brasil: conexões paulistanas”) 

Edital ProAC n°10-2019 Exposições Inéditas de Artes Visuais - Protocolo n°: 20190717882806 

Inscrição realizada dia 17/07/2019 

Valor: R$100.000,00 
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Projeto contemplado, resultado final dia 17/10/2019. 

Assinatura do contrato dia 23/outubro/2019 e recebimento da 1ª parcela, no valor de R$80.000,00 no dia 
25/novembro/2019. 

Devido ao COVID-19, com fechamento temporário do Museu, conforme orientação do Governo do Estado, a abertura da 
exposição foi adiada até a normalização das atividades. 

Alinhamento com a Comunicação sobre Plano de Divulgação do projeto. 

Adaptações no orçamento, cronograma físico-financeiro e contrapartidas e envio para aprovação do ProAC Editais. 

 

Atlas da Casa Brasileira 

Pesquisa de Edital e oportunidade em apresentar esse projeto no Edital Matchfunding BNDES +2020, análise da equipe 
interna do MCB e alinhamento com a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (BBM). 

Nesse período desenvolvemos, MCB e BBM, projeto, orçamento, cronograma e toda documentação necessário. 

Inscrição do projeto e retorno do Edital informando desclassificação do projeto “Atlas da Casa Brasileira” no edital 
Matchfunding BNDES+ pois o Patrimônio Cultural indicado não é reconhecido nos termos do edital.  

 

Projetos em desenvolvimento para a Lei de Incentivo à Cultura 

 

Música no MCB 

Projeto já estava aprovado pela diretoria para inscrição, porém devido à pandemia do COVID-19 foi necessária uma 
readequação do escopo inicialmente previsto. O novo projeto está em estágio de desenvolvimento. 

 

Educativo do MCB 

Em julho, reunião realizada com coordenador do Educativo e diretoria, definindo as adequações a serem feitas para o 
próximo ano. 

Em setembro foi devolvido para revisão e inscrição na Lei Rouanet. 

 

Inscrição de outros projetos 

Serão ainda inscritos mais 03 projetos: Prêmio Design MCB, Casas do Brasil: Origens e Exposição Acervo MCB. 
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Captação 

Música 2020 – Ações Virtuais: Projeto encaminhado para as empresas Whirlpool, Lorenzetti, BNP Paribas, Clube Casa 
Design. 

Não tivemos nenhum retorno das empresas citadas anteriormente. 

 

Programa Amigos do MCB 

 

Parceria: 

 

MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo 

Contato sobre renovação da parceria, há interesse, irão rever a proposta. 

 

MAB – Museu Afro Brasil 

Contato sobre renovação da parceria, há interesse, ambos revendo proposta. 

 

Entrada/ Renovação de Amigos do MCB:  

Não tivemos entrada, porém tivemos 02 renovações nesse terceiro trimestre de 2020. No momento temos no total 12 
Amigos do MCB (12 Amigos MCB Individual e 00 Amigos MCB Família). 

 

Parcerias até Setembro/2020:  

MAM, MAB, Pati Piva, Livraria Cultura, Aliança Francesa, Restaurante Capim Santo (no MCB). 

Levantamento está sendo feito se permanecerá para o último trimestre de 2020. 

 

Ações 2020: 

Controle mensal com relação aos Amigos ativos e vencidos para que, assim que o MCB for reaberto, um comunicado 
seja enviado informando a extensão da validade para todos que são e foram Amigos do MCB. Extensão do plano será 
de acordo com o período que o MCB ficou fechado. 

 

Já realizado o alinhamento com a equipe de Comunicação sobre o comunicado a ser encaminhado para os Amigos do 
MCB ativos e vencidos. 
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Doações MCB 

 Instituto Solidare: Doação mensal de R$200,00 para o MCB nos meses de julho a setembro, e envio dos recibos. 

  

Parcerias Institucionais 

ViaQuatro e ViaMobilidade:  

Foram assinados novos contratos referentes às novas datas da exposição “Museu da Casa Brasileira 50 anos – 
exposições e música no MCB 

As novas datas da exposição nas estações da ViaQuatro e ViaMobilidade: 

ViaMobilidade - Linha Lilás: 

01 de julho a 30 de julho de 2020 – Estação Adolfo Pinheiro  

 

ViaQuatro - Linha Amarela: 

03 de agosto de 2020 a 31 de agosto de 2020 – Estação Oscar Freire 

01 de dezembro de 2020 a 08 de janeiro de 2021 – Estação Paulista 

11 de janeiro de 2021 a 29 de janeiro de 2021 - Estação Faria Lima 

 

Metrô SP:  

Parceria continua paralisada até o retorno de funcionamento MCB e retorno de atividades nas estações. Assim que for 
reaberto, contato será retomado. 

 

ProAC Editais de 2020 

Projeto: O Museu da minha casa 

Nº: 69457 

Proponente: A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros 

Projeto inscrito no Edital ProAC nº 11/2020 - Registro e licenciamento de espetáculos de música para difusão online. 

 

Projeto: MCB 50 anos – Seminários do Museu da Casa Brasileira 
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Nº: 69631 

Proponente: A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros 

Projeto inscrito no Edital ProAC nº 13/2020 - Modernização de museus, arquivos e acervos 

 

Projeto: Mobiliário Brasileiro - Raízes, Identidade e Design 

Nº: 70094 

Proponente: IBDM - Instituto Brasileiro de Design do Móvel - São Paulo 

Projeto inscrito no Edital ProAC nº 13/2020 - Modernização de museus, arquivos e acervos 

Projeto: Bailes, materialidades sonoras: design, identidade cultural e casa paulistana 

Nº: 71746 

Proponente: Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros 

Projeto inscrito no Edital ProAC nº 09/2020 – Produção de Exposições Inéditas de Artes Visuais  

 

Parcerias colaboradores 

Contato com os atuais parceiros, atualização e envio para RH. 

No momento temos Capim Santo, Cachoeira Natural, Mãe Floresta, Bigorna, ABCasa Benefícios, Whirlpool. 

Descontos suspensos Cool Midas, Mareno, Mamanu Gourmet. 

___________________________________________ 

Marco Antonio Leonardo Alves  

Diretor Adm. Financeiro 
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1. PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA (2020) 

Nº Ações Pactuadas Nº Atributo da Mensuração Mensuração Previsão Trimestral Realizado 

1 

(PGTG) Realização 
de pesquisa de 
satisfação de público 
geral a partir de totem 
eletrônico e enviar 
relatório conforme 
orientações da SEC 
(Eixo 5) com 
mensuração dos 
resultados 

1 Meta-Resultado 
Índice de satisfação (= ou > 
80%) 

1° Trim 95,90% 

2° Trim 0,00% 

3° Trim 0,00% 

4° Trim 80,00   

META ANUAL 80,00 

  

2 
(PGTG) Recursos 
financeiros captados 
(Eixo 3) 

2 Meta-Resultado 
10,80% do repasse anual de 
2020 

1° Trim    265.212,31  

2° Trim    140.560,50  

3° Trim    205.661,39  

4° Trim 624.704,88   

META ANUAL 
624.704,88 
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Anexos Administrativos 

Relatório Gerencial de Acompanhamento da Execução Orçamentária - Previsto x Realizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercício: 2020

Contrato de Gestão nº: 010-2016

I - REPASSES PÚBLICOS

 Orçamento

Anual 
1º Tri 2º Tri 3º Tri

Realizado
Real x Orçado 

1

1.1 Repasse Contrato de Gestão 5.786.575,00              1.653.310,00 1.102.204,00 1.377.755,00 4.133.269,00 71,429%

1.2 Movimentação de Recursos Reservados 930.759,00                  508.500,00 -8.600,00 0,00 499.900,00 53,71%

1.2.1 Constituição Recursos de Reserva 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.2 Constituição Recursos de Contingência 21.500,00-                    -21.500,00 -8.600,00 0,00 -30.100,00 140,00%

1.2.3 Reversão de Recursos Reservados ( Captação anterior) 530.000,00                  530.000,00 0,00 0,00
530.000,00

100,00%

1.2.4 Reversão de Recursos Reservados ( Fundo de Reserva) 391.000,00                  

1.2.5 Reversão de Recursos Reservados ( Fundo de Contingência) 31.259,00                    

1.3 Repasses Líquidos Disponíveis 6.717.334,00              2.161.810,00 1.093.604,00 1.377.755,00 4.633.169,00 68,97%

2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão -                                0,00 0,00 0,00 0,00 -

3 Recursos de Captação Incentivada 100.000,00                  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3.1 Custeio 100.000,00                  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3.2 Investimentos -                                0,00 0,00 0,00 0,00 -

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

 Orçamento

Anual 
1º Tri 2º Tri 3º Tri

Realizado
Real x Orçado 

4.1 Receita de Repasse Apropriada 6.717.334,00              1.800.032,83              1.597.773,17              1.495.496,40              4.893.302,40              72,85%

4.2 624.704,88                  265.212,31                  140.560,50                  205.661,39                  611.434,20                  97,88%

4.2.1
Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, 

doações, estacionamento, etc) 489.500,41                  167.434,35                  
49.120,78                    74.700,03                    

291.255,16                  
59,50%

4.2.2 Captação de Recursos Incentivados 100.000,00                  28.655,49                    7.624,25                      36.499,51                    72.779,25                    72,78%

4.2.3 Trabalho Voluntário e Parcerias 35.204,47                    69.122,47                    83.815,47                    94.461,85                    247.399,79                  702,75%

4.2.4 Trabalho Voluntário do Conselho -                                -                                -                                -                                -

4.3 Total das Receitas Financeiras 57.102,94                    21.987,09                    18.211,63                    10.388,71                    50.587,43                    88,59%

5 7.399.141,82              2.087.232,23              1.756.545,30              1.711.546,50              5.555.324,03              
75,08%

6 TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

UGE: UPPM

Organização Social: A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS Objeto Contratual:MCB

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

Repasse para o Contrato de Gestão

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AOCONTRATO DE GESTÃO

Receita de Captação Apropriada

TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO
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DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO
 Orçamento

Anual 
1º Tri 2º Tri 3º Tri

Realizado
Real x Orçado 

7 Recursos Humanos -              4.814.571,45 -              1.339.680,24 -              1.161.191,58 1.119.519,15-              -              3.620.390,97 75,20%

7.1 Salários, encargos e benefícios

7.1.1 Diretoria 1.224.792,49-              -                 318.315,48 308.165,43-                  313.451,99-                  939.932,90-                  76,74%

7.1.1.1 Área Meio 340.213,10-                  -                   76.088,20 83.545,05-                    84.889,28-                    244.522,53-                  71,87%

7.1.1.2 Área Fim 884.579,39-                  -                 242.227,28 224.620,38-                  228.562,71-                  695.410,37-                  78,61%

7.1.2 Demais Funcionários 3.497.073,09-              -                 993.859,34 833.351,64-                  780.723,31-                  2.607.934,29-              74,57%

7.1.2.1 Área Meio 661.934,16-                  -                 189.997,76 151.873,44-                  152.519,31-                  494.390,51-                  74,69%

7.1.2.2 Área Fim 2.835.138,93-              -                 803.861,58 681.478,20-                  628.204,00-                  2.113.543,78-              74,55%

7.1.3 Estagiários 39.600,00-                    -                   12.604,99 9.928,27-                      9.993,01-                      32.526,27-                    82,14%

7.1.3.1 Área Meio -                                -                                -                                -                                -

7.1.3.2 Área Fim 39.600,00-                    -                   12.604,99 9.928,27-                      9.993,01-                      32.526,27-                    82,14%

7.1.4 Aprendizes 53.105,88-                    -                   14.900,43 9.746,24-                      15.350,84-                    39.997,51-                    75,32%

7.1.4.1 Área Meio -                                                                    -   -                                -                                -                                -

7.1.4.2 Área Fim 53.105,88-                    -                   14.900,43 9.746,24-                      15.350,84-                    39.997,51-                    75,32%

8 Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) 1.050.832,09-              -                 268.363,80 207.915,44-                  193.799,38-                  670.078,62-                  63,77%

8.1 Limpeza 203.419,44-                  -                   50.854,86 34.883,92-                    26.898,45-                    112.637,23-                  55,37%

8.2 Vigilância / portaria / segurança 505.531,82-                  -                 134.785,74 117.484,62-                  108.664,53-                  360.934,89-                  71,40%

8.2.1 Vigilância 352.192,22-                  -                   96.450,84 76.098,18-                    65.921,85-                    238.470,87-                  67,71%
8.2.2 Portaria 153.339,60-                  -                   38.334,90 41.386,44-                    42.742,68-                    122.464,02-                  79,86%

8.3 Jurídica 82.560,00-                    -                   23.000,00 20.800,00-                    22.400,00-                    66.200,00-                    80,18%

8.4 Informática 42.716,82-                    -                   11.945,70 9.279,90-                      9.389,90-                      30.615,50-                    71,67%

8.5 Administrativa / RH 4.977,50-                      -                      4.212,50 -                                -                                4.212,50-                      84,63%

8.6 Contábil 132.826,51-                  -                   41.375,00 25.467,00-                    26.446,50-                    93.288,50-                    70,23%

8.7 Auditoria 75.800,00-                                                        -   -                                -                                -                                0,00%

8.8 Organização Arquivistica 3.000,00-                      -                      2.190,00 -                                -                                2.190,00-                      73,00%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO
 Orçamento

Anual 
1º Tri 2º Tri 3º Tri Realizado Real x Orçado 

9 Custos Administrativos e Institucionais 647.586,89-                  -                 154.131,53 -                 116.732,43 -                 128.286,03 399.149,99-                  61,64%

9.1 Locação de imóveis -                                -                                -                                -                                -                                -

9.2 Utilidades públicas    (água,  luz,  telefone,  gás, internet, etc.) 249.002,91-                  -                   53.798,57 25.193,69-                    45.394,36-                    124.386,62-                  49,95%

9.2.1 Agua 98.097,60-                    -                   11.875,32 1.050,41-                      15.921,34-                    28.847,07-                    29,41%

9.2.2 Luz 120.316,71-                  -                   34.667,92 17.607,00-                    21.778,94-                    74.053,86-                    61,55%

9.2.3 Telefone 12.001,20-                    -                      2.568,22 2.786,59-                      3.475,68-                      8.830,49-                      73,58%

9.2.4 Internet 18.587,41-                    -                      4.687,11 3.749,69-                      4.218,40-                      12.655,20-                    68,08%

9.3 Uniformes e EPIs 3.442,00-                      -                      1.442,69 96,00-                            129,71-                          1.668,40-                      48,47%

9.4 Viagens e Estadias -                                                                    -   -                                -                                -                                -

9.5 Material de consumo, escritório e l impeza 61.970,65-                    -                   13.251,85 2.666,55-                      4.133,18-                      20.051,58-                    32,36%

9.6 Despesas tributárias e financeiras 42.000,00-                    -                   10.418,64 12.044,84-                    6.584,33-                      29.047,81-                    69,16%

9.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.) 145.519,21-                  -                   44.651,04 64.520,23-                    23.061,35                    86.109,92-                    59,17%

9.8 Treinamento de Funcionários -                                                                    -   -                                300,00-                          300,00-                          -

9.9 Despesas com Informática 10.216,10-                    -                   10.086,51 1.500,00-                      182,19-                          11.768,70-                    115,20%

9.10 Despesas com Eventos Privados 134.436,02-                  -                   20.272,26 10.253,95-                    10.549,50-                    41.075,71-                    30,55%

9.11 Trabalho Voluntário do Conselho -                                                                    -   -                                -                                -                                -

9.12 Despesas com Palestras e Cursos -                                                                    -   -                                -                                -                                -

9.13 Loja MCB store Online 1.000,00-                      -                         179,97 457,17-                          1.097,32-                      1.734,46-                      173,45%

9.14 Outras Despesas 1.248,00-                      -                           30,00 -                                -                                30,00-                            2,40%

9.15 Parcerias-Administração -                                                                    -   -                                450,00-                          450,00-                          -

9.16 Despesas Covid-19 -                                                                    -   -                                82.526,79-                    82.526,79-                    -

10 4.518,00-                      -                      1.129,50 752,08-                          563,37-                          2.444,95-                      54,12%

10.1 Pesquisa de público 4.518,00-                      -                      1.129,50 752,08-                          563,37-                          2.444,95-                      54,12%

10.2 Parcerias-Gestão -                                                                    -   -                                -                                -                                -

10.3 Plano Museológico -                                                                    -   -                                -                                -                                -

11 Programa de Edificações 286.375,77-                  -                   60.939,87 68.871,46-                    44.761,43-                    174.572,76-                  60,96%

11.1
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  l impeza  de  caixa  

de  água,  l impeza  de calhas, etc.)
232.697,05-                  -                   52.399,22 61.323,49-                    37.153,22-                    150.875,93-                  64,84%

11.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB 20.798,72-                    -                      1.475,00 4.784,00-                      4.188,56-                      10.447,56-                    50,23%

11.3 Equipamentos / Implementos -                                                                    -   -                                -                                -                                -

11.4 Seguros (predial, incêndio, etc.) 12.480,00-                    -                      2.565,65 2.594,14-                      2.619,65-                      7.779,44-                      62,34%

11.5 Processo para  obter AVS (Auto de Verificação e Segurança) 15.200,00-                    -                      4.500,00 -                                -                                4.500,00-                      29,61%

11.6 Certificado de Acessibil idade 5.200,00-                                                          -   169,83-                          -                                169,83-                          3,27%

11.7 Parcerias-Manutenção -                                                                    -   -                                800,00-                          800,00-                          -

12 Programas de Trabalho da Área Fim 594.009,61-                  233.421,39-                  169.560,85-                  194.744,07-                  597.726,31-                  100,63%

12.1 Programa de Acervo 200.563,91-                  -                   55.962,58 38.610,00-                    38.429,71-                    133.002,29-                  66,31%

12.1.1 Aquisição de acervo 1.040,00-                                                          -   -                                -                                -                                0,00%

12.1.2 Armazenamento de acervo em reserva técnica externa 179.673,31-                  -                   44.550,00 38.610,00-                    35.640,00-                    118.800,00-                  66,12%

12.1.3 Transporte de acervo 10.400,00-                    -                         750,00 -                                2.291,77-                      3.041,77-                      29,25%

12.1.4 Conservação e restauro 2.602,60-                      -                      9.533,00 -                                -                                9.533,00-                      366,29%

12.1.5 Outras despesas  Cedoc 6.848,00-                      -                      1.129,58 -                                497,94-                          1.627,52-                      23,77%

12.1.6 Parcerias-Cedoc -                                                                    -   -                                -                                -                                -

Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança
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12.2 Programa de Exposições e Programação Cultural 260.977,57-                  134.817,34-                  29.824,39-                    48.413,60-                    213.055,33-                  81,64%

12.2.1 Exposições Temporárias 5.000,00-                      -                      3.792,13 242,69-                          363,35-                          4.398,17-                      87,96%

12.2.2 Exposição Proac Ver Dentro 100.000,00-                  -                   28.655,49 7.624,25-                      36.499,51-                    72.779,25-                    72,78%

12.2.3 Programação Cultural + (Prêmio Design) 155.977,57-                  -                   53.869,72 21.957,45-                    11.150,74-                    86.977,91-                    55,76%

12.2.4 Trabalho Voluntário -                                -                   48.500,00 -                                -                                48.500,00-                    -
12.2.5 Parcerias-Exposições e Programação Cultural -                                                                    -   -                                400,00-                          400,00-                          -
12.3 Programa Educativo 13.000-                          3.867,39-                      -                                -                                3.867,39-                      29,75%

12.3.1 Serviço educativo e projetos especiais 13.000-                          -                      3.867,39 -                                -                                3.867,39-                      29,75%

12.3.2 Transporte grupos escolares -                                                                    -   -                                -                                -                                -

12.3.3 Parcerias-Educativo -                                                                    -   -                                -                                -                                -

12.4 Programa de Integração ao Sisem-SP 2.338,52-                      -                                -                                -                                -                                0,00%

12.4.1 Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP 2.338,52-                                                          -   -                                -                                -                                0,00%

12.5 Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional 117.129,61-                  38.774,08-                    101.126,46-                  107.900,76-                  247.801,30-                  211,56%

12.5.1 Plano de Comunicação 8.922,92-                      -                      2.250,00 -                                50,00-                            2.300,00-                      25,78%

12.5.2 Site, Hospedagem, Caixas Postais Dominio e Clould Server 26.437,87-                    -                      7.158,46 9.756,44-                      7.945,17-                      24.860,07-                    94,03%

12.5.3 Projetos gráficos e materiais de comunicação 18.342,97-                    -                      3.366,07 2.427,00-                      1.694,00-                      7.487,07-                      40,82%

12.5.4 Assessoria de imprensa e custos de publicidade 26.721,39-                    -                      5.261,98 5.127,55-                      5.278,24-                      15.667,77-                    58,63%

12.5.5 Parcerias-Comunicação 35.204,47-                    -                   20.622,47 83.815,47-                    92.811,85-                    197.249,79-                  560,30%

12.5.6 Depesas de relacionamento 1.500,00-                      -                         115,10 -                                121,50-                          236,60-                          15,77%

13 7.397.893,82-              2.057.666,33-              1.725.023,84-              1.681.673,43-              5.464.363,60-              73,86%

14 -                                29.565,90-                    31.521,46-                    29.873,07-                    90.960,43-                    -

14.1
Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado

-                                29.565,90-                    31.521,46-                    29.873,07-                    90.960,43-                    
-

-                                                                    -   -                                -                                -                                -

15 7.397.893,82-              2.087.232,23-              1.756.545,30-              1.711.546,50-              5.555.324,03-              75,09%

16 -                                -                                -                                -                                -                                

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

Orçamento

Anual
1º Tri 2º Tri 3º Tri

Realizado
Real x Orçado 

17
-                                7.696,36                      1.068,42                      4.662,00                      13.426,78                    

-

17.1 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CG -                                6.454,36                      -                                -                                6.454,36                      -

17.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS CG -                                1.242,00                      -                                4.662,00                      5.904,00                      -

17.3 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CG -                                -                                1.068,42                      -                                1.068,42                      -

17.4 SOFTWARE CG -                                -                                -                                -                                -                                -

17.5 BENFEITORIAS CG -                                -                                -                                -                                -                                -

17.6 AQUISIÇÃO DE ACERVO CG -                                -                                -                                -                                -                                -

17.7 EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES CG -                                -                                -                                -                                -                                -

18
-                                -                                -                                -                                -                                

-

18.1 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INV -                                -                                -                                -                                -                                -

18.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS INV -                                -                                -                                -                                -                                -

18.3 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INV -                                -                                -                                -                                -                                -

18.4 SOFTWARE INV -                                -                                -                                -                                -                                -

18.5 BENFEITORIAS INV -                                -                                -                                -                                -                                -

18.6 AQUISIÇÃO DE ACERVO INV -                                -                                -                                -                                -                                -

18.7 EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES INV -                                -                                -                                -                                -                                -

19
-                                -                                -                                -                                -                                

-

19.1 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INC -                                -                                -                                -                                -                                -

19.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS INC -                                -                                -                                -                                -                                -

19.3 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INC -                                -                                -                                -                                -                                -

19.4 SOFTWARE INC -                                -                                -                                -                                -                                -

19.5 BENFEITORIAS INC -                                -                                -                                -                                -                                -

19.6 AQUISIÇÃO DE ACERVO INC -                                -                                -                                -                                -                                -

19.7 EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES INC -                                -                                -                                -                                -                                -

INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS

SUBTOTAL DESPESAS

Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado

DESPESAS TOTAIS

SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO  (RECEITA-DESPESA)

INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO

RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE 

GESTÃO
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Notas Explicativas: 
 
Captação de Recursos  
 
O programa de Gestão Executiva detalha os principais recursos obtidos neste 3º trimestre de 2020 

Receitas Financeiras  

 
Os rendimentos financeiros obtidos através da aplicação dos recursos de captação e dos repasses neste segundo trimestre 

alcançaram 88,59% do previsto para o ano, atingindo o rendimento médio de 0,18%a.m conforme demonstrado abaixo;  

Mês CDI - EFETIVO MENSAL 

jan/20 0,37% 

fev/20 0,29% 

mar/20 0,34% 

abr/20 0,28% 

mai/20 0,24% 

jun/20 0,21% 

jul/20 0,19% 

ago/20 0,16% 

set/20 0,16% 

Média CDI Efetivo  0,25% 

Média de rendimento total % 0,18% 
 

 Despesas do 3º Semestre   

O valor total de recursos utilizados representou 73,86% (grupo 13 da planilha orçamentária) do orçamento total de 2020, 

demonstrando total equilíbrio no orçamento do equipamento neste primeiro semestre. 
 

