
 

 
Museu da Casa Brasileira ganha novo logotipo 

 
Em 2021, o Governo do Estado de São Paulo apresenta nova identidade visual 

do MCB elaborada internamente pela equipe da SECOM. 

Imagem: divulgação MCB 
 

A partir de abril de 2021, o Governo do Estado apresenta o novo logo do 
Museu da Casa Brasileira, uma instituição da Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa do Estado de São Paulo. 

 
O projeto foi desenvolvido internamente pela Secretaria de Comunicação 
(SECOM) e tem como inspiração a fachada do solar neoclássico de 1945 que 
abriga o Museu da Casa Brasileira, e agora passa a representar a nova 
comunicação definida para a instituição. O edifício foi originalmente construído 
para abrigar o ex-prefeito de São Paulo (1934-1938) Fábio da Silva Prado e sua 
esposa, Renata Crespi Prado, e desde 1972 passou a ser a sede do MCB. 

  
 
Sobre o MCB 
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa do Estado de São Paulo, dedica-se à preservação e difusão da cultura 
material da casa brasileira, sendo o único museu do país especializado em 
arquitetura e design. A programação do MCB contempla exposições temporárias 
e de longa duração, com uma agenda que possui também atividades do serviço 
educativo, debates, palestras e publicações contextualizando a vocação do 
museu para a formação de um pensamento crítico em temas como arquitetura, 
urbanismo, habitação, economia criativa, mobilidade urbana e sustentabilidade. 



 
Dentre suas inúmeras iniciativas destacam-se o Prêmio Design MCB, principal 
premiação do segmento no país realizada desde 1986; e o projeto Casas do 
Brasil, de resgate e preservação da memória sobre a rica diversidade do morar 
no país. 
 
SITE: mcb.org.br/ 
Museu da Casa Brasileira | Av. Faria Lima, 2705 | Tel.: (11) 3032-3727  
Acompanhe o Museu da Casa Brasileira também pelas redes sociais. 
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube | Linkedin 
 
 
Informações para imprensa – Museu da Casa Brasileira 
Jaqueline Caires – (11) 3026-3910 | comunicacao@mcb.org.br 
Rachel Brito – (11) 3026-3900 | auxcomunicacao@mcb.org.br 
Giovanna Borghi – (11) 3026-3900 | auxcomunicacaojr@mcb.org.br 
 
Informações para imprensa – Secretaria de Cultura e Economia Criativa 
do Estado de São Paulo 
Davi Franzon – (11) 9-3411-6428 | imprensaculturasp@sp.gov.br 
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