 

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

PROJETOS A EXECUTAR 
Orçamento

Anual
1º Tri 2º Tri 3º Tri

20.1 SALDO INÍCIO EXERCÍCIO 2.226.562,79             1.067.059,63              1.811.038,06             -                               

20.2 REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS 1.634.043,77              275.622,14                517.808,74                

20.3 RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS 627.286,34-                  485.223,85-                500.261,11-                

20.4 RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA -                                -                               -                               

20.5 INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG -                                -                               -                               

20.6 RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC -                                -                               -                               

20.7 VARIAÇÃO NO PERÍODO 1.006.757,43              209.601,71-                17.547,63                   

20 SALDO PROJETOS A EXECUTAR 2.226.563                    2.073.817,06              1.601.436,35              1.472.616,94             

21 OUTRAS RESERVAS: SALDOS
 Orçamento

Anual 
1º Tri 2º Tri 3º Tri

21.1 Recurso de Reserva 391.903,57                  393.754,93                  394.924,18                  

21.2 Recurso de Contingência 1.061.776,99              1.076.717,25              1.081.173,40              

21.3 Projetos Incentivados 66.845,08                    44.512,64                    39.534,23                    

21.4 Captação 420.579,28                  416.416,99                  384.506,25                  

21.5 Conta de Repasse  SEC 1.016.631,17              445.920,36                  444.998,54                  

21.6 Demais (Caixas ) 18.671,77                    19.067,37                    22.242,73                    

Total 2.976.407,86              2.396.389,54              2.367.379,33              
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As despesas com recursos humanos, e prestadores de serviços atingiram índices satisfatórios, dentro do planejamento financeiro 
da instituição, sendo 75,20 % e 63,77% respectivamente.  

 
Em relação ao índice realizado de 84,63% com Administrativa / RH, a nota explicativa foi enviada no relatório do segundo trimestre. 

 
 
Os custos administrativos atingiram o índice satisfatórios de 61,64% de acordo com o planejado. 

 
Em relação ao índice realizado de 115,20% com despesas com informática, a nota explicativa foi enviada no relatório do segundo 

trimestre. 
 
Devido a Covid-19, o departamento de comunicação desenvolveu campanhas de divulgação da loja “Estande do MCB” 
(http://www.mcbstore.org.br/) que disponibiliza catálogos e cartazes e com isso houve o crescimento das receitas com doações 
online e o aumento das despesas com envio, motivo do índice atingir 173,45%. 
 

Diante da parceria com empresa a Dolma neste trimestre para a utilização dos containers conforme informado na receita com 
parcerias foi inserido no orçamento o subgrupo 9.15 – “Parcerias-Administração” que demonstra todas as despesas não 

previstas, mas realizadas até o momento. Esta despesa está contabilizada no balancete contábil na conta 3.02.01.01.07.183. 
 
Diante das orientações do Tribunal de Contas de São Paulo explicitadas na Live “Orientações ao Terceiro Setor” transmitida 
em 06/07/2020, destacando a importância da transparência nas despesas relacionadas a covid-19, foi inserido no orçamento o 
subgrupo 9.16 – “Despesas Covid-19” que demonstra todas as despesas não previstas, mas realizadas até o momento. 

 
 
Neste trimestre o programa de edificações atingiu o índice de 60,96%  

 
O Programa de Acervo atingiu o índice esperado de 66,31% de acordo com o planejado. 
 
Em relação ao índice realizado de 366,29% com Conservação e restauro, a nota explicativa foi enviada no relatório do segundo 

trimestre. 
  

 
O Programa de exposições e Programação Cultural atingiu o índice satisfatório de 81,64%. Se desconsiderados o valor das 
parcerias de R$48.500,00 referente as apresentações musicais do primeiro trimestre, visto que as mesmas não implicam em 
desembolso financeiro, o índice real é 63,65%.  

 
 
O Programa Educativo atingiu o índice de 29,75% de acordo com o planejado. 

 
O programa de Comunicação, atingiu o índice de 211,56% de acordo com o planejado. Se desconsiderados o valor da parceria 
com o Google de R$197.249,79, considerando que a mesma não implica em desembolso financeiro, o índice real é 43,16%. 

  
 
 
 
 

Grupo de despesas 2020

 Previsto Anual  Realizado % ano

Despesas com RH e Prestadores de Serviço 5.865.403,55         4.290.469,59   73,15%

Custos Administrativos e Institucionais 647.586,89            399.149,99      61,64%

Programa de Edificações 286.375,77            174.572,76      60,96%

Programa de Acervo 200.563,91            133.002,29      66,31%

Programa de Exposições e Programação Cultural 260.977,57            213.055,33      81,64%

Programa  Educativo 13.000,00               3.867,39           29,75%

Programa de Integração ao Sisem-SP 2.338,52                 -                     0,00%

Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional 117.129,61            247.801,30      211,56%

Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança 4.518,00                 2.444,95           54,12%

Depreciação 

Total DRE 7.397.893,82         5.464.363,60   73,86%

http://www.mcbstore.org.br/
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Ativo Imobilizado 

 
O quadro de investimentos com recursos do contrato de gestão (grupo 17) demonstra os ativos adquiridos por compra ou recebidos 

por doação pelo regime de competência, trazendo transparência dos investimentos realizados até o momento, não considerados 
como despesa.  
O valor de R$4.662,00 investidos neste trimestre são referentes aos 30 guarda-sóis adquiridos para o jardim do museu, que serão 

instalados na reabertura que cria área de isolamento para prevenção da covid-19. 
 

 
 
_________________________ 
Marco Antonio Leonardo Alves 
Diretor Administrativo Financeiro 
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Relatório Sintético de Recursos Humanos (MODELO SEC) 

 
 
 
 

 

Relatório Sintético com nº de Funcionários por Programa de Trabalho Remunerados pelo CG - exercício 2020 
(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 
1º 

Trimestre 
2º 

Trimestre 
3º 

Trimestre 

Acervo: conservação, documentação e Pesquisa CLT 5 5 5 

  Estagiário 0 0 0 

Bilheteria CLT 2 2 2 

Diretoria Fim CLT 2 2 2 

Exposições e programação cultural CLT 3 2 2 

  Estagiário 0 0 0 

  PJ 1 1 1 

Gestão operacional e administrativa CLT 9 9 9 

Diretoria Meio CLT 1 1 1 

Gestão operacional e administrativa/ exposições 
e programação cultural CLT 4 4 4 

Programa de comunicação CLT 2 1 2 

  Estagiário 1 1 1 

Serviço educativo e projetos especiais CLT 8 6 6 

  Estagiário 1 1 1 

Exposições e programação cultural/ações de 
apoio ao SISEM-SP CLT 3 2 2 

  Estagiário 1 1 1 

Edificações: conservação, manutenção e 
segurança/ exposições e programação 
cultural/Orientadores CLT 12 11 11 

  Projeto Aprendiz 2 2 4 

Total Geral   57 51 54 

 

  

  

  

São Paulo, 03 de outubro de 2019 

 

 

_______________________________________                          ___________________________________________ 

Miriam Lerner                                                               Marco Antonio Leonardo Alves 

Diretoria Geral                                                              Diretor Administrativo Financeiro 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO 
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Relatório de Captação de Recursos (MODELO SEC) 

 

  4. RELATÓRIO DE  CAPTAÇÃO DE RECURSOS  - EXERCÍCIO  2020 

                                              DATA-BASE: 30/09/2020                     CG Nº :  010/2016                    OBJETO:MCB 

MODALIDADE 1º Trim    (R$) 2º Trim    (R$) 3º Trim    (R$) 
Anual                                
(R$) 

1. CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS   

1.1 Receita Financeira Operacional   167.434,35       49.120,78      74.700,03         291.255,16  

  Bilheteria do [especificar equipamento]     51.045,00                    -                     -             51.045,00  

  Cessão onerosa de espaços para eventos     40.753,16         4.495,60                   -             45.248,76  

  
Cessão onerosa de espaços para restaurantes / café / 
estacionamento / afins     71.286,19       26.782,18      70.817,63         168.886,00  

  Cessão de direitos de uso da imagem e conexos                  -                      -                     -      

  
Taxas de inscrições para cursos, oficinas e outras 
ações de capacitação          800,00                    -             600,00  

           1.400,00  

  Taxas de inscrições para prêmios e concursos                  -         16.443,00                   -             16.443,00  

  Doações de Pessoas Físicas       2.630,00            800,00        2.682,40             6.112,40  

  Doações de Pessoas Jurídicas          920,00            600,00           600,00             2.120,00  

            

1.2 
Recursos financeiros provenientes de Convênios 
e Parcerias                  -                      -                     -                         -    

  
Convênio com recebimento de recursos 
[especificar projeto e instituição]         

  Parceria com recebimento de recursos                   -                      -                     -                         -    

            

1.3 Recursos Financeiros de Captação Incentivada     28.655,49         7.624,25      36.499,51           72.779,25  

  Lei Proac Editais  NR 036-2019      28.655,49         7.624,25      36.499,51           72.779,25  

            

            

1.4 Outras entradas de Receita Financeira         

              

  TOTAL DE RECURSOS FINANCEIROS CAPTADOS   196.089,84       56.745,03    111.199,54         364.034,41  
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  RELATÓRIO  DE  CAPTAÇÃO DE RECURSOS  - EXERCÍCIO  2020 

                                              DATA-BASE: 30/09/2020                    CG Nº :  010/2016                    OBJETO:MCB 

       

MODALIDADE 
1º Trim            

(R$) 
2º Trim                    

(R$) 
3º Trim                    

(R$) 
Anual                                
(R$) 

2. CAPTAÇÃO DE RECURSOS NÃO-FINANCEIROS   

2.1 Uso de Espaços de terceiros: Prefeituras e outros entes públicos         

2.2 Uso de Espaços de terceiros: ONGs e outros entes privados         

2.3 Parcerias para realização de eventos: com prefeituras e outros entes públicos         

2.4 Parcerias para realização de eventos: com ONGs e outros entes privados     20.622,47       83.815,47      94.461,85  
       

198.899,79  

2.5 Doações de materiais           

2.6 Convênios sem repasse de recursos entre as partes [especificar]           

2.7 Cessão de RH e voluntários     48.500,00                    -                     -             48.500,00  

2.8 Outras         

            

  TOTAL DE RECURSOS NÃO-FINANCEIROS CAPTADOS     69.122,47       83.815,47      94.461,85  
       
247.399,79  

              

  TOTAL GERAL (1+2) 
  
265.212,31  

   
140.560,50  

  
205.661,39  

       
611.434,20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________

Miriam Lerner Marco Antonio Leonardo Alves                                        

              Diretor ExecutivoDiretora Geral                         Diretor Administrativo-Financeiro

São Paulo, 30 de setembro de 2020

Observações:                                                                                                                                                                                                                                                                        

1) Embora os recursos não-financeiros não possam ser computados para efeito contábil, deverão ser considerados para análise do desempenho da OS na 

viabilização de alternativas para maximizar  os resultados da execução do CG. 2) Só deverão ser consideradas como "captação de recursos não-financeiros" as 

captações que puderem ser comprovadas por documentos declaratórios do parceiro/colaborador/conveniado.
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Balancete Contábil (REFERÊNCIA: NBC) 
Vide Anexo 
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Declaração assinada pelos representantes legais da entidade atestando recolhimento no prazo correto dos impostos e encargos 

trabalhistas referentes a pagamentos efetuados para PJ (pessoas jurídicas) e PF (pessoas físicas), assim como das contas de 

utilidades públicas, sem multas 

 

DECLARAÇÃO 

 

             Declaro pela presente, que todos os impostos e encargos trabalhistas referentes a pagamentos efetuados assim como das 

contas de utilidades públicas nas competências de julho, agosto e setembro de 2020 pela A Casa Museu de Artes e Artefatos 

Brasileiros, referentes à suas operações na gestão do Museu da Casa Brasileira, sejam para Pessoas Físicas, Jurídicas ou 

Cooperados foram recolhidos na data de seus vencimentos, não havendo situações de pagamento com multa, restando apenas os 

recolhimentos de algumas guias que vencerão posteriormente a entrega deste relatório. 

 

Sem mais,  

 

São Paulo, 07 de outubro de 2020. 

 

______________________________                                                    ______________________________ 

Miriam Lerner                                                                                                    Marco Antonio L. Alves 

Diretora Geral                          Diretor Administrativo Financeiro 
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Anexo - Manual de Recursos Humanos atualizado em setembro de 2020 

 

Vide Anexo 
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Anexo - Pareceres referente aos Pedidos de Isenção de ISS dos exercícios de 20215 a 2018. 

Vide Anexo 
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PROGRAMA DE ACERVO 

 

AÇÕES 

 
Para o terceiro trimestre, haviam duas ações previstas no Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa, além de uma 
Meta Condicionada: 
 
 
AÇÃO nº6 – (PA) Projeto Acervo Revelado – Realização de pesquisa com o acervo visando a publicação de posts no site do 
MCB. (Ver anexo) 

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, 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 físico-mentais 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 
artigo, assim como os demais, está disponível para download em formato “pdf” no site do MCB, como segue o link:  
https://mcb.org.br/pt/acervo/artigo-gabinetes-e-escrivaninhas-notas-sobre-leitura-escrita-e-estudos-nas-casas-do-seculo-xix-e-inicio-
do-seculo-xx-por-erica-de-oliveira/ (ver anexo) 

 
 

Ação nº8 – (PA) Pesquisa para produção de posts para divulgação digital sobre o CEDOC  

 
Neste terceiro trimestre prosseguimos com a publicação nas mídias sociais de pequenos textos sobre os acervos, com objetivo de levar 
ao público informações sobre os objetos que os compõem e seus contextos de uso (post museológico), além de procedimentos de 
conservação e acondicionamento de objetos (post conservação) e assuntos ligados ao conjunto bibliográfico e Arquivístico. Foram 
realizadas 8 (oito) postagens entre julho e setembro. (ver anexo) 

 

 

 

 

 

https://mcb.org.br/pt/acervo/artigo-gabinetes-e-escrivaninhas-notas-sobre-leitura-escrita-e-estudos-nas-casas-do-seculo-xix-e-inicio-do-seculo-xx-por-erica-de-oliveira/
https://mcb.org.br/pt/acervo/artigo-gabinetes-e-escrivaninhas-notas-sobre-leitura-escrita-e-estudos-nas-casas-do-seculo-xix-e-inicio-do-seculo-xx-por-erica-de-oliveira/
https://mcb.org.br/pt/acervo/artigo-gabinetes-e-escrivaninhas-notas-sobre-leitura-escrita-e-estudos-nas-casas-do-seculo-xix-e-inicio-do-seculo-xx-por-erica-de-oliveira/
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2. PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA (2020) 

N° Ações Pactuadas N° Atributo da Mensuração Mensuração Previsão Trimestral Realizado 

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 

5 Meta-Produto 

Nº de transferência/ 
reincorporação, 
formalizada e 
encaminhada para devida 
regularização. 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 1   

META ANUAL 1 

  

6 

(PA) Projeto 

Acervo Revelado – 
Realização de 
pesquisa com o 
acervo visando a 
publicação de 
posts no site do 
MCB e como parte 

da agenda de 
difusão de 
conteudo digital 

6 Meta-Produto 
Nº de artigo publicado no 
site do MCB 

1° Trim 1 1 

2° Trim   

3° Trim 1 1 

4° Trim   

META ANUAL 2 

  

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 

7 Meta-Produto Nº de encontros realizados 

1° Trim   

2° Trim    

3° Trim    

4° Trim 1   

META ANUAL 1 

  

8 

(PA) Pesquisa para 
produção de posts 
para divulgação 

digital sobre o 
CEDOC 

8 Meta-Produto 
 Nº  mínimo  de pesquisas 
para a produção de posts  

1° Trim    

2° Trim 6 8 

3° Trim 3 8 

4° Trim 3   

META ANUAL 12   
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Justificativa 

Nº mínimo de pesquisas para a produção de posts: 03 

Realizado: 08 

No terceiro trimestre a meta foi superada em 267%. Conforme mencionado no segundo trimestre, esse acréscimo no número de 
postagens já era previsto. Primeiro porque desde o período anterior à suspensão das atividades do museu devido a pandemia o 
Núcleo Preservação, Pesquisa e Documentação 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 ao que foi pactuado na ação de nº 8. 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 incialmente previsto. Vale destacar que as publicações referentes às ações de conservação 
preventiva, alcançaram 18.812 pessoas, já as relacionadas ao acervo museológico e biblioteca, apresentaram um alcance de 17.976 
pessoas. 
 

 

 

Rotinas Técnicas e Obrigações do Programa de Acervo 

 
 
ANEXO – Atualização de Inventário dos Acervos Museológico, Bibliográfico e de Obras Raras -  

(Ver anexo) 
 
Anexo – Guia do Acervo Arquivístico elaborado ou atualizado (documentação histórica) 

Apesar de arrolado e controlado por meio de tabela Excel, o “arquivo histórico/institucional” do MCB ainda não é patrimoniado. Antes 
de darmos andamento no processo de patrimoniação, esse acervo deverá ser tratado, organizado e classificado com base na Tabela 
de Temporalidade da Área Fim, desenvolvida pela Secretaria da Cultura. No momento que essa ação for realizada nos reuniremos 
com a Unidade para pactuar em contrato as obrigações inerentes a esse acervo. 
 
ANEXO – Ações do Centro de Pesquisa e Referência (ou de sua implantação) 
De acordo com o estabelecido no antigo “Quadro de Rotinas Técnicas e obrigações do Programa de Acervo”, agora “Anexos técnicos 

comprobatórios da execução das rotinas e obrigações contratuais”, “[...] na inexistência de um Centro de Pesquisa e Referência 
[...]”1este relatório tem o papel de “[...] apresentar informes sobre o andamento e/ou desenvolvimento das mais diversas atividades 
de pesquisa e/ou projetos realizados pelo núcleo de conservação, documentação e pesquisa da instituição, com o objetivo de dar 
um panorama geral dos procedimentos, projetos elaborados e parcerias realizadas com outras instituições técnicas e/ou 
acadêmicas.”2. (Ver anexo) 
1 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA. Termo de Referência: para elaboração da proposta técnica e orçamentária para 
gerenciamento do Museu da Casa Brasileira, Museu do Café e da Imigração. São Paulo: Gabinete do Secretário/ Unidade de 
Preservação do Patrimônio Museológico/SEC, 2016. 
2 Idem. 
 
ANEXO – Implantação de Procedimentos para gestão de coleções em museus (com base na Norma SPECTRUM 4.0) 

No segundo trimestre, como parte das atividades de Documentação Retrospectiva foram feitas revisões nos grupos de informação 
Numeração e Autoria; como esse último depende necessariamente das informações registradas no Módulo Entidades, também 
realizamos atualizações nesse módulo. (Ver anexo) 

 
ANEXO – Restauro, Empréstimos e novas Aquisições  
Não houve ações no período (ver anexo) 
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PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL 
 
 

  

Ação 12: (PEPC) Realização de apresentações Musicais realizadas do projeto ‘Música no Museu’ 

O Museu da Casa Brasileira permaneceu fechado à visitação ao longo de todo o 3º trimestre em cumprimento às 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 e atualização de playlists referentes ao projeto no 

Spotify (ação 16), criação de perfis homenagens no site MCB de músicos/grupos e recomendações de Lives realizados pelos 

músicos selecionados. As homenagens e recomendações viabilizadas no 3º trimestre foram descritas e contabilizadas na ação 15, 

relativa à pesquisa para produção semanal de posts para divulgação digital sobre a memória da agenda de programação do MCB.  

 

Ação 13 Estabelecimento de parcerias ou captação própria para realização de exposições temporárias com os conteúdos 

das áreas de vocação do MCB  

Devido à manutenção do isolamento social e consequente fechamento do museu ao público, as exposições temporárias que seriam 

inauguradas em março 2020 não puderam ser abertas também no terceiro trimestre. Contudo, a meta de exposições temporárias 

realizadas em parceria foi cumprida no segundo trimestre, com a mostra itinerante “50 anos de Museu da Casa Brasileira”, que 

esteve em cartaz nas estações da linha lilás do metrô. A mostra percorreu outras duas estações do metrô no terceiro trimestre, ação 

descrita nas Metas Condicionadas deste relatório. Paralelamente, o museu vem desenvolvendo materiais de divulgação das mostras 

que deverão ser abertas no 4° trimestre. No terceiro trimestre, foi veiculado o vídeo Visita em Casa: exposição Campos de Altitude. 

O vídeo traz uma sinopse da exposição, com depoimentos da curadora Júlia Lima e da artista Kitty Paranaguá. O vídeo foi ao ar no 

dia 30/07 e segue disponível para visualização no site do MCB, no perfil do museu no Instagram, e no canal do museu no Youtube.   

 

      
 

Ação 14: Recebimento visitantes presenciais no museu 

Por determinação do Governo do Estado de São Paulo, o MCB esteve fechado ao público durante todo o terceiro trimestre de 2020, 

não recebendo nenhum visitante presencial no período.   

    

Ação 15: (PEPC) Pesquisa para produção semanal de posts para divulgação digital sobre a memória da agenda de 

programação do MCB 

 

Programação virtual Música no MCB (13 posts): 

 

Homenagem 5/julho | Kerlaveo 

Kerlaveo é um grupo musical e instrumental que apresenta em suas produções experimentos com diversos estilos musicais, 

produzindo desde um chorinho venezuelano até uma moda búlgara. Os músicos lançaram em 2018 o disco autoral intitulado 

‘Kerlaveo’, que foi gravado ao vivo e que pode ser encontrado nas plataformas digitais. Foi criado no site do museu um perfil 

homenagem ao grupo que já se apresentou no MCB na 20ª edição do projeto Música, em março de 2019. A homenagem foi publicada 

no site e nas redes sociais em 5 de julho. 

 

MCB Recomenda Live 12/julho | Coletivo Tarab 

O Coletivo Tarab é muito conhecido pelo público do projeto Música no MCB, pelas diversas apresentações que realizaram no museu. 

O grupo conecta vertentes e culturas passando pela música modal do Oriente Médio, Turquia, Mediterrâneo e Balkans, ao mundo 

árabe e a música instrumental brasileira. Em 12 de julho, Mário Aphonso III e Ian Nain viabilizaram uma live especial ao MCB com 

a execução de instrumentos como Bansuri, Ney, Nay, Kaval, Duduk, Saxofones, Clarinetes, Clarone, Flautas, Ud, Baglama, Bansuri, 
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Cümbüş, Cümbüş Saz, e tiveram a participação de Bruna Milani executando Dança Oriental. A live foi transmitida nos perfis 

Instagram e Facebook do Coletivo e a gravação está disponível no canal Youtube do MCB.  

 

Homenagem 19/julho | Igor Pimenta 

Igor Pimenta foi um dos homenageados neste trimestre. O músico iria lançar o CD Sumidouro no Museu da Casa Brasileira, em 

julho, na 21ª temporada do projeto Música no MCB mas teve a apresentação cancelada em função da pandemia. O músico gravou 

um vídeo especial para divulgação nos canais do MCB para falar do seu trabalho e apresentar as principais influências musicais. A 

divulgação do trabalho de Igor Pimenta foi ao ar em 19 de julho.  

 

MCB Recomenda Live 26/julho | Celina Charlier 

O MCB colaborou na divulgação do trabalho de Celina Charlier, por meio de um perfil homenagem no site e recomendação da Live 

viabilizada pela artista no perfil Facebook. Camerista, solista, musicista de orquestra, Celina possui um repertório que abarca da 

música antiga à contemporânea de vanguarda, gêneros populares e improviso. A profissional tem se apresentado no Brasil, EUA, 

Argentina, Uruguai, México, Itália, Inglaterra, Malta, França, Suíça, Sri Lanka, Índia e Emirados Árabes Unidos. A artista promoveu 

a live especial para o MCB ‘Recital de flautas e convite à criatividade’, com participação da artista plástica Bernadita Uhart. A 

gravação da apresentação está disponível no canal Youtube do MCB. 

 

Homenagem 2/agosto | Freedom Big Band 

O grupo Freedom Big Band foi um dos homenageados da campanha #MCBEMCASA em agosto. O grupo é formado por 17 talentos 

musicais que se uniram e se dedicaram a arte, dos quais 14 têm em comum a experiência da atuação na consagrada Orquestra 

Jovem Tom Jobim, popularmente conhecida como “Jazzinha”. O grupo produziu um vídeo especial para veiculação nos canais do 

MCB, disponível no Youtube do museu. A homenagem foi publicada em 2 de agosto.  

 

MCB Recomenda Live 9/agosto | Sexteto da Camerata Darcos 

O MCB colaborou na divulgação do trabalho da Camerata Darcos, criada em 2004 por Paulo Paschoal, e formada por músicos da 

OSESP. O grupo iria se apresentar no Museu da Casa Brasileira, na 21ª temporada do projeto Música no MCB mas teve a 

apresentação cancelada em função da pandemia e paralisação das atividades presenciais. Na live realizada em 9 de agosto, 

viabilizada especialmente para o dia dos pais, o sexteto apresentou clássicos do Rock’n Roll e temas de cinema. A apresentação foi 

viabilizada no terraço do MCB, sem público, com transmissão ao vivo pelos perfis Instagram e Facebook do grupo. A gravação está 

disponível no Youtube do MCB.  

 

Homenagem 16/agosto | Maestro Rodrigo Vitta 

Foi viabilizada uma homenagem ao maestro Rodrigo Vitta em 16 de agosto no site da instituição e nas redes sociais. Parceiro do 

Museu da Casa Brasileira há diversos anos, o músico já se apresentou com várias orquestras e grupos no palco da instituição. No 

perfil homenagem criado no site do MCB é possível ver a diversidade da carreira do maestro.  

 

MCB Recomenda Live 23/agosto | Quinta Essentia 

No dia 23 de agosto o quarteto de flautas doces Quinta Essentia apresentou ao vivo o repertório ‘Caboclo’ pelo canal no Youtube 

do grupo, dentro da programação do projeto Música no MCB. Atualmente, o quarteto é o principal representante da flauta doce no 

Brasil e busca popularizar o acesso à música erudita. A ação contou também com transmissão pelo instagram do MCB, com pico de 

20 visualizações simultâneas no perfil institucional. O vídeo no IGTV contabilizou quase 3mil visualizações até o fim de setembro. A 

apresentação foi viabilizada diretamente do MCB (sem público) e a gravação está disponível no Youtube do grupo e no IGTV do 

Instagram do museu.  

 

Homenagem 30/agosto | Carlinhos Antunes 

Carlinhos Antunes é uma das figuras consagradas na música brasileira e comemora 41 anos de carreira com trabalhos primorosos 

realizados ao redor do mundo. Além de grande músico, é parceiro do projeto Música no MCB há muitos anos. No perfil homenagem 

criado no site do MCB o público pode conhecer um pouco da vasta produção do músico. A homenagem foi publicada em 30 de 

agosto também nas redes sociais da instituição.  

 

Homenagem 6/setembro | Maestro Murilo Alvarenga 

O Maestro Murilo Alvarenga fez parte da campanha #MCBemcasa com um perfil criado no site do MCB em homenagem à jornada 

do músico no cenário brasileiro. Hoje, aos 71 anos, Murilo atua como um dos nomes mais ilustres da música brasileira e carrega na 

bagagem trabalhos extremamente relevantes. Foram compilados alguns vídeos que apresentam a trajetória musical do maestro. A 

publicação no site e nas redes sociais do MCB ocorreu no dia 6 de setembro.  

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/mcbemcasa/
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Homenagem 13/setembro | Quatro a Zero 

Atuantes no cenário da música instrumental brasileira, o grupo Quatro a Zero tem se dedicado à expansão do gênero ‘choro’, uma 

tradição musical repleta de sutilezas. Com execuções que permeiam uma leitura contemporânea do estilo musical, o grupo promove 

diálogos sonoros espontâneos e criativos. A homenagem foi publicada no site do MCB e nas redes sociais em 13 de setembro.  

 

Homenagem 20/setembro | Maestro Gil Jardim 

Gil Jardim é um pesquisador, instrumentista, arranjador e compositor paulista. Atualmente, carrega os títulos de diretor artístico e 

regente titular da orquestra de Câmara da ECA/USP (OCAM) e representa um dos grandes nomes brasileiros que transitam 

fluidamente entre a música popular brasileira (MPB), a música erudita e a música instrumental. Foi criado um perfil do maestro no 

site do MCB e realizadas postagens nas redes sociais em 20 de setembro.  

 

MCB Recomenda Live 27/setembro | Rafa Castro 

Durante a programação da 14ª Primavera de Museus, o MCB promoveu uma live de Rafa Castro. Nessa apresentação virtual, o 

cantor brasileiro, compositor e pianista se apresentaria diretamente do acervo do MCB com um repertório de músicas de seu trabalho 

mais recente, o álbum ‘Teletransportar’, a clássicos da MPB. Devido à problemas técnicos relacionados à internet do MCB, a live 

precisou ser interrompida. Foi viabilizada uma gravação que será disponibilizada nos canais de comunicação do museu 

posteriormente.   

 

 

    

     

     

   
Materiais de divulgação das homenagens e recomendações de lives, realizadas no 3º trimestre 
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Memória Prêmio Design (6 posts) 

Ao longo do 3º trimestre foram produzidas postagens para divulgação da memória do Prêmio Design MCB. Foram apresentados ao 

público alguns projetos que fizeram parte da história desta premiação. As publicações referentes ao Prêmio ocorreram nas seguintes 

datas: 

 

04/07: 19º Prêmio Design MCB (2005). Válvula Duo Flux, 1º lugar em Equipamentos de Construção  

18/07: 16º Prêmio Design MCB (2002). Máquina de costura, 1º lugar em Equipamentos Eletroeletrônicos  

01/08: 10º Prêmio Design MCB (1996). Estojo para escova de dente, 1º lugar de Utensílios Domésticos  

15/08: 26º Prêmio Design MCB (2012). Livro: Linha do tempo do design gráfico no Brasil, 1º lugar em Trabalhos escritos publicados  

05/09: 26º Prêmio Design MCB (2012). Abridor de Latas, Menção honrosa de Utensílios, modalidade Protótipo. 

19/09: 25º Prêmio Design MCB (2011). Ducha Advanced Eletrônica, 1º lugar em Equipamentos de Construção 

 

   

   
Publicação da memória do Prêmio Design MCB nas redes sociais.  

 

 

Memória de exposições temporárias (8 posts) 

No terceiro trimestre foram realizadas pesquisas para a produção de 8 posts resgatando a memória de exposições temporárias 

realizadas ao longo dos anos: 

09/07: Design holandês hoje: objetos que indicam a casa amanhã, 2016 

16/07: Ícones do design França/ Brasil, 2009 

23/07: A rua é nossa, é de todas nós, 2011 

06/08: A arquitetura do desenho, 2012 

20/08: Bienal Iberoamericana de design, 2013 

03/09: A cidade e suas margens, 2008 

10/09: Happyland, 2006 

25/09: Gloria Coelho - Linha do tempo, 2011  
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Ação 16: (PEPC) Pesquisa para produção de playlists para divulgação digital do projeto ‘Música no MCB’ 

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus (covid-19) e da reorganização da programação do MCB em meio digital, foi criado 

um perfil do Museu da Casa Brasileira no Spotify para dar continuidade às ações do projeto Música no MCB (ação 12). A playlist 

Música no MCB foi atualizada em agosto e permanece disponível ao público até o início de outubro, quando novos artistas serão 

selecionados. Neste trimestre, foi criada uma nova playlist com curadoria convidada. Na primeira edição, disponível ao público no 

Spotify, a seleção foi viabilizada por Carmelita Rodrigues de Moraes, coordenadora do projeto Música no MCB.  

 

Playlist Música no MCB | Agosto/Setembro 

A playlist Música no MCB, disponível no perfil Spotify da instituição, é baseada no repertório histórico de artistas que já se 

apresentaram no projeto, realizado aos domingos no Museu.  O projeto, que prevê a atualização a cada dois meses, teve nova 

seleção divulgada em 12 de agosto. As músicas e artistas contemplados foram listados a seguir: 

 

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 

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 
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Playlist Música no MCB de agosto/setembro 

 

     
Divulgação da Playlist Música no MCB de agosto/setembro nas redes sociais 

 

 

Playlist Curadoria MCB 

Neste trimestre, o Museu da Casa Brasileira lançou no Spotify a primeira playlist assinada por curadores que já passaram pelo 

projeto Música no MCB.  

 

Com edições contínuas desde 1999, o projeto Música no MCB já teve como curadores: Tiche Puntoni, Akiko Oyafuso, Carlinhos 

Antunes, maestro Roberto Sion, Benjamim Taubkin, maestro Júlio Medaglia, maestro João Carlos Martins, Antônio Nóbrega, Guga 

Stroeter, Arrigo Barnabé, Magda Pucci, Anna Maria Kiefer e Miriam Taubkin. A primeira convidada para criação da playlist ‘Curadoria 

MCB’ foi Carmelita Rodrigues de Moraes, coordenadora do Música no MCB há mais de 17 anos. 

 

A playlist assinada por Carmelita relembra artistas que já passaram pelo MCB, demonstrando a pluralidade dos concertos que 

ocorreram no museu ao longo dos anos. A lista com cerca de 25 músicas apresenta desde bandas contemporâneas da música 

popular brasileira como Mustache e os Apaches e Metá, passando por obras consagradas como as de Carlinhos Antunes, Antonio 

Nóbrega e Toninho Ferragutti, canções infantis como ‘Lobo-Guará’, do CD Brasileirinhos - Música Para Os Bichos do Brasil, e 

mostrando diversidade com The Klezmatics – grupo de música klezmer influenciado pela música negra e gospel. A lista foi divulgada 

em 28 de setembro. Abaixo as músicas e artistas contemplados nesta lista: 

 

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 
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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 

 

    
Playlist Curadoria MCB: Carmelita Rodrigues de Moraes 

 

   
Divulgação da playlist nas redes sociais da instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

______________________________________________________________ 
 

   Página 36 de 149 
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2020\3 Tri\Relatório Trimestral  

     

 

 

3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2020) 

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Previsão Trimestral Realizado 

11 

(PEPC) Realização 
da edição anual do 

Concurso do Cartaz 
do Museu da Casa 
Brasileira 

11.1 Meta-Produto Nº de edições realizadas 

1° Trim    

2° Trim 1 1 

3° Trim   

4° Trim    

META ANUAL 1   

11.2 Dado Extra Número de inscritos 

1° Trim   

2° Trim 403 

3° Trim   

4° Trim    

META ANUAL    

11.3 Dado Extra Premiados 

1° Trim   

2° Trim 1 

3° Trim   

4° Trim    

META ANUAL    

11.4 Dado Extra Nº de Cartazes criados 

1° Trim   

2° Trim 403 

3° Trim   

4° Trim    

META ANUAL    

12 

(PEPC) Realização 
de apresentações 

Musicais realizadas 
do projeto “Música 
no Museu” 

12.1 Meta-Produto 
Número de 
apresentações 

1° Trim 6 4 

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim    

META ANUAL 6   

12.2 Dado Extra 
Número de Público das 
apresentações 

1° Trim 
            

4.608  

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim    

META ANUAL    

  



 

______________________________________________________________ 
 

   Página 37 de 149 
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2020\3 Tri\Relatório Trimestral  

     

 

13 

(PEPC) 

Estabelecimento de 
parcerias ou 
captação própria 
para realização de 
exposições 

temporárias com 
os conteúdos das 
áreas de vocação 
do MCB 

13 Meta-Produto 
Nº de parcerias 
estabelecidas 

1° Trim 1   

2° Trim  2 

3° Trim 1   

4° Trim    

META ANUAL 2 

  

14 

(PEPC) 
Recebimento de 
visitantes 
presenciais no 
museu 

14 Meta-Resultado 
 Nº  mínimo  de 
visitantes presenciais 
recebidos no museu 

1° Trim 20.000 17.736 

2° Trim    

3° Trim 5.000   

4° Trim 15.000   

META ANUAL 40.000   

15 

(PEPC) Pesquisa 
para produção 
semanal de posts 
para divulgação 
digital sobre a 

memória da 
agenda de 
programação do 
MCB 

15 Meta-Produto 

 Nº  mínimo  de 
pesquisas para a 
produção de posts 
semanais 

1° Trim    

2° Trim 15 30 

3° Trim 25 27 

4° Trim 20   

META ANUAL 60 

  

16 

(PEPC) Pesquisa 

para produção de 
playlists para 
divulgação digital 

do projeto "Música 
no MCB" 

16 Meta-Produto 
Nº de atualizações da 
lista 

1° Trim    

2° Trim 2 2 

3° Trim 2 2 

4° Trim 2   

META ANUAL 6 

  
 

Justificativa  

 

 

14 - (PEPC) Recebimento de visitantes presenciais no museu 

Nº mínimo de visitantes presenciais recebidos no museu: 5.000. 

Realizado: 0 

Justificativa: Meta não realizada em consequência de não ter havido, no trimestre, a reabertura do museu ao público presencial.  
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Rotinas Técnicas e Obrigações do Programa de Exposições e Programação Cultural 

 

Anexo - Programação Cultural do Museu (Consolidado trimestral da Programação) 

PROGRAMAÇÃO - JULHO 2020 

Museu 
Nome da 
exposição/even
to 

Breve descritivo da 
exposição/evento 

Data da 
abertura/realizaçã

o* 

Horári
o 

Local (área do Museu) 

Museu 
da Casa 

Brasileira 

Roda de 
Conversa Virtual 

| Semeando 
Ideias - Design 
for Emergency 

O MCB e a FAUUSP realizam uma 
roda de conversa virtual sobre a 
campanha mundial Design for 
Emergency. O bate-papo sobre a 
etapa brasileira do concurso será 
transmitido ao vivo pelo Youtube do 
MCB e contará com a presença de 
Denise Dantas e Sara Goldchmit, 
pesquisadoras do grupo da FAUUSP. 
A mediação foi de Giancarlo Latorraca 
diretor técnico do MCB. 

02 de julho, 
quinta-feira 

Às 18h Pelo canal do Youtube do MCB 

Educativo MCB 
| Oficina de 

Desenho Online 
Que Objeto é 

Esse?  

Oficina de desenho online realizada 
pela equipe do Educativo MCB. Nesta 
edição, o ferro é o centro das 
produções artísticas. A atividade é 
destinada para crianças a partir de 6 
anos, acompanhadas de um 
responsável, e adultos de todas as 
idades.  

04 de julho, 
sábado 

Às 10h Inscrições pelo site do MCB 

MCB 

Recomenda | 

Live Coletivo 

Tarab 

Nessa Live serão executadas músicas 
de projetos que tiveram relevância e 
passaram a fazem parte da história 
do Coletivo Tarab como: Zikir Trio, 
Orkestra Bandida, Yaqin Ensemble, 
TarabJazz e Mutrib. Serão utilizados 
diversos instrumentos musicais de 
cordas, sopros e percussão de vários 
lugares e culturas do Mundo 
juntamente com bases eletrônicas e 
samples.   
  

12 de julho, 
domingo 

Às 17h 
Perfil oficinal do artista no 

Instagram e Facebook 
@coletivotarab 

Educativo MCB 
| Oficina de 

Desenho Online 
Que Objeto é 

Esse?  

Oficina de desenho online realizada 
pela equipe do Educativo MCB. Nesta 
edição, a vassoura é o centro das 
produções artísticas. A atividade é 
destinada para crianças a partir de 6 
anos, acompanhadas de um 
responsável, e adultos de todas as 
idades.  

18 de julho, 
sábado 

Às 10h Inscrições pelo site do MCB 



 

______________________________________________________________ 
 

   Página 39 de 149 
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2020\3 Tri\Relatório Trimestral  

     

 

Live | AMBDM 
entrevista com 

Giancarlo 
Latorraca 

A AMDMB entrevistou Giancarlo 
Latorraca, diretor técnico do MCB, 
em uma live no Instagram. O bate-
papo ocorreu sobre os 50 anos do 
Museu da Casa Brasileira e as 
comemorações virtuais que estão 
sendo realizadas nesse período de 
isolamento social.   

15 de julho, quinta 
feira 

Às 20h Instagram @amdmb.brasil 

Feira | Sabor 
Nacional em 

Casa 4ª edição 

A feira online contou com 35 
pequenos produtores gastronômicos 
e as compras foram  feitas acessando 
o site 
www.feirasabornacional.com.br. Entr
egas no ABC, grande São Paulo e 
Alphaville.   

25 e 26 de julho,  
sábado e domingo 

  
www.feirasabornacional.com.

br 

MCB 
Recomenda  | 

Live Celina 
Charlier 

Nessa live, Celina Charlier recebe 
você na casa dela, abre seu ‘armário 
mágico das flautas’ e apresenta a 
sonoridade de várias flautas 
diferentes (flauta transversal em do, 
flauta baixo, piccolo, pífaro de 
Caruaru, piccolo de pedra italiano e 
flauta doce contralto), tocando 
repertório musical eclético, numa 
pequena degustação musical erudita 
e popular.  

16 de julho, 
domingo 

Às 17h 
Perfil oficinal do artista no 
Facebook @celinacharlier 

PROGRAMAÇÃO - AGOSTO 2020 

Museu 
Nome da 
exposição/even
to 

Breve descritivo da 
exposição/evento 

Data da 
abertura/realizaçã

o* 

Horári
o 

Local (área do Museu) 

Museu 
da Casa 

Brasileira 

Educativo MCB 
| Oficina de 

Desenho Online 
Que Objeto é 

Esse?  

Oficina de desenho online realizada 
pela equipe do Educativo MCB. Nesta 
edição, a panela é o centro das 
produções artísticas. A atividade é 
destinada para crianças a partir de 6 
anos, acompanhadas de um 
responsável, e adultos de todas as 
idades.  

01 de agosto,  
sábado 

Às 10h Inscrições pelo site do MCB 

MCB 
Recomenda | 
Live Sexteto 

Camerata 
Darcos 

Nessa live, o sexteto, criado por Paulo 
Paschoal, apresentou uma variedade 
de músicas contemporâneas, 
clássicos do Rock’n Roll e temas de 
cinema. Quem estiver em casa, pode 
comemorar o dia dos pais em grande 
estilo com uma apresentação 
impecável e surpreendente para o 
público. 

09 de agosto, 
domingo 

Às 11h 

Perfil oficinal do artista no 
Instagram 

@paulopaschoal_cameratadar
cos e Facebook 

@cameratadarcos 

http://www.feirasabornacional.com.br/
http://www.feirasabornacional.com.br/
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Educativo MCB 
| Oficina de 

Desenho Online 
Que Objeto é 

Esse?  

Oficina de desenho online realizada 
pela equipe do Educativo MCB. Nesta 
edição, a chaleira  é o centro das 
produções artísticas. A  atividade é 
destinada para crianças a partir de 6 
anos, acompanhadas de um 
responsável, e adultos de todas as 
idades.  

15 de agosto, 
sábado 

Às 10h Inscrições pelo site do MCB 

Feira | Sabor 
Nacional em 

Casa 5ª edição 

A 5ª edição da Feira Sabor Nacional 
Em Casa acontece pelo site 
www.feirasabornacional.com.br com 
o apoio do MCB. São 40 expositores 
regionais disponibilizarão, juntos, 
cerca de 100 variedades de produtos 
gastronômicos de qualidade para 
venda e entrega à domicílio. 

22 e 23 de agosto,  
sábado e domingo 

  
www.feirasabornacional.com.

br 

Roda de 
Conversa Virtual 
| A história do 

MCB e solar que 
abriga a 

instituição 

O Museu da Casa Brasileira, 
continuou marcando as 
comemorações do cinquentenário 
com uma roda de conversa virtual 
sobre a história do Museu e do solar 
que abriga a instituição. O bate-papo 
se deu  entre Giancarlo Latorraca, 
diretor técnico do Museu, e Wilton 
Guerra, museólogo e gerente do 
Núcleo de Preservação e Conservação 
do MCB.  

19 de agosto, 
quarta-feira 

Às 19h Pelo canal do Youtube do MCB 

MCB 
Recomenda | 

Live Quinta 
Essentia - 
Caboclo 

O quarteto de flautas doces Quinta 
Essentia apresenta ao vivo o 
repertório ‘Caboclo’ pelo seu canal no 
Youtube com transmissão simultânea 
pelo instagram do MCB. Atualmente, 
o grupo é o principal representante 
da flauta doce no Brasil e busca 
popularizar o acesso à música 
erudita.  

23 de agosto, 
domingo 

Às 17h 
Instagram @mcb_org e 

Youtube /essentiaquarteto 

Roda de 
Conversa Virtual 
| MCB + ArqXP - 
A casa brasileira 
e a pandemia: 

problemas 
sociais em 
evidência 

A pandemia da covid-19 tem afetado 
diretamente a rotina de todos. E da 
mesma forma que o acesso a direitos 
básicos não é equânime na sociedade 
brasileira, o vírus também não tem os 
mesmos efeitos nas diferentes faixas 
de renda. Nessa conversa, Ana Paula 
e Tainá discorreram  sobre a 
habitação auto-construída, o 
coronavírus nas periferias, problemas 
de acesso à saúde e a dificuldade do 
isolamento no contexto da habitação 
popular.  

25 de agosto,  
terça-feira 

Às 16h Pelo canal do Youtube do MCB 

http://www.feirasabornacional.com.br/
http://www.feirasabornacional.com.br/
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Educativo MCB 
| Oficina de 

Desenho Online 
Que Objeto é 

Esse?  

Oficina de desenho online realizada 
pela equipe do Educativo MCB. Nesta 
edição, o coador de café é o centro 
das produções artísticas. A atividade 
é destinada para crianças a partir de 6 
anos, acompanhadas de um 
responsável, e adultos de todas as 
idades.  

29 de agosto,  
sábado 

Às 10h Inscrições pelo site do MCB 

PROGRAMAÇÃO -SETEMBRO 2020 

Museu 
Nome da 
exposição/even
to 

Breve descritivo da 
exposição/evento 

Data da 
abertura/realizaçã

o* 

Horári
o 

Local (área do Museu) 

Museu da 
Casa 

Brasileira 

Workshop |  
Gestão de Redes 

Sociais com 
Jaqueline Caires   

17 de setembro,  
quinta-feira 

Às 15h Via Zoom  

Roda de Conversa 
Virtual |  Live 

Expografias no 
MCB – design de 

exposições 
temporárias e de 

acervo 

A roda de conversa virtual foi promovida 
pelo Museu da Casa Brasileira para 
continuar as comemorações do 
cinquentenário da instituição. O bate-
papo também faz parte da programação 
da 14ª edição da Primavera de Museus. O 
tema da discussão : ‘Expografias no MCB 
– design de exposições temporárias e de 
acervo’ reuniu Giancarlo Latorraca 
(arquiteto e diretor técnico no MCB) e 
Ana Heloísa Santiago (arquiteta e gerente 
de mostras no MCB).  

23 de setembro,  
quarta-feira 

Às 19h Pelo canal do Youtube do MCB 

Educativo MCB | 
Oficina de 

Desenho Online 
Que Objeto é 

Esse?  

Nesta edição, o fogão é o centro das 
produções artísticas. A atividade é 
destinada para crianças a partir de 6 anos, 
acompanhadas de um responsável, e 
adultos de todas as idades. Essa é uma 
atividade realizada pelo Educativo MCB 
para a 14ª Primavera de Museus; por isso, 
aproveite a época mais florida do ano 
para participar dessa oficina online e 
trocar um pouco de calor conosco. 

26 de setembro, 
sábado 

Às 10h Inscrições pelo site do MCB 

Roda de Conversa 
Virtual |   MCB e 

ArqXP Live Ensino 
de Design e 

Arquitetura em 
tempos de 
pandemia 

O MCB em parceria com a Revista ArqXp, 
promoveu uma roda de conversa virtual 
com o tema ‘Ensino de Design e 
Arquitetura em tempos de pandemia’. O 
bate-papo foi mediado pelo arquiteto e 
professor 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 FAUUSP, Anália 
Amorim; e da professora dos cursos de 
Artes, Design, Moda e Arquitetura do 
grupo FMU/FIAM-FAAM, Eleida Pereira de 
Camargo. 

29 de setembro,  
terça-feira 

Das 
17h às 
18h30 

Pelo canal do Youtube do MCB 
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Anexo - Informar número de visitantes presenciais mensalmente (por e-mail) trimestralmente e sempre que 

solicitado, especificando os seguimentos de público recebidos 

              

Planilha de Público - 2020 

1. PÚBLICO VISITANTE - 2020 

(Considerar os visitantes presenciais  a ser lançado no Programa de Exposições e Programação Cultural) 

  jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total 

  

Museu da Casa Brasileira 5.852 7.385 4.499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.736 

Total  5.852 7.385 4.499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.736 

              

2. PÚBLICO DE AÇÕES EXTRAMUROS*  - 2020 

(Atenção: Este público DEVE ser quantificado no Público Geral) 

  jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total 

Museu da Casa Brasileira 14 40 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 

Total  14 40 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 

              

3. PÚBLICO DAS AÇÕES DO SISEM-SP - 2020 

(Atenção: Este público DEVE ser quantificado no Público Geral; considerar público de palestras, cursos, oficinas e exposições) 

  jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total 

Museu da Casa Brasileira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              

4. PÚBLICO GERAL - 2020 

(Atenção: Somar "Público visitante" + ações extramuros + Sisem) 

  jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total 

Museu da Casa Brasileira 5.866 7.425 4.529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.820 

Total  5.866 7.425 4.529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.820 

              

5. DADOS POR SEGMENTAÇÃO DE PERFIL DE PÚBLICO 

5.1 PÚBLICO ESCOLAR - 2020 

Escolas Públicas (com OU sem agendamento) 

  jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total 

Museu da Casa Brasileira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              

5.2 PÚBLICO ESCOLAR - 2020 

Escolas Privadas (com OU sem agendamento) 

  jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total 

Museu da Casa Brasileira 21 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 

Total  21 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 
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5.3 PÚBLICO VISITAÇÃO GRATUITA - 2020 

(Considerar público de eventos como aberturas de exposições;  público de dia gratuito e de política de gratuidade - aposentados, 
professores, etc.) 

  jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total 

Museu da Casa Brasileira 3.943 6.091 3.549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.583 

Total  3.943 6.091 3.549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.583 

                

6. PÚBLICO DE ITINERÂNCIA DE EXPOSIÇÕES PARA OUTROS ESTADOS E PAÍSES - 2020 

(Considerar público de itinerância de exposições para outros espaços culturais dentro e fora do país) 

                            

Museu da Casa Brasileira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

7. PÚBLICO VIRTUAL* - 2020 

(Atenção: Este público NÃO deve ser quantificado no Público Geral; Considerar números de acessos únicos) 

  jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total 

Museu da Casa Brasileira 16.769 20.184 23.193 16.543 17.245 16.616 15.169 18.064 19.865 0 0 0 163.648 

Oficinas Virtuais  (Educativo)  0 0 0 0 0 7 26 34 11 0 0 0 78 

Total  16.769 20.184 23.193 16.543 17.245 16.623 15.195 18.098 19.876 0 0 0 163.726 
 

São Paulo, 06 de outubro de 2020 

_______________________                   ________________________ 

Miriam Lerner                                           Marco Antonio Leonardo Alves                                         

Diretora Geral                                            Diretor Adm. Financeiro 
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Período de referência : 2020           

               

Categoria Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Espontânea 
     

5.326  
     

4.198  
     

2.692  
          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

              
-    

          
-    

     
12.216  

Inteira 
     

1.380  
        

935  
        

678  
          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

              
-    

          
-    

       
2.993  

Meia 
        

455  
        

241  
        

124  
          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

              
-    

          
-    

          
820  

Grátis 
     

3.491  
     

3.022  
     

1.890  
          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

              
-    

          
-    

       
8.403  

Aliança Francesa (20% de 
desconto) 

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

              
-    

          
-    

             
-    

Agendada 
          

74  
        

118  
        

148  
          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

              
-    

          
-    

          
340  

Educação Formal - Escolas 
Públicas 

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

              
-    

          
-    

             
-    

Educação Formal - Escolas 
Privadas 

          
21  

          
-    

        
144  

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

              
-    

          
-    

          
165  

Terceiro Setor - englobando 
idosos, vulnerabilidade 
social, público com 
deficiência, Programa de 
Inclusão e outros 

          
53  

        
118  

            
4  

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

              
-    

          
-    

          
175  

Curso de capacitação para 
Professores e Guias de 
Turismo 

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

              
-    

          
-    

             
-    

Música 
        

419  
     

2.810  
     

1.379  
          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

              
-    

          
-    

       
4.608  

Eventos Culturais pagos 
          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

              
-    

          
-    

             
-    

Eventos Culturais gratuitos 
          
-    

          
-    

        
200  

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

              
-    

          
-    

          
200  

Eventos Externos 
          
-    

        
239  

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

              
-    

          
-    

          
239  

Oficinas no Museu 
(Educativo) 

          
33  

          
20  

          
80  

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

              
-    

          
-    

          
133  
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Soma Eventos 
          

33  
        

259  
        

280  
          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

              
-    

          
-    

          
572  

Oficinas SISEM 
          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

              
-    

          
-    

             
-    

TOTAL PÚBLICO VISITANTE   5.852    7.385    4.499  
          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

             
-    

          
-    

  17.736  

Itinerâncias SISEM 
          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

              
-    

          
-    

             
-    

Ações Extramuros 
(Educativo) 

          
14  

          
40  

          
30  

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

              
-    

          
-    

            
84  

Total Geral 
     

5.866  
     

7.425  
     

4.529  
          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

              
-    

          
-    

     
17.820  

OUTROS PÚBLICOS - 
ATIVIDADES EXTERNAS 

                        
             
-    

               

Visitas ao site MCB 
   
16.769  

   
20.184  

   
23.193  

   
16.543  

   
17.245  

   
16.616  

   
15.169  

   
18.064  

   
19.865  

          
-    

              
-    

          
-    

   
163.648  

Oficinas Virtuais  (Educativo)          
          
-    

            
7  

          
26  

          
34  

          
11  

          
-    

              
-    

          
-    

            
78  

Total Geral  + Visitas ao site 
MCB 

   
22.635  

   
27.609  

   
27.722  

   
16.543  

   
17.245  

   
16.623  

   
15.195  

   
18.098  

   
19.876  

          
-    

              
-    

          
-    

   
181.546  
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Anexo -  Assegurar que os profissionais responsáveis pelo “Programa de Edificações”, em consonância com os diretores 

do museu e as demais equipes técnicas, quando da implantação de exposições de longa/média duração e/ou exposições 

temporárias, acompanhem as instalações que interfiram na elétrica hidráulica, estrutura, entre outros elementos existentes 

na edificação, exijam de terceirizados a emissão prévia de Anotação de responsabilidade técnica e demais documentos 

e/ou laudos sejam necessários, a fim de se comprovar a segurança dessas montagens para pessoas, edificação e acervos;  

É parte da rotina da produção e montagem de exposições que os profissionais da área de Edificações – Eng. Marco Antonio Neves 
– e exposições – Arq. Ana Heloisa Santiago – que todas os projetos expositivos sejam avaliados conjuntamente com a diretoria do 
Museu, a fim de garantir a segurança dos usuários e da edificação. Não houve, no terceiro trimestre de 2020, projetos de exposições 
que interferissem nas estruturas hidráulicas e elétricas, que implicassem em obras civis ou que adicionassem formas estruturais 
novas ao espaço expositivo, dispensando, portanto, a emissão de ARTs ou laudos adicionais. 

 

 

ANEXOS TÉCNICOS – PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL 
 

Anexo Ações implantadas para a ampliação da extroversão do acervo e da temática de atuação do museu 

 
Durante o período em que o museu esteve fechado, a equipe técnica do museu esteve empenhada em produzir conteúdo difundido 
por meio de suas redes sociais. Nesse sentido, todas as áreas que geram atividades de programação promoveram a extroversão 
das atividades do museu por meio digital. Abaixo um breve resumo das ações que se encontram detalhadas no relatório referente a 
cada área.  
 
Exposições: produção semanal de posts com resgate de memória de exposições passadas, geração de vídeos de conteúdo 

explicativo das exposições que ainda não foram inauguradas, começando pela mostra “Casas do Brasil: conexões paulistanas”, 
ação que deverá se estender ao longo do segundo semestre. O relatório detalhado dessa atividade se encontra no relatório do Plano 
de Exposições e Programação Cultural. 
 
Posts de exposições passadas publicadas nas redes sociais  
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Foi também realizado o vídeo de divulgação da serie “Visita em casa” sobre a exposição “Campos de Altitude:  

   
 

 
 
 
 
 
 
E a mostra itinerante Museu da Casa Brasileira 50 anos – exposições e música no MCB esteve em cartaz nas estacoes Adolfo 
Pinheiro e Oscar Freire do metro: 
 
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) 
 

   
 
Fotos da exposição na estação Adolfo Pinheiro 
 

    
 
Fotos da exposição na estação Oscar Freire 

 
 
 
Acervo: foram realizadas postagens com textos e artigos 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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Música: produção semanal de posts com resgate da memória de músicos que já passaram pelo museu e realização em parceria 

de Lives com músicos.                     
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Ainda no âmbito das atividades de música, também foi criado um perfil do Museu da Casa Brasileira no Spotify para dar continuidade 

digital às ações do projeto Música no MCB. A primeira Playlist baseada no repertório histórico de artistas de já se apresentaram no 

projeto Musica no MCB, realizado os domingos no Museu da Casa Brasileira, foi composta por 25 músicas e divulgada ao público 

em 18 de abril. A playlist Música no MCB foi atualizada em agosto e permanece disponível ao público até o início de outubro, quando 

novos artistas serão selecionados. Neste trimestre, foi criada uma nova playlist com curadoria convidada. Na primeira edição ficou 

a seleção foi Carmelita Rodrigues de Moraes, coordenadora do projeto Música no MCB, disponível ao público também no Spotify:   

    
Playlist Música no MCB de agosto/setembro 
 

    
Playlist Curadoria MCB: Carmelita Rodrigues de Moraes 
 
Prêmio Design: foram produzidos posts para divulgação da memória do Prêmio Design MCB. Foram apresentados ao público alguns  
projetos que fizeram parte da história desta premiação.  
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Eventos: realização de feiras virtuais em parceria com os organizadores das Feiras no MCB realização em parceria de rodas de 

conversa e também realização de rodas de conversa entre a equipe de museu.  
 

    
 

    
 

  
 
Educativo: o educativo manteve sua produção de material digital para extroversão digital; semanalmente são feitas postagens nas 

redes sociais do museu com as Oficinas na Calçada, Casas do Sertão e Chaísmo. Houve continuidade também no programa de 
Oficinas de Desenho virtuais.  As atividades, presenciais e virtuais, estão ligadas nos eixos temáticos do museu, com o intuito de 
manter viva as relações entre educadores e estudantes.  
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PROGRAMA EDUCATIVO 

 
 
   

 
 
 

 
 

 

O Educativo MCB vem construindo ao longo dos últimos anos várias parcerias com instituições de educacionais, culturais e de 

atendimento social visando a qualidade em suas ações e um número maior de atendimentos, através de práticas que articulam o 

olhar, o fazer e o pensar.  

O programa geral do Educativo MCB denominado: A Poética do Espaço foi sendo aos poucos ampliado no tempo e no espaço, 

através de projetos e ações diárias ao longo do ano em vários pontos da cidade, e se desdobra em várias naturezas de ação, que 

ocorrem em formatos e locais distintos. Como, por exemplo, Encontros Virtuais. 

O Educativo agenda e organiza 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 

estas atividades, presenciais e virtuais, estão ligadas nos eixos temáticos do museu, com o intuito de manter viva nossas relações 

com educadores e estudantes mesmo que a distância 

Conforme apontamos no relatório do trimestre anterior a maioria das ações do Educativo foram reformatadas e algumas até 

eliminadas, em função dos cortes orçamentários havidos, da data de reabertura do museu ao público, e dos protocolos que vierem 

a ser estabelecidos para o início do relaxamento do isolamento social.  

 

A seguir segue o relato de cada projeto desenvolvido pela área nesse período. 

Oficinas no MCB 

A Ação 29 Oferecimento de oficinas presenciais ou virtuais com conteúdos relacionados ao Acervo e exposições temporárias através 

do programa Oficinas no MCB. Foram realizadas 06 oficinas com 71 pessoas 

 

Oficina Que Objeto é esse?  

 

As oficinas "que objeto é esse?" Foram mantidas quinzenalmente no último trimestre. Existe a percepção de um aumento de público, 

envolvendo a participação inédita de outros estados do Brasil, somada a um processo de fidelização de participantes, que tem 

retornado com frequência, a cada nova edição.  

 

04/07/2020 – (16 pessoas) - Ferro de Passar. 

     

 

 

 

 

 



 

______________________________________________________________ 
 

   Página 53 de 149 
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2020\3 Tri\Relatório Trimestral  

     

 

18/07/2020 – (10 pessoas) – Vassoura. 

       

 

Durante o mesmo período ocorreu um processo de alinhamento direto entre as oficinas e outros projetos desenvolvidos pela equipe 

do educativo em parceria com o Centro de Preservação , Pesquisa e Documentação, mais especificamente, o projeto "casas do 

sertão", que em termos de criação de conteúdo, tem recebido influências das propostas geradas dentro das oficinas.  

 

 

01/08/2020 – (06 pessoas) – Panela. 

         

 

15/08/2020 – (15 pessoas) – Chaleira. 

       

 

Os proventos vindos do contexto da   oficina também se tornou mote para a reelaboração das calçadas virtuais, que neste momento 

não funciona mais como um projeto com temática independente, mas sim uma proposta de provocação estética com temática 

análoga as encontradas nas oficinas "que objeto é esse?". Na última quinzena de setembro a oficina integrou a programação do 

ciclo de encenais educativos Primavera dos Museus. 

 

 

29/08/2020 – (13 pessoas) – Coador. 
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26/09/2020 – (11 pessoas) – Fogão. 

  

4. PROGRAMA EDUCATIVO (2020) 

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração 
Previsão 
Trimestral 

Realizado 

29 

(PE) Oferecimento 

de oficinas 
presenciais ou 
virtuais com 

conteúdos 
relacionados ao 
Acervo e 
exposições 
temporárias 
através do 
programa Oficinas 

no MCB 

29.1 Meta-Produto Nº de oficinas oferecidas 

1° Trim 3 3 

2° Trim  1 

3° Trim 2 6 

4° Trim 3   

META ANUAL 8   

29.2 Meta-Resultado 
Nº mínimo de público 
recebido nas oficinas  

1° Trim 30 133 

2° Trim  7 

3° Trim 20 71 

4° Trim 30   

META ANUAL 80   

30 

(PE) Oferecimento 

de atividades 
extra muros para 
atração do público 
do entorno 

30.1 Meta-Produto 
Nº mínimo de atividades 

oferecidas 

1° Trim 20 14 

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 2   

META ANUAL 22   

30.2 Meta-Resultado 
Nº mínimo de público nas 
atividades  

1° Trim 100 57 

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 6   

META ANUAL 106   

31 

(PE) Realização de 
cursos de 
capacitação para 
professores, 
educadores e 
guias de turismo 

31.1 Meta-Produto 

Nº de cursos de 
capacitação para 
professores, educadores 
e guias de turismo 

1° Trim - 1 0 

2° Trim    

3° Trim   

4° Trim    

META ANUAL 1   

31.2 Meta-Resultado 

Nº mínimo de público 
atendido nos cursos de 

capacitação para 
professores, educadores 
e guias de turismo 

1° Trim - 10 0 

2° Trim    

3° Trim    

4° Trim    

META ANUAL 10   
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32 

(PE) Atendimento 

à estudantes de 
escolas públicas e 
privadas, através 
de agendamento 

ou parcerias 
continuadas 
(ensino infantil, 
fundamental, 
médio técnico e 
universitário) 

32 Meta-Resultado 
Nº mínimo de estudantes 
atendidos  

1° Trim 250 165 

2° Trim    

3° Trim 30   

4° Trim 30   

META ANUAL 310 

  

33 

(PE) Atendimento 
de visitas de grupo 
de pessoas com 
deficiência física, 

mental, idosos, 
pessoas em 

situação de 
vulnerabilidade 
social, através do 
programa Fora da 

Casinha 

33 Meta-Resultado 
Nº mínimo de público 
recebido nas visitas  

1° Trim 100 175 

2° Trim   

3° Trim    

4° Trim 75   

META ANUAL 175 

  

34 

(PE) Realização de 
visitas educativas 

e atividades 
complementares 
para os 
funcionários do 
museu através do 
projeto Seu Museu 

34.1 Meta-Produto 

Nº de visitas educativas e 

atividades 
complementares 
propiciadas 

1° Trim 2 0 

2° Trim    

3° Trim 1   

4° Trim 2   

META ANUAL 5   

34.2 Meta-Resultado 

Nº mínimo de público 
recebido nas visitas 
educativas e atividades 

complementares  

1° Trim 10 0 

2° Trim    

3° Trim 5   

4° Trim 10   

META ANUAL 25   

35 

(PE) Pesquisa para 

produção de posts 
com conteúdo do 
serviço Educativo 

35 Meta-Produto 
 Nº  mínimo  de pesquisas 
para a produção de posts 
semanais 

1° Trim    

2° Trim 5 17 

3° Trim 6   

4° Trim 6   

META ANUAL 17 

  
 

Justificativas 

 

Ação 29 Oferecimento de oficinas presenciais ou virtuais com conteúdos relacionados ao Acervo e exposições temporárias 

através do programa Oficinas no MCB.  
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Ação 29.1 - Nº de oficinas oferecidas: 02. 

Realizada: 06. 

 

Ação 29.2 - Nº mínimo de público recebido nas oficinas: 20. 

Realizada: 71. 

 

Justificativa: A reorganização da equipe do educativo MCB para que se dedicasse exclusivamente à produção virtual, permitiu a 

pesquisa para produção intensa de conteúdos digitais relacionados às oficinas presenciais que vinham sendo realizadas pelo 

educativo MCB, para divulgação virtual dos mesmos. O empenho da equipe na produção deste conteúdo, assim como a boa 

aceitação do mesmo pelo público, permitiu que as pesquisas para postagens passassem a ser semanais, com uma regularidade 

não inicialmente prevista, com ampla superação do indicador planejado para ação. Mais uma vez, trata-se de projeto novo, para o 

qual não tínhamos dados históricos que nos permitissem um indicador preciso das possibilidades da ação, quando da elaboração 

do Plano de Trabalho. Foi um projeto bastante bem-sucedido, com bons resultado nos comentários, curtidas e compartilhamentos 

pelas redes sociais do museu. Dado este resultado, que mostrou ótima aceitação, pretendemos dar continuidade ao projeto, ainda 

que se normalize o atendimento presencial, ampliando os canais de comunicação do Educativo MCB com seu público. 

 

Ação 32 - (PE) Atendimento à estudantes de escolas públicas e privadas, através de agendamento ou parcerias continuadas 

(ensino infantil, fundamental, médio técnico e universitário) 

Nº mínimo de estudantes atendidos: 30 

Realizado: 0 

Justificativa: Meta não realizada em consequência de não ter havido, no trimestre, a reabertura do museu ao público presencial.  

Ação 34 - (PE) Realização de visitas educativas e atividades complementares para os funcionários do museu através do projeto 

Seu Museu 

Nº mínimo de público recebido nas visitas educativas e atividades complementares: 05 

Realizado: 0 

Justificativa: Meta não realizada em consequência de não ter havido, no trimestre, a retomada das atividades presenciais dos 

colaboradores do museu; em função da pandemia, parte dos funcionários esteve, no trimestre, em trabalho na modalidade “home 

office”, e parte esteve com seus contratos de trabalho suspensos, o que inviabilizou a atividade prevista. 

Ação 35 - (PE) Pesquisa para produção de posts com conteúdo do serviço Educativo 

Nº mínimo de pesquisas para a produção de posts semanais: 06 

Realizado: 0 

Justificativa A meta anual prevista foi cumprida com sucesso nos trimestres anteriores; as ações excedentes estão relatadas no 

item 47 da meta condicionada.  
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Rotinas Técnicas e Obrigações do Programa Educativo 

 

Anexo -Ações educativas realizadas ao público agendado e espontâneo 

 

A) Ações educativas realizadas ao público agendado e espontâneo;  

Os projetos continuados de longa duração construídos em parceria com escolas públicas e instituições de atendimento social a partir 

do eixo temático do MCB. Os projetos buscam gerar conhecimento, experiências significativas, provocar mudanças de cultura e 

avaliar transformações de pensamento.  

Desde 2015 estabelecemos uma fértil parceria com a EMEI Dona Leopoldina e a partir de 2019 com a EMEI Ricardo Gonçalves 

através de encontros formativos regulares com o corpo técnico, professores e estudantes. O tema principal de trabalho é a casa e o 

morar. 

Criamos uma série de propostas junto com os nossos parceiros considerando o espaço físico do museu, seu acervo de mobiliário, 

a exposição permanente A Casa e a Cidade, e as exposições temporárias. Essas propostas estabelecem zonas de aproximação, 

diálogos e relações com questões específicas tratadas em sala de aula. Essas propostas levam em conta a variação de idade, o 

deslocamento pela cidade e o tempo de permanência no museu. Ou seja, os marcos arquitetônicos do trajeto, as questões 

curriculares e os temas centrais do MCB. A ideia é fazer o espaço do museu um laboratório vivo e aberto as experiências 

significativas e transformadoras. 

B) Informe sobre a articulação de parcerias para ampliar o número de grupos atendidos em todos os horários disponíveis; 

Essas parcerias serão retomadas no ano de 2020 de forma presencial e/ou virtual conforme as orientações oficiais disponibilidade 

do corpo técnico de cada uma dessas instituições de ensino parceiras. Nesse caso também seguiremos todas as orientações e 

recomendações oficiais de saúde relacionadas as medidas de prevenção e controle, protocolos e orientações de manejo visando a 

segurança e o bem-estar de todos participantes.  

C) Cursos de formação, workshops e palestras promovidos para professores, educadores e guias de turismo; 

Seguindo o plano de trabalho essa meta será realizada dentro das seguintes metas já estabelecidas para 2020: Oficinas no Museu, 

Curso para professores, educadores e guias de turismo e oficinas extramuros. Dentro dessas atividades são elaborados materiais 

de estudos e pesquisa. Os cursos acontecerão na escola parceira e/ou no museu de forma virtual e/ou presencial conforme a 

disponibilidade e as especificidades de cada instituição de ensino parceira. No período de quarentena, continuaremos em contato 

com o corpo técnico das escolas procurando viabilizar os encontros de forma virtual ou quando os protocolos de segurança os 

permitirem. 

Programas, projetos e ações realizados de forma integradas com as áreas técnica do museu e também com núcleo de ação 

educativas de outros museus pertencentes a SEC. (Se houver). 

Durante esse período de quarentena o Educativo esteve muito próximo a área de comunicação e design do museu para realização 

das atividades virtuais. Nesse momento essa integração entre as equipes fez com que o trabalho tivesse o engajamento de todos 

para que os materiais estivessem disponíveis, publicados, nas datas programadas. 
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D) Participação nas ações em rede promovidas pela unidade gestora /SEC (campanhas, eventos, impresso, etc.) e nos projetos 

desenvolvidos nas parcerias da Secretária de Cultura com outros órgãos governamentais. 

       

Fizemos uma oficina virtual de Desenho com o tema Fogão que foi divulgada junto a programação Primavera nos Museu da SEC 

no dia 26 de setembro de 2020. 
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PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM 

 

Ação 40. Estágios técnicos ou oficinas oferecidas em áreas internas do MCB a serem indicadas pela coordenação do 

Sisem.  

No terceiro trimestre de 2020 foi realizada a oficina “Gestão de redes sociais”, antecipando uma das atividades previstas 
do 4º trimestre para o mês de setembro. Em razão da pandemia da Covid-19, optou-se pela realização da atividade em 
forma virtual, o que possibilitou maior alcance tanto em número de participantes quanto em número de municípios, 
conforme descritivo abaixo. Foi possível também, no formato digital, disponibilizar vagas ilimitadas e prescindir do 
processo de inscrição, tornando o evento mais acessível.  

 

Oficina – Gestão de Redes Sociais     

    
A oficina apresentando o processo de criação de projetos expositivos realizados no Museu da Casa Brasileira por sua 
equipe interna, abordando a criação do conceito, desenvolvimento do projeto executivo e projeto gráfico, equipes e 
papéis desenvolvidos pelos vários profissionais envolvidos na exposição, desde sua concepção até a montagem. 
Foram apresentados também referências projetos realizados em outras intuições tanto no Brasil, quanto no exterior, 
por profissionais da área. O objetivo foi oferecer algumas diretrizes para criação e planejamento de projetos de 
exposição 

Oferecimento 

Jaqueline Caires: Jornalista formada pela USJT e pós-graduada em Jornalismo Contemporâneo pelo Mackenzie, 
especialista em SEO, conteúdo e marketing digital. Coordenadora de comunicação do Museu da Casa Brasileira, com 
atuação em e-commerce, jornalismo impresso e assessoria de imprensa. 

Duração: 1 horas  
Vagas: ilimitadas - transmissão via zoom  
Público-alvo: profissionais de comunicação ou que desejam trabalhar com marketing digital. Data: 17 de setembro. 

Público virtual-participação: 76 
Municípios: 13 (descritos na tabela de participantes que declararam município de origem) 

Material de divulgação – disponibilizado ao Sisem e veiculado nas redes e mailing do museu:  

 
capa evento facebook 

 
capa youtube 
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convite horizontal 

 
banner site 

         

   
posts instagram / facebook  
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stories instagram 

 

Detalhes do desenvolvimento da atividade:  

A atividade foi realizada no dia 17 de setembro, às 15h com transmissão via sala fechada no zoom. A opção pela sala 
fechada se deveu à maior possibilidade de controle dos participantes, com o intuito de recolher, tanto quanto possível, 
informações sobre municípios e instituições participantes.  

A palestrante discorreu durante a primeira hora sobre temas básicos relacionados à gestão de redes sociais, tanto 
voltadas à área institucional quanto para pequenos negócios. A segunda metade da atividade foi dedicada à resposta 
das dúvidas dos participantes, feitas via chat. O vídeo foi disponibilizado no canal do youtube do museu no dia 21/09 e 
o link foi disponibilizado para a divulgação da equipe do Sisem.  

Participantes:  

A atividade atingiu um pico de 76 pessoas durante a transmissão, mantendo uma média de 65 participantes até sua 
finalização.  Dentre os participantes que informaram suas localidades, foram contabilizados 13 municípios, de 4 
estados, conforme lista abaixo: 

participante  instituição cidade estado 

 Instituto Martius-Staden São Paulo SP 

Ricardo Porto  São Paulo SP 

Thais Romão Sisem-sp São Paulo SP 

Meire Assami  MCB São Paulo SP 

Regis Duarte AVD Arte São Paulo SP 

Caliope 
Spindola Projeto Tainacan Brasilia DF 

Luiz Carlos 
Martins Museu da Roça Tabapuã SP 

Rita Valente Orquestra Murilo Alvarenga São Paulo SP 

Amanda Kauer UFRGS Porto Alegre RS 

Fabiano Attolini USP São Paulo SP 

Barbara Museu do Café Santos SP 
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 Museu Prudente de Moraes Piracicaba SP 

Maria Francisca Secretaria Municipal de Educação Guararema SP 

Franceli 
Guaraldo  

Universidade Municipal de São 
Caetano do Sul São Caetano SP 

Adriana  MCB São Paulo SP 

Raphaela Museu da Pessoa  São Paulo SP 

Eliene Bina Museu Eugênio Teixeira Leal Salvador BA 

Geisa Tanganeli  
Pinacoteca de São Bernardo do 
Campo 

São Bernardo do 
Campo SP 

Regina Hirata  São Paulo SP 

Raiza Costa MCB São Paulo SP 

Gabrela FAMA Museu Itu SP 

Silvana Molinos  Santos SP 

Anemaria Teles 
Centro Pró-Memória Hans Nobiling 
- Clube Pinheiros São Paulo SP 

Stela Politano Instituto Maurício Nogueira Lima Campinas SP 

Renata 
Figueiredo  São Paulo SP 

Ana Paula 
Bomfim 

Museu Parque Histórico de 
Carambeí Carambeí PR 

Creusa 
Claudino cecco jundiaí Jundiaí SP 

Fabricio 
Navarro   São Paulo  SP 

 

 

Imagens da transmissão 
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Participantes: 

   

Registro do maior número de participantes (15:40 – 76 pessoas)  

 

Registro da disponibilização do conteúdo no Youtube:  
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5. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP (2020) 

Nº Ações Pactuadas Nº Atributo da Mensuração Mensuração Previsão Trimestral Realizado 

40 

(PSISEM) Estágios 
técnicos ou oficinas 

oferecidos em 
áreas internas do 
MCB  a serem 
indicadas pela 
coordenação do 
SISEM 

40.1 Meta-Resultado 
N° mínimo de 
municípios atendidos 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim  13 

4° Trim 2   

META ANUAL 2   

40.2 Meta-Produto 
Nº de estágios técnicos 
ou oficinas oferecidos  

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim  1 

4° Trim 2   

META ANUAL 2   

 

Justificativas 

40.1 e 40.2 Estágios técnicos ou oficinas oferecidas em áreas internas do MCB a serem indicadas pela 

coordenação do SISEM   

Trimestre previsto para cumprimento: 4º  

Trimestre previsto realizado: 3º  

N° mínimo de municípios atendidos: 2 

N° mínimo de municípios realizado: 13 

Devido ao modelo presencial virtual adotado em razão da pandemia, foi possível alcançar um número maior de 

municípios e superar em 650% o número de municípios participantes que poderíamos atender em formato presencial. 

Tendo em vista o maior número de atividades previstas para o quarto trimestre e o tema dessa oficina, especialmente 

útil para as instituições durante o período de quarentena, foi acordado com o Sisem o adiantamento da meta para o 3º 

trimestre. 
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Rotinas Técnicas e Obrigações do Programa de Integração ao SISEM 

 

ANEXOS TÉCNICOS – PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM 
 

Anexo 1 _ Ações de formação (cursos, oficinas, palestras, workshops), considerando as demandas do interior, litoral e 

região metropolitana de São Paulo (entrega de relatório até 10 dias após a realização da atividade e nos relatórios trimestrais 

e anual).   

No terceiro trimestre, foi realizada a oficina “Gestão de redes sociais” voltada ao público do Sisem, descrita detalhadamente no 
relatório das ações do Sisem. O relatório foi também enviado à equipe do Sisem 5 dias após a realização da atividade.  

 

Público virtual-participação: 76 participantes. Daqueles que informaram seus municípios, participaram 13 municípios, de 4 estados.  

Imagens da transmissão 
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Participantes: 

   



 

______________________________________________________________ 
 

   Página 68 de 149 
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2020\3 Tri\Relatório Trimestral  

     

 

Registro do maior número de participantes (15:40 – 76 pessoas)  

 

 

Registro da disponibilização do conteúdo no Youtube:  

 

O relatório da atividade foi enviado à equipe do Sisem no dia 22/09, 5 dias após a realização da atividade:  
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Anexo Exposições itinerantes realizadas, considerando as demandas do interior, litoral e região metropolitana de São Paulo 

(entrega de relatório até 10 dias após a realização da atividade e nos relatórios trimestrais e anual)  

O Museu da Casa Brasileira busca, sempre que possível, trabalhar junto ao Sisem, atendendo às demandas sinalizadas por sua 

equipe técnica. Em 2020, o plano de trabalho não prevê recursos para realização de exposições itinerantes.  

 

 

Anexo Visitas de Apoio Técnico a instituições museológicas (entrega de relatório até 10 dias após a realização da atividade e nos 

relatórios trimestrais e anual) 

Não havendo recursos orçamentários, não houve visitas de apoio técnico no período.  

 

Anexo Participação no Encontro Paulista de Museus com Painéis digitais/apresentações em mesas expositivas (se 
houver) 
 
 
Até o final do terceiro trimestre de 2020, o Encontro Paulista de Museus não foi realizado. O evento está previsto, em formato 

virtual, para o 4º trimestre.  
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COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 

O Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional, como os outros programas do Museu da Casa Brasileira, iniciou-se 
neste 3º trimestre seguindo as metas e o novo planejamento estabelecido em decorrência da pandemia da COVID-19 (Coronavírus). 

Os objetivos deste Programa abrangem a ampla divulgação virtual da programação cultural, exposições, ações de pesquisa e 
serviços prestados pelo museu, assim como a divulgação de atividades relacionadas ao campo do design. Nesse período também 
foi difundido a continuação das comemorações dos 50 anos do Museu. Dentro do planejamento foram desenvolvidas as seguintes 
ações: 

 

Prestar informações atualizadas sobre a programação e serviços do museu 

A programação e os serviços são amplamente divulgados, tanto diretamente ao público quanto por meio da imprensa. 

O site do museu é atualizado semanalmente ou diariamente, dependendo do período do mês, com informações das antigas 
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 3º trimestre o site também passou a ter uma nova página, dentro da categoria institucional que leva o nome de ‘Publicações’. 
Nela, o público pode encontrar em pdfs alguns dos materiais desenvolvidos pelo MCB, como livros e catálogos de exposições. 
Ademais, nos últimos meses, a equipe de comunicação começou a realizar uma revisão geral nas principais categorias, de 15 em 
15 dias.  

As redes sociais Facebook, Twitter e Instagram também são atualizadas diariamente, com informações sobre todas as áreas do 
MCB. O público virtual das redes do MCB é crescente. Em setembro, o perfil do Facebook passou dos 53.990 mil seguidores; do 
Twitter 61.800 mil; do Instagram 68.700 mil. 

Outro meio de comunicação direto com o público são boletins quinzenais com a programação virtual do Museu. O número de e-
mails cadastrados no mailing do MCB totaliza 61.801 contatos.  

 

Elaborar publicações diversas, com enfoque educativo, histórico, artístico, técnico e/ou científico-tecnológico 

O MCB possui um conteúdo diversificado dentro da área de atuação, por isso existe um planejamento semanal de divulgação 
buscando um equilíbrio entre: exposições, oficinas online do Educativo, ações de parceria do Prêmio Design, homenagens dentro 
do projeto Música no MCB, eventos virtuais, palestras, além de postagens sobre o acervo do Museu – museológico, bibliográfico e 
arquivístico –, artigos da equipe de Preservação, Pesquisa e Documentação.  

 

Fortalecer a presença do museu nos meios de comunicação como equipamento cultural do Governo do Estado de São 
Paulo de alta qualidade e interesse social 

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 neste 3º trimestre o resultado do Design for Emergency – Desafio Internacional Semeando 

Ideias, em parceria com a FAUUSP, a campanha virtual em comemoração aos 50 anos do Museu, rodas de conversas sobre a 
história do MCB, expografias e a playlist Curadoria MCB: Carmelita Rodrigues de Moraes, dentre outros temas relevantes do 
momento.  

Constaram também, no plano de comunicação, as atividades do Educativo MCB da qual fez parte a oficina online de desenho ‘Que 
objeto é esse?’. A divulgação das oficinas na calçada virtuais permaneceu reforçada nos meios digitais, dando enfoque a reflexão 
sobre a casa nesse momento de pandemia e conectada também com a oficina de desenho.  

Outro ponto presente no plano de comunicação foram as apresentações que o MCB recomendou dos artistas parceiros. Neste 
trimestre, indicamos as lives nos perfis dos seguintes artistas: Rafa Castro, Quinta Essentia, Sexteto da Camerata Darcos, Celina 
Charlier e Coletivo Tarab.  

Ademais, 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 melhor 
ambas as mostras. O link do MCB é na plataforma: https://artsandculture.google.com/partner/museu-da-casa-brasileira.  

 

 

 

https://artsandculture.google.com/partner/museu-da-casa-brasileira


 

______________________________________________________________ 
 

   Página 71 de 149 
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2020\3 Tri\Relatório Trimestral  

     

 

Comunicação Interna 

No final de cada mês, é elaborado o boletim interno MCB do mês subsequente, voltado aos funcionários e colaboradores 
terceirizados, com informações sobre atividades administrativas e da programação virtual do MCB. Com sugestões de pauta de 
todas as áreas, além de ser enviado para toda a base de e-mails dos colaboradores, o boletim também é impresso e afixado em 
pontos estratégicos de uso comum. O Boletim Interno circulou normalmente nos meses de julho, agosto e setembro com novas 
pautas sobre assuntos que vão desde produtividade nas reuniões virtuais até ergometria.    

 

Metas de Comunicação 

Em cumprimento à ação nº 42, as inserções de mídia do trimestre atingiriam o número de 195 publicações em veículos de jornal, 

revista, rádio, TV, blogs e sites. 

Com relação ao à ação nº 43, referente aos canais de comunicação com os diversos segmentos de público, o número total de 
seguidores foi de 184.556 nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram. 

Quanto à ação nº 44, o número total de visitantes virtuais no site chegou a 53.098 no terceiro trimestre. 

À ação nº 45, a produção de boletins para divulgação do conteúdo digital e/ou programação do MCB foi de 6 entre julho e setembro 

de 2020.  

Já em cumprimento à ação nº 46, foram produzidas 61 divulgações no trimestre elaboradas pelo PA, PEPC, PE.  

 

 

A página mais acessada foi a inicial (21,45%) seguida pela ‘Trabalhe no MCB’ (4,17%) e pela página sobre o Acervo do Museu 
(3,27%).  
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Os maiores índices de acesso são de links patrocinados (36,4%), seguido por busca orgânica (34,4%) e acesso direto (18,2%). 
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6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2020) 

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Previsão Trimestral Realizado 

42 
(PCDI) Inserções 
na mídia 

42 Meta-Produto 
Nº mínimo de inserções na 
mídia 

1° Trim 400 486 

2° Trim 150 358 

3° Trim 150 195 

4° Trim 100   

META ANUAL 800   

43 

(PCDI) Canais de 
comunicação com 
os diversos 
segmentos de 

público 

43 Meta-Resultado 

Nº mínimo de seguidores 
nas redes sociais 
(Facebook, twitter, 
Instagram) 

1° Trim 150.000 180.279 

2° Trim 150.000 182.643 

3° Trim 150.000 184.556 

4° Trim 150.000   

META ANUAL 
150.000   

44 

(PCDI) Canais de 
comunicação com 
os diversos 
segmentos de 
público 

44 Meta-Resultado 
Nº mínimo de visitantes 
virtuais no site 

1° Trim 60.000 60.146 

2° Trim 50.000 50.404 

3° Trim 40.000 53.098 

4° Trim 40.000   

META ANUAL 
190.000   

45 

(PCDI)Produção de 
boletins  para 
divulgação do 

conteúdo digital 
e/ou programação 
do MCB 

45 Meta-Produto 
Nº mínimo de boletins 

produzidos 

1° Trim   

2° Trim 5 7 

3° Trim 5 6 

4° Trim 5   

META ANUAL 15   

46 

(PCDI) Divulgação  
no site e redes 
sociais dos posts 
produzidos pelo 
PA, PEPC, PE 

46 Meta-Resultado 
Nº mínimo de posts 
divulgados 

1° Trim   

2° Trim 60 108 

3° Trim 80 61 

4° Trim 80   

META ANUAL 220   
 

 
Justificativas 

 
 

Ação 42 - Inserções na mídia 

 
Previsto: 150 
Realizado: 195 inserções 
 

O número de inserções na mídia neste trimestre foi de 195, superior ao mínimo esperado de 150 inserções. Esse número reflete o 
retorno do trabalho de Comunicação diante do grande interesse da imprensa nas atividades virtuais do MCB, que neste terceiro trimestre 
continuou a difusão da campanha de comemoração dos 50 anos do MCB e de mais ações virtuais como roda de conversas.  
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Ação 43 - Canais de comunicação com os diversos segmentos de público | Nº mínimo de seguidores nas redes sociais 
(Facebook, Twitter, Instagram) 

 
Previsto: 150.000 
Realizado: 184.556 seguidores  

 
Redes sociais estão em constante mudança e evolução, canais onde o MCB vem fortalecendo sua presença e onde totalizou 184.556 
seguidores neste terceiro trimestre. O número elevado é reflexo de um esforço interno no fortalecimento destes canais, por meio das 
postagens constantes e diárias, com linguagem apropriada para cada rede social, gerando cada vez mais seguidores e engajamento 
nos canais institucionais e conteúdo do museu. 
 
 
Ação 44  - Canais de comunicação com os diversos segmentos de público.  

 
Previsto: 50.000 
Realizado: 53.098  

 
O maior número de visitantes no site do Museu no 3º trimestre, se deve a maior difusão de links relacionados as páginas do site nas 
redes sociais. Foi intensificado também, no mês de setembro, a postagem dos links nos Stories, ferramenta do Instagram, direcionando 
para o site. 
 
 
Ação 45 - Produção de boletins para divulgação do conteúdo digital e/ou programação do MCB 
 
Previsto: 5  
Realizado: 6 boletins disparados 

 
Com a maior difusão digital do Museu, em meio a pandemia do novo Coronavírus, foram produzidos 6 boletins para divulgação do 
conteúdo digital do MCB. Devido à variedade de material foram necessários disparos quinzenais para o público.  
 
Ação 46 - Divulgação no site e redes sociais dos posts produzidos pelo PA, PEPC, PE 
 
Previsto: 80 
 
Realizado: 61 postagens  

 
Com a intensificação de postagens da campanha de 50 anos do MCB e de outras demandas como a Estante do MCB, o número de 
posts produzidos pelo PA, PEPC e PE ficou abaixo do previsto; esta defasagem, entretanto, está suprida pelas postagens bastante 
excedidas no trimestre anterior. 
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Rotinas Técnicas e Obrigações do Programa Comunicação e Desenvolvimento Institucional 

 

Anexo - Promoção do Museu no Website e nas redes sociais e monitoramento do público virtual  

 
 
Relatório de atualização do website e redes sociais 
 
Site Institucional 

O site do museu é atualizado diariamente, com informações de programação virtual - como TBT das exposições, música, debates e 
palestras, cursos e oficinas, eventos online -, projetos e programas do Educativo, ações do Prêmio Design, artigos e atualizações 
do acervo, releases e publicações na mídia (clipping). 
 
Na seção Apoie, a listagem e logos dos apoiadores e patrocinadores do MCB se mantém atualizada mensalmente. 
 
A seção Imprensa do site também recebe atualização diária nas sub-seções Releases e em MCB na Mídia, com as principais notícias 
publicadas na imprensa. 
 
Os Programas e Projetos do Educativo são atualizados de acordo com cada nova atividade, para que o público possa acompanhar 
os cursos e oficinas virtuais que estão sendo oferecidas.  
 
A seção Institucional é constantemente verificada, mantendo atualizados documentos referentes a gestão, relatórios e balanços, 
manuais e regimentos, ficha técnica, compras e serviços.  
 
No 3º trimestre o site também passou a ter uma nova página, dentro da categoria institucional que leva o nome de ‘Publicações’. 
Nela, o público pode encontrar em pdfs alguns dos materiais desenvolvidos pelo MCB, como livros e catálogos de exposições.  
 
 
Site:  
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O número total de visitantes virtuais no site chegou a 53.098 no terceiro trimestre. 
 

 
 
Redes Sociais:  

 
Resumo: 
 
FACEBOOK 
 
Número de fãs: 53.993 
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Principais postagens: 
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Redes Sociais:  

 
Resumo: 
 
INSTAGRAM 
 
Número de fãs: 68.762 
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Principais postagens:  
 

  

  

 

 
Redes Sociais:  

 
Resumo: 
 
TWITTER 
 
Número de fãs: 61.801 
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Desde julho e agosto de 2018, o Twitter está retirando do ar perfis que não são mais utilizdps há alguns anos, por isso, 

diversas marcas e outras instituições perdem seguidores na ferramenta.  

 

 

Principais postagens:  
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Relátorio de peças de comunicação produzidas 

Material gráfico | Roda de conversa virtual | Desafio internacional Design for Emergency Semeando Ideias 

Exemplo de algumas das peças e aplicação nas redes sociais.  

   

 
Material gráfico | Roda de conversa virtual | A história do MCB e do solar que abriga a instituição 

Exemplo de algumas das peças e aplicação nas redes sociais.  

   

 
 
Material gráfico | Roda de conversa virtual | A casa brasileira e a pandemia: problemas sociais em evidência 

Exemplo de algumas das peças e aplicação nas redes sociais.  

   

 

Material gráfico | Roda de conversa virtual | Expografias no MCB: Design de exposições temporárias e de acervo 

Exemplo de algumas das peças e aplicação nas redes sociais.  
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Material gráfico | Roda de conversa virtual | Ensino de Design e Arquitetura em tempos de pandemia 

Exemplo de algumas das peças e aplicação nas redes sociais.  

   

 
Material gráfico | Feira Sabor Nacional em casa 

 
Exemplo das peças desenvolvidas na parceria com a Feira Sabor Nacional no 3º trimestre de 2020.  
 

   
 
   
Material gráfico | Educativo 
 

Exemplos de peças de oficinas e atividades desenvolvidas pelo educativo no 3º trimestre de 2020. 
 

    
 

 
Material gráfico | MCB Recomenda 
 

Exemplo das peças desenvolvidas entre julho e setembro para o MCB recomenda.  
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Participação em ações realizadas nas campanhas apoiadas pela SEC ou Governo do Estado 

14ª PRIMAVERA DE MUSEUS (21 a 27 de setembro) 

O Museu da Casa Brasileira participou da 14ª edição da Primavera dos Museus, uma iniciativa do IBRAM (Instituto Brasileiro de 

Museus), com três atividades: Roda de conversa virtual com Giancarlo Latorraca (arquiteto e diretor técnico do MCB) e Ana Heloísa 

Santiago (arquiteta e gerente do núcleo de mostras do MCB) acerca do tema ‘Expografias no MCB – design de exposições 

temporárias e de acervo’, no dia 23/09, com transmissão ao vivo pelo YouTube do Museu. 

Outra atividade que fez parte desta programação foi viabilizada pelo Educativo MCB, que promoveu no dia 26/09, sábado, às 10h, 

a oficina online de desenho ‘Que Objeto é Esse?’ com o tema ‘fogão’. E por fim, no dia 27/09, domingo, o artista Rafa Castro se 

apresentaria diretamente do acervo do MCB com um repertório de músicas de seu trabalho mais recente, o álbum ‘Teletransportar’, 

a clássicos da MPB. Devido à problemas técnicos relacionados à internet do MCB, a live precisou ser interrompida. Foi viabilizada 

uma gravação que será disponibilizada nos canais de comunicação do museu posteriormente.   
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Relatório de monitoramento de público virtual 

Número de visitas ao site no terceiro trimestre de 2020: o número de visitantes únicos virtuais no site chegou a 53.098 de julho a 

setembro.  

 

 

Páginas mais visitadas de julho a setembro de 2020: 
 
A página mais acessada foi a inicial (21,45%) seguida pela ‘Trabalhe no MCB’ (4,17%) e pela página sobre o Acervo do Museu 
(3,27%).  
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Tráfego do site: 
 
Os maiores índices de acesso são de links patrocinados (36,4%), seguido por busca orgânica (34,4%) e acesso direto (18,2%). 
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Relatório de Destaques do Museu na Mídia do período (Modelo SEC: Relatório de Clipping e Destaques da Mídia) 

 
A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS DA CASA BRASILEIRA 

MUSEU DA CASA BRASILEIRA 
 
 

Nº total de inserções [3º trimestre]: 195 
Média de inserções por mês: 65 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Inserções por mídia no trimestre 

Impressa (jornal/revista) 21 

TV 3 

Rádio 0 

Internet 171 

Outras mídias  - 

Total 195 

Nº Inserções por mídia que citam a 
SEC 

Impressa (jornal/revista) 1 

TV 0 

Rádio 0 

Internet 51 

Outras mídias - 

Total 52 

Nº Inserções por mídia que citam o 
Museu 

Impressa (jornal/revista) 21 

TV 3 

Rádio 0 

Internet 171 

Outras mídias  - 

Total 195 
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Cruzeiro do Sul 

– Sorocaba | 50 

anos do Museu 

da Casa 

Brasileira | 

05.07.2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Central das 

Notícias | 

Design for 

Emergency | 

16.07.2020 
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Sabor à Vida 

Gastronomia | 

Feira Sabor 

Nacional em 

Casa | 

21.07.2020 
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Cinquentenário 

do Museu da 

Casa Brasileira 

| Jornal 

Estação Free – 

São Paulo | 

05.08.2020 
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Resultado 

Design for 

Emergency | 

Revista USE| 

14.08.2020 
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Roda de 

Conversa “A 

casa brasileira 

e pandemia: 

problemas 

sociais em 

evidência” com 

Arqxp | Arqxp | 

21.08.2020 
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Traveller’s 

Choice Awards 

2020 | ABC do 

ABC | 

26.08.2020 
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Museu da Casa 

Brasileira | 

Folha de S. 

Paulo | 

26.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

MCB50 anos | 

SP1TV | 

04.09.2020 
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Primavera dos 

Museus | 

Primeira 

Página – São 

Carlos | 

20.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Gestão 

das Redes 

Sociais | Sisem 

| 14.09.2020 
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Traveller’s 

Choice Awards 

2020 | 

Secretaria da 

Cultura do 

Estado de São 

Paulo | 

02.09.2020 
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Primavera dos 

Museus | Veja 

SP Blogs | 

23.09.2020 
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Programa de Edificações 

 

 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO – 3º TRIMESTRE (JULHO | AGOSTO | SETEMBRO) 2020 

 

 

Conforme Plano de Conservação e Manutenção Predial estabelecido para o Museu da Casa Brasileira, no terceiro trimestre de 2020 

foram realizadas as seguintes ações: 

 

 

Manutenções Preventivas  

(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 no relatório completo e detalhado dos serviços de Manutenção Preventiva conforme 

documento em anexo. 

 

Os itens não passíveis de correção no ato da manutenção preventiva serão tratados, tão logo possíveis, como manutenção corretiva 

ou demanda programada. 

 

Manutenções Corretivas  

Executado de acordo com a demanda e incluso na rotina de trabalho da equipe alguns pontos foram transformados em plano de 

ação corretivo. 

 

Medidas e adaptações físicas para reabertura e retomada das atividades presenciais (Prevenção Contra o COVID-19) 

Para a retomada de atividades presenciais ao público, foram realizadas intervenções e adequação das instalações prediais e 

elaboração de protocolos prontos para recebimento do público, tão logo seja determinada sua reabertura.  Tratam-se de medidas 

de treinamento adotadas, sinalização e equipamentos instalados para que os visitantes da instituição possam visitar o local em 

segurança. 

Com o planejamento antecipado à reabertura, o MCB mapeou as possibilidades de riscos e criou um conjunto de ações para evitá-

las; promovendo, assim, uma futura visitação segura. 

Desse modo, o uso de máscaras nas dependências do Museu segue obrigatório, enquanto cada sala expositiva passa a comportar 

até 4 (quatro) pessoas por visitação. No conjunto de medidas, incluem-se também: percursos orientados por funcionários, controle 

de fluxo de entrada e saída de visitantes e acomodação de lixeiras específicas para descarte de máscaras e lenços. 

Os procedimentos apresentados foram elaborados com base nas informações oficiais das associações: ICOM (International Council 

of Museums) IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus), ABRAVA (Associação Brasileira de refrigeração, ar condicionado, ventilação 

e aquecimento), protocolos sanitários fornecidos pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e 

Economia Criativa, Prefeitura da Cidade de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Cultura e notas técnicas da Anvisa e 

comunicações da OMS. 

 

Medidas de prevenção adotadas: 

 

Controle de ocupação simultâneo de até 25 pessoas nas áreas expositivas do interior da edificação; 

 

Espaçamento mínimo entre pessoas de 2 metros, reorganizando o ambiente de visitação para atendimento desse distanciamento, 

com demarcação das áreas reservadas à circulação de pessoas para evitar aglomerações; 

 

O serviço de valet no estacionamento será utilizado apenas em caso de lotação das vagas em que o visitante poderá estacionar 

sozinho, e será realizada a higienização das partes necessárias no veículo para garantir a segurança do visitante e manobrista, 

seguindo o protocolo aprovado de higiene e controle do setor de estacionamentos; 

 

Limitação do uso dos banheiros para até três pessoas por vez; 
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Para área externa do jardim será permitido o fluxo de visitantes com distanciamento mínimo de 2 metros com sinalização. Instalação 

de guarda-sóis na área externa do jardim para demarcação do isolamento social, durante as visitações;  

 

Será disponibilizado álcool em gel nas entradas e saídas da edificação, nas estações de trabalho, nos ambientes compartilhados, 

junto ao refeitório/copa, nas salas de reuniões e em áreas comuns para uso dos funcionários, clientes e terceiros; 

 

Utilização obrigatória de máscara de proteção pelos visitantes e colaboradores;  

 

Implantação de procedimento para abertura das janelas das salas expositivas e manutenção da abertura dos acessos, para aumento 

da oferta de renovação de ar, privilegiando a ventilação cruzada nos ambientes; 

 

Aferição de temperatura de toda equipe e do público para acesso; 

 

Instalação de barreiras de proteção antiviral nos ambientes de atendimento direto ao público: bilheteria, valet e recepção; 

 

Implantação de procedimentos técnicos para higienização, com aplicação de limpeza periódica programada nas áreas 

administrativas, técnicas e visitáveis; 

 

Compromisso de monitoramento, acompanhamento e testagem da equipe; 

 

Iniciado aplicação de treinamento para os colaboradores de atendimento direto ao público, para preparação à reabertura das 

atividades presenciais. 

 

Implantação de procedimentos adicionais de higienização, conservação e desinfecção dos ambientes. 

 

Elaboração em conjunto com a equipe técnica e direção, de um manual de instruções para retorno às atividades presenciais dos 

colaboradores com atividade presencial. 

 

Anexo _Protocolo_de _retomada_MCB 

Anexo _Manual_de_instruções_para_retorno_ao_trabalho 

 

 

Obras, Demandas e Intervenções programadas. 

 

Seguros contra incêndios, danos patrimoniais responsabilidade civil e outras coberturas 

Realizado renovação anual do seguro patrimonial, sob apólice número 118 44 400 77 54, válida até às 24 h do dia 21/08/2021 junto 

à Porto Seguro. 

 

Higienização semestral dos reservatórios de água 

Realizado higienização semestral de quatro reservatórios de água, sendo dois inferiores e dois superiores no mês de julho. 

 

Controle de pragas 

Realizado monitoramento em todo perímetro da edificação, com raticida para controle de roedores e insetos rasteiros. 

Realizada duas aplicações de desinsetização nos meses de Julho e Setembro. 

Realizado Vistoria trimestral para identificação preventiva de focos de cupins na área verde do museu no mês de Agosto. 
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Higienização das caixas de esgoto e gordura 

Realizado higienização nas caixas de gordura e esgoto com bomba de auto vácuo e hidrojateamento da tubulação, no mês de 

setembro. 

 

Analise da qualidade da água 

Realizado coleta para análise bimestral da qualidade da água, no mês de agosto. 

 

Cobertura para eventos 

Realizado reparo na cobertura do deck da área externa restaurante. 

Conservação do jardim 

Acompanhamento do processo de desenvolvimento do gramado implantado no trimestre anterior. 

Realizado tramitação para pedido de autorização para conservação arbórea junto aos órgãos de proteção ao patrimônio, Municipal 

e Estadual, conforme protocolos abaixo: 

 

Solicitação de autorização junto ao Condephaat / UPPH, deferida em 30/09/2020, no âmbito Estadual: 

 

 

 

Solicitação de autorização junto ao Conpresp / DPH, segue em análise pela sessão técnica do núcleo de projetos, restauro e 

conservação, no âmbito Municipal: 
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Conservação dos equipamentos de ar condicionado 

Realizada ação de manutenção corretiva dos equipamentos de ar condicionado da sala do núcleo técnico para correção dos 

parâmetros da análise da qualidade do ar ambiente. 

A climatização do ambiente está suspensa devido aos cuidados da pandemia, porém o sistema está sendo conservado de acordo 

com o previsto na Lei Federal nº 13.589 de 4 de janeiro de 2018 com serviço especializado e responsável técnico pelo sistema, para 

garantia da conservação dos equipamentos. 

Manutenção corretiva do equipamento de climatização do CPD, correção dos terminais do comando da unidade de troca de calor, 

condensadora, alocada no telhado. 

Conservação sistema de prevenção e combate à incêndios. 

Realizado substituição de sete detectores do sistema de detecção contra incêndios dos seguintes locais: Corredor do acervo, Hall 

do pavimento superior da sala 6, Sala da diretoria geral, Sótão Crespi e sala do Núcleo técnico. Necessidade de substituição foi 

apontada durante os processos de manutenção preventiva do sistema.  

Conservação civil 

Pintura do teto, paredes e rodapés da chapelaria. 

Pintura das paredes e rodapés da parte externa do 1º Andar – Crespi Prado. 

Pintura geral dos vestiários das equipes operacionais de manutenção e limpeza. 

Reparo e vedação das luminárias da fachada MCB. 

Manutenção de três pontos do pavimento externo (Estacionamento Lateral e Entrada do Terraço) 

Conservação da pavimentação das calçadas laterais. 
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Conservação elétrica 

Realizado vistoria anual das instalações elétricas, conforme: (NBR/5410 e NR-10 avaliação das condições de segurança das 

instalações elétricas, NBR5419/15 sistema de proteção contra descargas atmosféricas e NBR’S 16292:2014 | 15572:2013 | 

15866:2010 | 15763:2009 | 15718:2009 | 15424:2006 inspeção termográfica); 

Realizado manutenção anual dos EPI’S e EPC’S da subestação de entrada de energia elétrica: (Teste isolante das condições 

seguras para utilização dos equipamentos, conforme previsto na NR-10 / NBR-16295:2014 / ASTM D120-14a / ASMT F496-14a / 

IEC-60903:2014 / NBR-10622 / NBR-14039:2005) 

Montagem, Apoio Operacional nas Exposições Itinerantes, Eventos, Prêmio Design e Oficinas Educativas. 

 

Preparação das salas com ajustes elétricos e iluminação, confecção de suportes, ajustes nas mesas e carregamentos diversos para 

receber as exposições: Urbanismo ecológico, Casas do Brasil – conexões paulistanas e Campos de Altitude. 

 

Montagens e suporte operacional nas realizações das lives realizadas conforme programação artística do museu. 

 

 

Treinamentos, Certificações e Outros 

 

Iniciado treinamento sobre segurança durante as atividades com instalações elétricas para equipe de manutenção, previsto para ser 

concluído no mês de outubro. 

 

Para o final do trimestre estava previsto a realização do curso de formação de brigada de incêndio voluntária. Considerando o 

acompanhamento das publicações do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, conforme descrito abaixo: 
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Em função dos procedimentos de segurança relacionados à Covid 19, a programação foi postergada para o quarto trimestre de 

2020. 
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RELATÓRIO FOTOGRAFICO (JUL / AGO / SET) 

 

  
Controle de pragas quinzenal, monitoramento de 

roedores e insetos rasteiros. 

 

Controle de pragas quinzenal, monitoramento de 

roedores e insetos rasteiros. 

 

 
 Controle de pragas quinzenal, monitoramento de 

roedores e insetos rasteiros. 

 

 

Controle de pragas quinzenal, monitoramento de 

roedores e insetos rasteiros. 

 

  
Controle de pragas quinzenal, monitoramento de 

roedores e insetos rasteiros. 

 

Controle de pragas quinzenal, monitoramento de 

roedores e insetos rasteiros. 

utenção quinzenal, aplicação de gel nas copas contra 

formigas. 
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Monitoramento trimestral preventivo contra focos de 

cupim.  

Monitoramento trimestral preventivo contra focos de 

cupim. 

 

  

Desinsetização bimestral da edificação. 

 

Desinsetização bimestral da edificação. 

. 

 

 

  

Manutenção bimestral, Análise de Potabilidade da 

água, de acordo com a Portaria 2914 MS. 

 

Manutenção bimestral, Análise de Potabilidade da 

água, de acordo com a Portaria 2914 MS. 
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  Teste de Isolação Anual dos EPI’s e EPC’s da Cabine 

Primária 

Teste de Isolação Anual dos EPI’s e EPC’s da Cabine 

Primária 

 

  

Pintura geral da Chapelaria. Pintura geral da Chapelaria 

  

Pintura da Chapelaria. Pintura da Chapelaria. 
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  Pintura do acesso técnico ao sótão do pavimento 

superior, Crespi Prado. 

Pintura  do acesso técnico ao sótão do pavimento 

superior , Crespi Prado. 

  
Pintura  do acesso técnico ao sótão do pavimento 

superior , Crespi Prado. 

Pintura  do acesso técnico ao sótão do pavimento 

superior , Crespi Prado. 

 

  
Reparo e vedação das luminárias da fachada Reparo e vedação das luminárias da fachada 
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Pintura geral dos vestiários das equipes operacionais 

de manutenção e limpeza. 

Pintura geral dos vestiários das equipes operacionais 

de manutenção e limpeza. 

  

Pintura geral dos vestiários das equipes operacionais 

de manutenção e limpeza. 

Pintura geral dos vestiários das equipes operacionais 

de manutenção e limpeza. 

 

  
Reparo na lona de cobertura do Deck  Reparo na lona de cobertura do Deck  
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Aplicação de medidas adicionais para higienização 

dos ambientes, lavagem programada hall dos 

banheiros. 

Aplicação de medidas adicionais para higienização dos 

ambientes, lavagem programada hall dos banheiros. 

  

Aplicação de medidas adicionais para higienização 

dos ambientes, limpeza e desinfecção do piso 

elevado da sala do núcleo técnico.  

Aplicação de medidas adicionais para higienização dos 

ambientes, limpeza e desinfecção do piso elevado da 

sala do núcleo técnico. 
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Aplicação de medidas adicionais para higienização 

dos ambientes, limpeza e desinfecção do piso 

elevado da sala do núcleo técnico. Técnico, lavagem. 

Aplicação de medidas adicionais para higienização dos 

ambientes, limpeza e desinfecção do piso elevado da 

sala do núcleo técnico. 

  

Aplicação de medidas adicionais para higienização 

dos ambientes, limpeza e desinfecção do piso externo 

da lateral de acesso ao hall dos banheiros, área de 

maior fluxo durante à pandemia. 

Aplicação de medidas adicionais para higienização dos 

ambientes, limpeza e desinfecção do piso externo da 

lateral de acesso ao hall dos banheiros, área de maior 

fluxo durante à pandemia. 

 

  
Conservação da área técnica da subestação de 

entrada de energia elétrica. 

Conservação da área técnica da subestação de 

entrada de energia elétrica. 
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Conservação da área técnica da subestação de 

entrada de energia elétrica. 

Conservação da área técnica da subestação de 

entrada de energia elétrica. 

 

  

Conservação rotineira, lavagem lona do Ateliê Música 

e Educativo MCB. 

Conservação rotineira, lavagem lona do Ateliê Música 

e Educativo MCB. 

  Conservação rotineira, lavagem lona do Ateliê Música 

e Educativo MCB. 

 

Conservação rotineira, lavagem lona do Ateliê Música 

e Educativo MCB. 
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Conservação rotineira, poda do gramado frontal. Conservação rotineira, irrigação do gramado frontal. 

  Conservação rotineira, poda do gramado frontal. 

 

Conservação rotineira, poda do gramado frontal. 

 

  
Conservação rotineira, irrigação do gramado do jardim. Conservação rotineira, irrigação do gramado do jardim. 
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Conservação rotineira, sistema de CFTV. 

 

Conservação rotineira, sistema de CFTV. 

  

  
Conservação rotineira, elevador de acesso ao 1º 

pavimento, sala 6 exposição A Casa e a cidade. 

 

Conservação rotineira, elevador de acesso ao 1º 

pavimento, sala 6 exposição A Casa e a cidade. 

 

 

 

  
Conservação rotineira, entrada de energia elétrica, 

cabine primária. 

 

Conservação rotineira, entrada de energia elétrica, 

cabine primária. 
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Manutenção corretiva dos equipamentos de ar 

condicionado da sala do Núcleo Técnico, após 

apontamento da análise de ar ambiente semestral. 

 

Manutenção corretiva equipamentos de ar 

condicionado, CPD. 

  
Manutenção Preventiva dos equipamentos de ar 

condicionado da sala ADM/Financeiro e RH, lavagem 

da condensadora. 

 

Manutenção Preventiva dos equipamentos de ar 

condicionado da sala ADM/Financeiro e RH, lavagem 

da condensadora. 
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Conservação rotineira, manutenção central de 

detecção e alarme contra incêndio. 

 

Conservação rotineira, manutenção central de 

detecção e alarme contra incêndio. 

 
 

  
Ajuste na Iluminação das Salas Expositiva MCB 

 

Ajuste na Iluminação das Salas Expositiva MCB 

 

  
Ajuste de mesa – Salas Expositivas Ajuste de mesa – Salas Expositivas 

 

  
Manutenção da pavimentação - estacionamento 

lateral. 

Manutenção da pavimentação, calçada do terraço.   
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Conservação do passeio lateral, Rua Gumercindo 

Saraiva. 

Conservação do passeio lateral, Rua Gumercindo 

Saraiva. 

 

  
Vistoria Anual dos Sistemas Elétricos Vistoria Anual dos Sistemas Elétricos 

  
Vistoria Anual dos Sistemas Elétricos Vistoria Anual dos Sistemas Elétricos 
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Vistoria Anual dos Sistemas Elétricos Vistoria Anual dos Sistemas Elétricos 

 

 

  
Instalação de dispenser com álcool em gel 70º para 

higienização na área do Bicicletário, conforme 

previsto no protocolo de retomada das atividades 

presenciais. 

Instalação de dispenser com álcool em gel 70º para 

higienização, Hall dos banheiros, conforme previsto no 

protocolo de retomada das atividades presenciais. 
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Instalação de dispenser com álcool em gel 70º para 

higienização, acesso as Salas Expositivas 4 e 5, 

conforme previsto no protocolo de retomada das 

atividades presenciais. 

Instalação de dispenser com álcool em gel 70º para 

higienização, Bilheteria, conforme previsto no 

protocolo de retomada das atividades presenciais. 

  
Instalação de dispenser com álcool em gel 70º para 

higienização, Totem de pesquisa, conforme previsto 

no protocolo de retomada das atividades 

presenciais. 

Instalação de dispenser com álcool em gel 70º para 

higienização, Sala de Reuniões, conforme previsto no 

protocolo de retomada das atividades presenciais. 

  
Instalação de dispenser com álcool em gel 70º para 

higienização, Copa 1, conforme previsto no 

protocolo de retomada das atividades presenciais. 

Instalação de dispenser com álcool em gel 70º para 

higienização, Copa 2, conforme previsto no protocolo 

de retomada das atividades presenciais. 
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Reorganização dos espaços de utilização pública 

para manutenção do distanciamento social, 

conforme previsto no protocolo de retomada das 

atividades presenciais. 

Instalação de guarda-sóis na área externa para 

demarcação do distanciamento social, conforme 

previsto no protocolo de retomada das atividades 

presenciais. 

  
Instalação de barreiras antivirais nos pontos de 

atendimento direto ao público, bilheteria, conforme 

previsto no protocolo de retomada das atividades 

presenciais. 

Instalação de barreiras antivirais nos pontos de 

atendimento direto ao público, valet, conforme previsto 

no protocolo de retomada das atividades presenciais. 

  
Instalação de barreiras antivirais nos pontos de 

atendimento direto ao público, recepção 

administrativa, conforme previsto no protocolo de 

retomada das atividades presenciais. 

Instalação de barreiras antivirais nos pontos de 

atendimento direto ao público, recepção 

administrativa, conforme previsto no protocolo de 

retomada das atividades presenciais. 
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Instalação de sinalização para orientação do público, 

conforme previsto no protocolo de retomada das 

atividades presenciais. 

Instalação de sinalização para orientação do público, 

conforme previsto no protocolo de retomada das 

atividades presenciais. 

 
 

Instalação de sinalização para orientação do público, 

conforme previsto no protocolo de retomada das 

atividades presenciais e orientação da SEC. 

Instalação de sinalização para orientação do público, 

conforme previsto no protocolo de retomada das 

atividades presenciais e orientação da SEC 

  
Implantação de procedimento de abertura de portas 

e janelas para aumento da ventilação, Corredor 

Exposição Remanescentes da Mata Atlântica, 

conforme previsto no protocolo de retomada das 

atividades presenciais. 

Implantação de procedimento de abertura de portas e 

janelas para aumento da ventilação, Banheiro Acervo 

Crespi Prado, conforme previsto no protocolo de 

retomada das atividades presenciais. 
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Implantação de procedimento de abertura de portas 

e janelas para aumento da ventilação, Sala 

Expositiva 1, conforme previsto no protocolo de 

retomada das atividades presenciais. 

Implantação de procedimento de abertura de portas e 

janelas para aumento da ventilação, Hall dos 

Banheiros, conforme previsto no protocolo de 

retomada das atividades presenciais. 

  
Implantação de procedimento de abertura de portas 

e janelas para aumento da ventilação, Sala de 

Reuniões, conforme previsto no protocolo de 

retomada das atividades presenciais. 

Implantação de procedimento de abertura de portas e 

janelas para aumento da ventilação, Banheiro 

Masculino, conforme previsto no protocolo de 

retomada das atividades presenciais. 

  
Implantação de procedimento de abertura de portas 

e janelas para aumento da ventilação, Sala do 

Núcleo Técnico, conforme previsto no protocolo de 

retomada das atividades presenciais. 

Implantação de procedimento de abertura de portas e 

janelas para aumento da ventilação, Sala 

ADM/Financeiro e RH, conforme previsto no protocolo 

de retomada das atividades presenciais. 
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Referente à Ação Pactuada nº 51 - Renovação de Seguros, obtivemos a renovação do seguro patrimonial junto a Porto Seguro 

sob apólice número 118 44 4007754 com validade até 21/08/2021. A apólice esta anexada nas rotinas técnicas. 

 

7. PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES (2020) 

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Previsão Trimestral Realizado 

51 
(PED) Renovação 
de Seguros 

51 Dado Extra 
Seguro 
renovado 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim 1 

4° Trim   

META ANUAL   
 

 

Rotinas Técnicas e Obrigações do Programa de Edificações 

 

Anexo -Acompanhamento e execução do Plano de Manutenção e Conservação 

Vide Anexo 

 

 

Anexo -Seguros contra incêndios, danos patrimoniais responsabilidade civil e outras coberturas 

Vide Anexo 
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METAS CONDICIONADAS 

 

Ação 3: (PGTG) Investimento em treinamento da equipe 

Visando o crescimento profissional da equipe, nove colaboradores participaram de onze cursos gratuitos neste trimestre conforme 
descritos abaixo; 
 

C
ó
d
. 

Funcioná
rio 

Á
r
e
a 

Solicitação 
Treinamento/ 

Bolsa 

Data 
da 

Solicit
ação 

Data da 
Aprovaç

ão 

Realiza
do em 

Qtd 
Hor
as 

Val
ore
s 

Obs.: 

2
9
1 

Emanuele 
Silva 
Costa 

M
e
i
o 

CIPA 
02/07/2

020 
02/07/20

20 
15/07/2

020 
4 

     
300
,00  

Muse
u 

2
9
2 

Adriana 
Gonçalve
s Ribeiro 

F
i
m 

Plano 
Museológico 

02/07/2
020 

02/07/20
20 

09/07/2
020 

40 
               
-    

Muse
u 

2
9
3 

Raiza 
Costa 
Pereira 

F
i
m 

Acessibilidad
e em Museus 

02/07/2
020 

02/07/20
20 

10/07/2
020 

20 
               
-    

Muse
u 

2
8
9 

Veronica 
Dias 
Santos 

F
i
m 

Microsoft 
Office 
Outlook 2013 

02/07/2
020 

02/07/20
20 

20/07/2
020 

12 
               
-    

Muse
u 

2
8
9 

Veronica 
Dias 
Santos 

F
i
m 

Introdução a 
Adm  

22/07/2
020 

22/07/20
20 

22/07/2
020 

12 
               
-    

Muse
u 

1
5
9 

Amanda 
Rodrigues 
de Freitas 

F
i
m 

Acessibilidad
e em Museus 

24/07/2
020 

24/07/20
20 

24/07/2
020 

20 
               
-    

Muse
u 

2
2
9 

Leandra 
Florentino 

F
i
m 

Acessibilidad
e em Museus 

08/07/2
020 

08/07/20
20 

08/07/2
020 

20 
               
-    

Muse
u 

2
9
9 

Milena 
Fernande
s de 
Oliveira 

F
i
m 

Acessibilidad
e em Museus 

01/07/2
020 

01/07/20
20 

01/07/2
020 

20 
               
-    

Muse
u 

2
9
6 

Vinicius 
Atanazio 
Lopes 

F
i
m 

Acessibilidad
e em Museus 

03/07/2
020 

03/07/20
20 

03/07/2
020 

20 
               
-    

Muse
u 

2
9
0 

Yasmin 
Oliveira 
Leal 

F
i
m 

Acessibilidad
e em Museus 

03/07/2
020 

03/07/20
20 

03/07/2
020 

20 
               
-    

Muse
u 

2
9
1 

Emanuele 
Silva 
Costa 

M
e
i
o 

Gestão 
Emocional – 
O poder da 
atenção 

06/08/2
020 

06/08/20
20 

12/08/2
020 

1 
               
-    

Muse
u 

 
 
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 previstos na ação, neste 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. 
 
Nota: Os termos da parceria já foram acordados pelas partes, a documentação está em fase de assinatura. 
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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. 

 
ANIVERSÁRIO 50 ANOS DO MUSEU DA CASA BRASILEIRA 

Para comemorar o cinquentenário, o MCB lançou a campanha #MCB50anos, que tem o objetivo de reunir, nas redes sociais, as 
experiências, emoções e vínculos do público com sua própria casa, suas vivências e memórias de convívio com a instituição ou 
convidando-o ainda a falar sobre o papel do Museu da Casa Brasileira na preservação e difusão da materialidade da casa pelo viés 
da arquitetura e do design. A campanha foi iniciada em 29 de maio e já contabilizada no relatório do 2º trimestre, mas segue no ar 
ao longo de todo o ano. Os vídeos encaminhados foram compartilhados no canal Youtube do MCB, no site da instituição e nas redes 
sociais. Neste trimestre foram publicados os depoimentos de: 
 

 Breno Lerner, escritor e palestrante da história da gastronomia 

 Guto Lacaz, arquiteto e artista plástico 

 Gisele Dias, supervisora de orientadores de público do MCB 

 Júlio Medaglia, maestro 

 Isabel Leite, designer de interiores 

 Rogerio Batagliesi, arquiteto 

 Elisa Saintive, produtora cultural 

 Renato Soares, fotógrafo 

 Hugo Kovadloff, designer e fotógrafo 

 João Carlos Martins, maestro 

 Magda Pucci, diretora musical do grupo Mawaca 

 Raul Juste Lores, diretor da Veja São Paulo 

 José Roberto Giffoni, organizador da Feira Sabor Nacional 

 Guilherme Meneguzzi, estudante de arquitetura 

 Roberto Duailibi, publicitário 

 Ana Rita Suassuna, estudiosa da cultura alimentar do Sertão 

 Claudia Matarazzo, jornalista  

 Fortuna, cantora 

 Equipe financeiro-administrativa MCB 

 Marcelo Araujo, museólogo e diretor geral do Instituto Moreira Salles 

 Maria Ignez Mantovani, museólogo e diretora da Expomus 

 Nilza Ruth, arte-educadora 

 Leonardo Posternak, pediatra 

 Mary Lou Paris, editora 

 Guilherme Queiroz, advogado 

 Mara Gama, jornalista 

 Alex Flemming, artista plástico 

 Olga Bongiovanni, jornalista 

 Cristina Bruno, museóloga 

 Lilian Roizenblit, psicóloga 

 Gustavo Piqueira, designer gráfico 

 Isay Weinfeld, arquiteto 

 Fernando Mascaro, arquiteto e designer  

 Solange Ferraz, historiadora/ Museu Paulista 

 Eduardo Poccard, chef 

 Karen Worcman, fundadora e curadora do Museu da Pessoa 

 Gal Oppido, artista visual, designer gráfico e músico 

 Joana Mello, professora da Faculdade de Arquitetura da USP 
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Vídeos de depoimentos da campanha #MCB50anos 
 
 
14ª PRIMAVERA DE MUSEUS 

O Museu da Casa Brasileira participou da 14ª edição da Primavera dos Museus, que teve como tema “Mundo Digital: Museus em 
Transformação”. O evento, uma iniciativa do IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus), teve como objetivo promover os museus 
brasileiros durante uma semana, em torno de atividades para todos os públicos. Em 2020, a programação especial aconteceu entre 
os dias 21 e 27 de setembro. 
 
O MCB contou com três atividades neste período: Roda de conversa virtual com Giancarlo Latorraca (arquiteto e diretor técnico do 
MCB) e Ana Heloísa Santiago (arquiteta e gerente do núcleo de mostras do MCB) acerca do tema ‘Expografias no MCB – design de 
exposições temporárias e de acervo’, no dia 23/09, com transmissão ao vivo pelo YouTube do Museu, detalhada na ação 24 deste 
relatório. Outra atividade que fez parte desta programação foi viabilizada pelo Educativo MCB, que promoveu no dia 26/09, sábado, 
às 10h, a oficina online de desenho ‘Que Objeto é Esse?’ com o tema ‘fogão’. Esta ação foi detalhada na meta 29 do Programa 
Educativo. E por fim, no dia 27/09, domingo, o artista Rafa Castro se apresentaria diretamente do acervo do MCB com um repertório 
de músicas de seu trabalho mais recente, o álbum ‘Teletransportar’, a clássicos da MPB. Devido à problemas técnicos relacionados 
à internet do MCB, a live precisou ser interrompida. Foi viabilizada uma gravação que será disponibilizada nos canais de 
comunicação do museu posteriormente.   
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Programação MCB na 14ª edição da Primavera dos Museus 
 
 
 
 
Ação 22: (PEPC) Realização de exposição do projeto Casas do Brasil 

Em 2020 o museu captou recursos para a realização do projeto Casas do Brasil, por meio do ProAC edital. A exposição, que seria 
aberta no dia 28/03/2020 não pode ser inaugurada devido a determinação de fechamento dos equipamentos culturais públicos por 
parte do Governo do Estado de São Paulo, que entrou em vigor no dia 16/03. A abertura foi prorrogada e deverá acontecer tão logo 
o museu seja reaberto à visitação, o que deverá acontecer na segunda quinzena de outubro.  
 
No terceiro trimestre, a equipe de produção seguiu com a produção do catálogo, que foi impresso e será lançado no quarto trimestre. 
Foram instaladas as projeções ainda durante o período em que o museu fechado ao público, sem custo adicional, o que possibilitou 
a filmagem de uma visita guiada que será disponibilizada ao público no quarto trimestre.  
 
Casas do Brasil: Conexões Paulistanas apresenta modos de morar na cidade de São Paulo pelas fotografias de Marcos Freire, 
curadas por Didiana Prata. 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 é composta de mais de 50 imagens impressas e centenas de 
imagens apresentadas em projeções. Uma das salas apresenta as fotografias em grande formato, proporcionando uma experiência 
imersiva ao visitante. 
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Fotos da filmagem da visita guiada 
 
 

  
 

  
Fotos do catálogo 
 
 
Ação 24: (PEPC) Realização com equipe interna ou através do estabelecimento de parcerias, de cursos, oficinas e 
workshops para o público em geral 

Neste trimestre foram realizadas 3 atividades referentes à esta meta condicionada: o curso ‘Gestão de Acervos Museológicos’, 
oferecido pela Casa Mário de Andrade e ministrado pelo museólogo e Gerente do Núcleo de Preservação, Pesquisa e Documentação 
do MCB; Roda de conversa virtual ‘A história do MCB e do solar que abriga a instituição’ com Giancarlo Latorraca e Wilton Guerra; 
Roda de conversa virtual ‘Expografias no MCB: Design de exposições temporárias e de acervo’, com Giancarlo Latorraca e Ana 
Heloisa Santiago, detalhados a seguir.  
 

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 
  
O curso online ‘Gestão de Acervos Museológicos: Núcleo de Preservação, Pesquisa e Documentação do Museu da Casa Brasileira’, 
com carga horária total de 4h, foi oferecido pela Casa Mário de Andrade e ministrado pelo museólogo e gerente do Núcleo de 
Preservação, Pesquisa e Documentação do MCB, Wilton Guerra. Foi apresentada histórico de formação do acervo, Política de 
Acervo e as estratégias de pesquisa do núcleo de Preservação, Pesquisa e Documentação para difusão do acervo da instituição. A 
atividade foi viabilizada na plataforma Google Hangouts Meet em link enviado aos inscritos por e-mail. O curso contou com um total 
300 inscritos, dos quais 174 estiveram presentes no primeiro encontro e 139 participantes na segunda aula. 
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Divulgação do curso no site e redes sociais das instituições e aulas online ministradas na plataforma Google Hangouts Meet 

 
 
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 
 

Dando sequência às ações de comemorações ao cinquentenário do MCB, foi viabilizada uma roda de conversa virtual sobre a 
história do Museu e do solar Fábio Prado, edifício que abriga a instituição. O bate-papo foi conduzido por Giancarlo Latorraca, diretor 
técnico do Museu, e Wilton Guerra, museólogo e gerente do Núcleo de Preservação e Conservação do MCB, em 19 de agosto, 
transmitido no Youtube da instituição.  
 
Houve um pico de 40 espectadores simultâneos durante a transmissão ao vivo. Entre o dia da atividade e o fechamento deste 
relatório, foram contabilizadas 203 visualizações do vídeo. 
 

  
Roda de conversa virtual ‘A história do MCB e do solar que abriga a instituição’, transmitida no Youtube do MCB 
 
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 
 
No dia 23 de setembro, quarta-feira, às 19h, o Museu da Casa Brasileira promoveu uma roda de conversa virtual com transmissão 
ao vivo pelo YouTube do MCB como parte da programação da 14ª Primavera de Museus e como parte das ações de comemoração 
do cinquentenário da instituição. O tema da discussão foi: ‘Expografias no MCB’ e reuniu Giancarlo Latorraca (diretor técnico no 
MCB) e Ana Heloísa Santiago (arquiteta e gerente de mostras no MCB) falando um pouco sobre os processos para a realização de 
mostras de curta duração e de exposições permanentes. 
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Houve um pico de 37 espectadores simultâneos durante a transmissão ao vivo. Entre o dia da atividade e o fechamento deste 
relatório, foram contabilizadas 164 visualizações do vídeo. 
 

  
Roda de conversa virtual ‘Expografias no MCB: Design de exposições temporárias e de acervo’, transmitida no Youtube do MCB 
 
 
Ação 25: (PEPC) Estabelecimento de parcerias para realização de palestras com conteúdos direcionados às áreas de 
vocação do museu 

Neste trimestre foram realizadas 4 atividades referentes à esta meta condicionada: Roda de conversa virtual ‘Desafio internacional 
Design for Emergency Semeando Ideias’ em 2 de julho; Participação de Giancarlo Latorraca na Live promovida pela Associação 

Mobiliário e Design Moderno Brasileiro (AMDMB) em 15 de julho; Roda de conversa virtual ‘A casa brasileira e a pandemia: 
problemas sociais em evidência’ em 25 de agosto e Roda de conversa virtual ‘Ensino de Design e Arquitetura em tempos de 
pandemia’ em 29 de setembro. 
 
Roda de conversa virtual | Desafio internacional Design for Emergency Semeando Ideias 

Dia 2 de julho, às 18h 
Transmitido pelo Youtube do MCB 
Com Denise Dantas, Sara Goldchmit e Giancarlo Latorraca (mediação). 
 
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. Elas comentaram sobre as etapas de coleta, análise e resultados da versão brasileira da pesquisa. Os dados 
apresentados informaram e mobilizaram designers a participar do Desafio Internacional Semeando Ideias, concurso lançado em 
parceria entre a FAUUSP e o MCB, com inscrições inicialmente previstas entre 15 de junho a 15 de julho, e prorrogadas até 23 de 
julho de 2020. A mediação foi realizada por Giancarlo Latorraca, diretor técnico do MCB.  
 
O pico de espectadores simultâneos durante a transmissão ao vivo foi de 123 pessoas. Entre o dia da atividade e o fechamento 
deste relatório, foram contabilizadas 503 visualizações do vídeo. 
 

  
Roda de conversa virtual ‘Desafio internacional Design for Emergency Semeando Ideias’, transmitida no Youtube do MCB 
 
 
Participação de Giancarlo Latorraca na Live promovida pela Associação Mobiliário e Design Moderno Brasileiro (AMDMB) 

Dia 15 de julho, às 20h 
Transmitido pelo Instagram @amdmb.brasil 
 
Entrevista com Giancarlo Latorraca, diretor técnico do MCB, 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 estão sendo 
realizadas no período de isolamento social. A live contou com aproximadamente 20 espectadores simultâneos e a gravação no IGTV 

totalizou 133 visualizações até a data de fechamento deste relatório. 
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Participação de Giancarlo Latorraca na Live promovida pela AMDMB. 
 
 
Roda de conversa virtual | A casa brasileira e a pandemia: problemas sociais em evidência 

Dia 25 de agosto, às 16h 
Transmitido pelo Youtube do MCB 
Com Ana Paula Koury, Tainá de Paula e Gustavo Curcio (mediação). 
 
O MCB promoveu em parceria com o ArqXP uma discussão com o tema ‘A casa brasileira e pandemia: problemas sociais em 
evidência’. 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. Nessa conversa, Ana Paula e Tainá falaram sobre a habitação auto-construída, o coronavírus nas periferias, 
problemas de acesso à saúde e a dificuldade do isolamento no contexto da habitação popular. Contrastes urbanos e as 
vulnerabilidades foram a pauta dessa discussão. 
 
Houve um pico de 42 espectadores simultâneos durante a transmissão ao vivo. Entre o dia da atividade e o fechamento deste 
relatório, foram contabilizadas 166 visualizações do vídeo. 
 

  
Roda de conversa virtual ‘A casa brasileira e a pandemia: problemas sociais em evidência’, transmitida no Youtube do MCB 
 
 
Roda de conversa virtual | Ensino de Design e Arquitetura em tempos de pandemia 

Dia 29 de setembro, às 17h 
Transmitido pelo Youtube do MCB 
Com Teresa Maria Riccetti, Eleida Pereira de Camargo, Anália Amorim e Gustavo Curcio (mediação). 
 
O MCB promoveu em parceria com o ArqXP uma segunda discussão virtual, desta vez com o tema ‘Ensino de Design e Arquitetura 
em tempos de pandemia’. 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. Em abril de 2019, o CAU BR rejeitou o registro de bacharéis em Arquitetura 
e Urbanismo de cursos EAD (Ensino à distância). No entanto, diante da necessidade de isolamento social por conta da pandemia, 
a grande maioria das escolas de arquitetura adotou o chamado EED (Ensino Emergencial à Distância). Diante desta possível 
contradição, foram realizadas reflexões como: de que maneira o ensino remoto nos cursos de arquitetura e design tem sido 
conduzido; como tem sido realizadas as disciplinas práticas de projeto; quais heranças desse período ficarão para os modelos 
pedagógicos dos cursos de design e arquitetura, dentre outras questões referentes ao tema.  
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Houve um pico de 51 espectadores simultâneos durante a transmissão ao vivo. Entre o dia da atividade e o fechamento deste 
relatório, foram contabilizadas 176 visualizações do vídeo no Youtube do MCB. 
 

  
Roda de conversa virtual ‘Ensino de Design e Arquitetura em tempos de pandemia’, transmitida no Youtube do MCB 
 
 
Ação 27: (PEPC) Estabelecimento de parcerias ou captação própria para realização de exposições temporárias com os 
conteúdos das áreas de vocação do MCB 

 
Exposição Museu da Casa Brasileira 50 anos – exposições e música no MCB 
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) 
 

A exposição apresenta um conteúdo comemorativo dos 50 anos do MCB, com uma retrospectiva de exposições dos últimos 10 anos 
e fotos do programa Música no Museu no ano de 2019, cedidas pelo fotógrafo e jornalista Victor Saavedra. A mostra deverá percorrer 
ainda as estações Paulista e Faria Lima.  
 
 

   
Fotos da exposição na estação Adolfo Pinheiro 
 

   
Fotos da exposição na estação Oscar Freire 
 
 
Ação 47: (PCDI) Publicação de documentação dos projetos realizados pelo Educativo e dos materiais criados para as visitas 
ao acervo do museu 

A meta anual prevista na PE 35 foi cumprida com sucesso e as ações excedentes serão relatadas neste item. Foram 
contabilizadas 10 ações neste trimestre. 

 
Chaísmo 
O projeto chaísmo se desenvolve com o suporte das plataformas digitais Instagram e Mixcloud, onde estão alocadas as sessões de 
escuta temáticas que foram produzidas pelo educativo do Museu da Casa Brasileira desde o início da quarentena que resultou no 
fechamento temporário do museu. Até este momento o projeto conta com cinco episódios criados em tornos de temas relevantes 
para a equipe.  
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Postagens referentes ao projeto Chaísmo 
 
No último trimestre ação do núcleo educativo "sessão de escuta chaísmo" foi suspensa afim de que passasse por processo de 
reelaboração em termos temáticos, estéticos e técnicos. A última sessão apresentada foi ao ar no início do trimestre e desde então 
a equipe do educativo se encontra em processo de adequá-la aos parâmetros de outras investidas do educativo. Até o momento 
ao que tudo indica, parte do que é o projeto voltará a funcionar dentro das ações futuras realizadas na parceria entre o educativo 
do museu e a instituição CAPS. 
 
 
Calçada virtual:  
Desenho sua casa, Misticismo Doméstico, Calçada-devolutiva. 
Antes da pandemia do Corona Vírus, Covid-19, o Projeto de Oficinas na Calçada acontecia semanalmente e presencialmente na 
calçada em frente ao Museu da Casa Brasileira, às sextas-feiras pela manhã, alternando-se entre Desenho sua Casa e Misticismo 
Doméstico. 
 

  
Postagens referentes ao projeto Calçada virtual 
 
 
Com o fechamento do Museu e o isolamento social, o projeto passou a ser realizado virtualmente por meio de postagens semanais, 
nas redes sociais do MCB. 
 
Foram produzidos materiais e realizadas diversas postagens nas redes sociais do museu, 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. 
 
A partir do mês de julho de 2020, os conteúdos das Calçadas virtuais começaram a se transformar. Diante de diversos comentários 
nas postagens anteriores, a equipe de educadores sentiu a necessidade de estreitar os vínculos com o público. Assim, os projetos 
e ações digitais e remotas do Educativo, passaram a se relacionar de maneira mais estreita. 
 

  
Postagens referentes ao projeto Calçada virtual 
 

 
Quinzenalmente, são realizadas as oficinas online síncronas “Que objeto é esse? ”. Durante as oficinas, os educadores registram 

frases ditas pelos participantes, captam impressões, atmosferas, registram as imagens dos participantes, os processos de trabalho 
e os resultados. A partir deste material são geradas e criadas as Calçadas-devolutivas, espécies de respostas e diálogos com os 

participantes das oficinas e o público das redes sociais do museu. As postagens, portanto, também acontecem quinzenalmente. 
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Postagens Calçadas-devolutivas 
 
 
O conteúdo das Calçadas-devolutivas, por sua vez, mistura e aprofunda os conteúdos de todas as outras ações do educativo, 

trazendo questões relacionadas à casa, ao cotidiano e ao ambiente doméstico; questões relacionadas ao desenho e outras 
linguagens; questões relacionadas ao “Misticismo Doméstico”; questões relacionadas ao projeto Casas do Sertão, questões 
relacionadas à programação Desenhar é Urgente etc. Trata-se de um desdobramento necessário, uma atualização ao momento 
presente.  
 
Neste momento de isolamento social em que as pessoas estão mais imersas em suas casas, estamos felizes com este projeto, que 
parece dar conta de dar forma a um ciclo de reflexões sobre o universo doméstico que se inicia com os múltiplos projetos do 
Educativo, ao mesmo tempo abrindo as possibilidades de diálogos com os públicos, e tornando visíveis não só os resultados, mas 
também os processos, vivências e experiências. 
   
 
Projeto 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. 
 

   
Publicação dos volumes 4 e 5 do projeto Casas do Sertão  
 
 
Durante este trimestre demos continuidade a produção dos volumes da publicação Casas do sertão, uma coleção poética de 
objetos. Foram publicados dois novos volumes: Vol. 4 Ferro de Passar e Vol. 5 Vassoura. Para produzi-las, 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 da publicação mensal 
disponibilizada no site: https://mcb.org.br/pt/educativo_mcb/casas-do-sertao/ 
 

 

https://mcb.org.br/pt/educativo_mcb/casas-do-sertao/
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Disponibilização de conteúdos do projeto Casas do Sertão no site da instituição 
 
 
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 
 
Encarte MCB na revista ArqXP de agosto/2020 

Foi firmada uma parceria de divulgação com a Revista ArqXP, especializada nos segmentos de design, arquitetura e engenharia. A 
edição de agosto de 2020, impressa e disponível também em formato online, contou com um encarte especial do MCB, apresentando 
o resultado do Concurso do Cartaz 2020 e uma matéria especial sobre o projeto Design for Emergency, desenvolvido em parceria 

com a FAUUSP. Foram viabilizadas entrevistas com Sara Colombo, uma das coordenadoras e idealizadoras do projeto, docente da 
Northeasten University (Boston), e com as professoras Denise Dantas e Sara Goldchmit, do grupo de pesquisa Design em Ação da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP). Foram apresentados alguns dados da pesquisa 
viabilizada no Brasil entre abril e maio que mostram sentimentos e problemas enfrentados durante o isolamento social imposto pela 
pandemia.  
 

    
 

   
Encarte especial MCB na revista ArqXP, edição de agosto de 2020. 
 
 
Estante do MCB 

Em fevereiro de 2020, o MCB iniciou a difusão do canal Estante do MCB, o espaço virtual que conta com as publicações, catálogos 
e a reedição de um dos cartazes mais emblemáticos da carreira de Alexandre Wollner, entre outros materiais elaborados pelo Museu. 
A campanha passou a fazer parte dos Boletins e E-mail marketing do Museu, atingindo com periodicidade, mais de 61 mil contatos 
cadastrados. A campanha foi também impulsionada através das redes sociais e do site MCB. A ação, já contabilizada no relatório 
do 1º trimestre, teve ação continuada.  
 
11/07: divulgação da publicação ‘Maneiras de Expor - Arquitetura Expositiva de Lina Bo Bardi’, elaborada com base na pesquisa 
para a exposição homônima, que ficou em cartaz no museu em 2014.  
 
25/07: divulgação da publicação ‘Casas do Brasil 2013 – Habitação ribeirinha na Amazônia’. Produzido na quinta edição do projeto 
Casas do Brasil, o Museu da Casa Brasileira realizou exposição homônima ao livro, que trouxe, além das fotografias e textos, 
maquetes que detalhavam a adequação da palafita e da casa flutuante ao ritmo de variação do nível das águas.  
 
08/08: A publicação ‘Alex Wollner Brasil: Design Visual’ condensa cartazes, gravuras, projetos gráficos de livros, manuais de 
identidade originais e um resumo da trajetória profissional de Alexandre 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. A mostra também 
esteve no Museu da Casa Brasileira em 2019.   
 
29/08: Difusão do site ‘Estante do MCB’, onde o público pode encontrar catálogos de exposições, publicações elaboradas pelo 
Museu 
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12/09: O livro ‘A arquitetura de Lelé: fábrica e invenção’ apresenta a obra de um dos maiores expoentes da arquitetura brasileira, 
João Filgueiras Lima, o Lelé. Esta publicação, produzida por ocasião da mostra homônima realizada em 2010 no Museu da Casa 
Brasileira. 
 
27/9: Divulgação da obra publicada por ocasião da abertura da exposição ‘Coleção Museu da Casa Brasileira’, em maio de 2007, 
que inaugurou a nova sala para apresentação do Acervo MCB, e que conta com parte das peças que compuseram a mostra. 
 

     
 

   
Postagens referentes à campanha Estante do MCB viabilizadas no 3º trimestre. 
 
 
Dia do cliente | 15 de setembro 

No dia 15/09, terça-feira, em comemoração ao dia do cliente, foi disparado para a lista de clientes que já realizaram eventos no 
Museu da Casa Brasileira um cartão especial. O disparo foi para 2.555 contatos cadastrados.  
 

 
Disparo para lista de clientes que já realizaram eventos no MCB 
 
 
Ação 50: (PCDI) Veiculação de Links patrocinados em redes sociais 

No que diz respeito a links patrocinados, a instituição concluiu 429 no 3º trimestre. 
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Nº 
Ações 

Condicionadas 
Nº Atributo da Mensuração Mensuração Previsão Trimestral Realizado 

3 
(PGTG) Investimento 
em treinamento da 
equipe 

3 Meta-Produto Nº de treinamentos oferecidos 

1° Trim 13 

2° Trim 6 

3° Trim 11 

4° Trim 10   

META ANUAL 10   

4 

(PGTG) Elaboração 

do Plano 
Museológico 

4 Meta-Produto 
Plano museológico 
elaborado 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 1   

META ANUAL 1 
  

Nº 
Ações 

Condicionadas 
Nº Atributo da Mensuração Mensuração Previsão Trimestral Realizado 

9 

(PA) 
Estabelecimento de 
parcerias com 
outros museus 
para 
aprimoramento das 

ações de 
preservação e 
conservação 
preventiva dos 
acervos 

9 Meta-Produto 
Nº de parcerias 
estabelecidas 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim 1 

4° Trim 1   

META ANUAL 1 

  

10 

(PA) Prospecção 
para Captação de 
Recursos visando a 
implantação do 
Centro de Pesquisa 

e Referência do 
“Morar Brasileiro” 

10 Meta-Produto 
Nº de projeto 

desenvolvido 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim    

4° Trim 1   

META ANUAL 1   

              

Nº 
Ações 

Condicionadas 
Nº Atributo da Mensuração Mensuração Previsão Trimestral Realizado 

17 

(PEPC) Participação 
através de ações  

virtuais na Semana 
dos Museus 

17 Meta-Produto 
Nº de programas 

realizados 

1° Trim   

2° Trim 1 1 

3° Trim   

4° Trim    

META ANUAL 1   
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18 

(PEPC) Realização 
de apresentações 
musicais do projeto 
Música no Museu 

18.1 Meta-Produto Número de apresentações 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 2   

META ANUAL 2   

18.2 Dado Extra Público 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 0   

META ANUAL 0   

19 

(PEPC) 
Estabelecimento de 
parcerias para 

Lançamento de 

livros para o 
público 

19 Meta-Produto 
Nº de lançamentos 

realizados 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 2   

META ANUAL 2   

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. 

20 Meta-Produto 
Nº de participações 
realizadas 

1° Trim 5 
2° Trim 1 

3° Trim 2 

4° Trim 7   

META ANUAL 7 

  

21 

(PEPC) 
Estabelecimento de 
parcerias para 
projeção de filmes 
relacionados com 

arquitetura e 
design. As 
projeções terão a 
participação de 
convidados para 
debater os temas 
sugeridos pelos 

filmes 

21 Meta-Produto 
Nº de projeções com 
debates realizados 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 1   

META ANUAL 1 
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22 

(PEPC) Realização 
de exposição do 
projeto Casas do 
Brasil 

22 Meta-Produto 
Nº de exposições 
realizadas 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 1   

META ANUAL 1   

23 

(PEPC) Realização 

de exposição do 
projeto Pioneiros 
do Design 

23 Meta-Produto 
Nº de exposições 
realizadas 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 1   

META ANUAL 1   

24 

(PEPC) Realização 

com equipe interna 
ou através do 
estabelecimento de 

parcerias, de 
cursos, oficinas e 
workshops para o 
público em geral 

24 Meta-Produto Nº de eventos realizados 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim 3 

4° Trim 5   

META ANUAL 5 

  

25 

(PEPC) 
Estabelecimento de 
parcerias para 

realização de 
palestras com 
conteúdos 
direcionados às 
áreas de vocação 

do museu 

25 Meta-Produto Nº de palestras realizadas 

1° Trim 2 
2° Trim 1 

3° Trim 4 

4° Trim 2   

META ANUAL 2 

  

26 

(PEPC) 
Contratação de 
empresa 
especializada para 
a realização de 

pesquisa anual de 
perfil de público 
realizada a partir 
de metodologia 
adequada para a 
área museológica 

26 Meta-Produto Empresa Contratada. 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 1   

META ANUAL 1 
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27 

(PEPC) 

Estabelecimento de 
parcerias ou 
captação própria 
para realização de 

exposições 
temporárias com 
os conteúdos das 
áreas de vocação 
do MCB 

27 Meta-Produto 
Nº de parcerias 

estabelecidas 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim 2 

4° Trim 1   

META ANUAL 1 

  

28 

(PEPC) Pesquisa 
para produção de 
playlists 
relacionadas aos 

conteúdos de 
vocação do museu 

28 Meta-Produto Nº de listas produzidas 

1° Trim    

2° Trim  1 

3° Trim    

4° Trim 2   

META ANUAL  2 
  

Nº 
Ações 

Condicionadas 
Nº Atributo da Mensuração Mensuração Previsão Trimestral Realizado 

36 

(PE) Programa de 
residência e troca 
de experiência com 
educadores de 

outras instituições 
culturais e 
educacionais do 
país e do exterior 

36 Meta-Resultado 
Nº de participantes no 

programa 

1° Trim   

2° Trim    

3° Trim   

4° Trim 1   

Meta ANUAL 1 

  

37 

(PE) Ampliação de 
parcerias com 

instituições 

educacionais e 
culturais na capital 
e no interior do 
estado de São 
Paulo 

37 Meta-Produto 
Nº de novas parcerias 
realizadas 

1° Trim   

2° Trim  1 

3° Trim   

4° Trim 1   

META ANUAL 1   

38 

(PE) Oferecimento 
de atividades extra 

muros: Casa na 
Rua para atração 

do público do 
entorno 

38.1 Meta-Produto 
Nº mínimo de atividades 

oferecidas 

1 Trm 5 0 

2 Trim   

3 Trim   

4 Trim   

META ANUAL 5   

38.2 Meta-Resultado 
Nº mínimo de público nas 

atividades  

1ºTrim  50 0 

2 Trim   

3 Trim   

4 Trim   

Meta ANUAL 50   
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39 

(PE) Atendimento à 
estudantes de 

escolas públicas de 
Educação Infantil- 

EMEI- 

39.1 Meta-Produto 
Nº mínimo de atividades 

oferecidas 

1ºTrim 1 0 

2 Trim   

3 Trim   

4 Trim 1   

Meta ANUAL 2   

39.2 

  

Nº mínimo de público nas 
atividades  

1ºTrim 138 0 

  2 Trim   

Meta-Resultado 3 Trim   

  4 Trim 10   

  Meta ANUAL 148   

Nº 
Ações 

Condicionadas 
Nº Atributo da Mensuração Mensuração Previsão Trimestral Realizado 

41 

(PSISEM) 
Realização de 
itinerância de 
Exposições para 
municípios do 

interior do estado 
previamente 
indicados pela 
coordenação do 
SISEM 

41.1 Meta-Produto 
Nº de itinerâncias 
realizadas 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 2   

META ANUAL 2   

41.2 Meta-Resultado 
Nº de municípios 
atendidos 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 2   

META ANUAL 2   

Nº 
Ações 

Condicionadas 
Nº Atributo da Mensuração Mensuração Previsão Trimestral Realizado 

47 

(PCDI) Publicação 
de documentação 
dos projetos 
realizados pelo 
Educativo e dos 

materiais criados 
para as visitas ao 
acervo do museu 

47 Meta-Produto 
Nº de publicações 
realizadas 

1° Trim   

2° Trim 1 

3° Trim 10 

4° Trim 1   

META ANUAL 1 
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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 

48 Meta-Produto Nº de títulos publicados 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 1   

META ANUAL 1 

  

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 

49 Meta-Produto 
Nº de campanhas 
realizadas 

1° Trim 4 

2° Trim 1 

3° Trim 2 

4° Trim 4   

META ANUAL 4 

  

50 

(PCDI) Veiculação 
de Links 
patrocinados em 
redes sociais 

50 Meta-Produto Nº de links veiculados  

1° Trim 376 

2° Trim 619 

3° Trim 429 

4° Trim 500   

META ANUAL 500   

              

Nº 
Ações 

Condicionadas 
Nº Atributo da Mensuração Mensuração Previsão Trimestral Realizado 

52 

(PED) Obtenção 
OU renovação do 
Alvará de 
Funcionamento de 

Local de Reunião 

52 Dado Extra Alvará obtido OU renovado 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim   

META ANUAL   
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RESPONSÁVEIS PELO DESENVOLVIMENTO POR PROGRAMA 

Relatório de atividades e anexos 
Técnicos  Responsável  Cargo Assinatura 

    

PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, 
TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA 

Marco Antonio 
Leonardo Alves 

 Diretor Administrativo Financeiro 

  

PROGRAMA DE ACERVO Wilton Guerra 
Gerente de Preservação Pesquisa e 
Documentação 

Confirmação por e-mail 

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E 
PROGRAMAÇÃO CULTURAL 

Ana Heloisa 
Santiago 

Gerente de Núcleo Técnico Confirmação por e-mail 

PROGRAMA EDUCATIVO  Carlos Barmak Coordenador de Célula Educativo Confirmação por e-mail 

PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP 
Ana Heloisa 
Santiago 

Gerente de Núcleo Técnico Confirmação por e-mail 

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO  Jaqueline Caires Coordenadora de Comunicação  Confirmação por e-mail 

PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES 
Marco Antonio de 
Jesus Neves 

Coordenador de Manutenção Confirmação por e-mail 

METAS CONDICIONADAS Meire Assami Gerente Prêmio Design                    Confirmação por e-mail 
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QUADROS DE ANEXOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 

 

Vide Anexo 

 

 

Anexos Administrativos Periodicidade

         Relatório Gerencial de Acompanhamento da Execução Orçamentária - Previsto x

Realizado (MODELO SEC) Trimestral

         Relatório Sintético de Recursos Humanos (MODELO SEC) Trimestral

         Relatório de Captação de Recursos (MODELO SEC) Trimestral

         Balancete Contábil (REFERÊNCIA: NBC) Trimestral

         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 Trimestral

         Certidão dos membros do Conselho Administrativo e Fiscal com início e término do

mandato e data da reunião da nomeação (Semestral) Semestral

         Relatório de Atividades de Organização do Arquivo, em atendimento às orientações da

CADA – máximo 2 páginas (semestral) Semestral

         Relação de convênios e parcerias firmadas no período, nacionais e internacionais

(semestral) Semestral

         Descritivo qualitativo das ações realizadas de formação, capacitação e especialização

das equipes – máximo 2 páginas (semestral) Semestral

Relatório Anual de Atividades, com as informações referentes ao 4º trimestre e o consolidado 

das realizações do ano anterior, aprovado e encaminhado pelo Conselho de Administração

da OS (nos termos do Artigo 4º, item VIII da Lei Complementar Estadual nº 846/1998),

contendo o comparativo das metas previstas x realizadas, e os seguintes documentos anexos

(a serem elaborados conforme procedimento operacional parametrizado da SEC):
Anual

         Posição dos Índices do Período: Liquidez seca (AC/PC); Receitas Totais / Despesas Totais, 

assinadas pelos representantes legais da Entidade Anual


