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PLANO DE TRABALHO: ESTRATEGIA DE ACAO

2016 a 2020

APRESENTAcAo
Conforme disposto no Termo de Referéncia para a elaboragao da Proposta
Técnica e Orgamenta’ria para gerenciamento do Museu do Futebol e outros
equipamentos que compoem a convocagao publica
SC-15-2016,
apresentamos nesse documento as estratégias de agéo e 05 principais
resultados pretendidos pela Organizagao Social de Cultura IDBrasiI
Cultura, Educagao e Esporte (doravante IDBrasiI) para o atendimento das
diretrizes da Secretaria de Cultura (SEC), da Politica Museologica da
Unidade Preservagao do Patrimonio Museologico (UPPM) e dos desaﬁos
postos para o Museu do Futebol no periodo de 1 de julho de 2016 a 31 de
dezembro de 2020.
—

Em razao da redugéo do

repasse da

SEC que compoe o orgamento do
Museu do Futebol previsto para o ano de 2017, o presente documento
constitui-se na segunda versao das Estratégias de Agao pactuada quando da
assinatura do Contrato n. 04—2016. As alteragoes pertinentes ao ano de

2017 estao destacadas ao Iongo do texto.
As

estratégias, metas e resultados propostos para

o Museu do Futebol sao

frutos do amadurecimento das equipes técnicas, administrativas e
operacionais, além do Conselho de Administragao da Organizagao Social;
proﬁssionais qualificados que atuam no equipamento desde sua
inauguragao, em 29 de setembro de 2008. Idealizado e realizado pela
Fundagao Roberto Marinho, em parceria com a Prefeitura de 550 Paulo e o
Governo do Estado de 550 Paulo, o Museu do Futebol tornou-se, em menos
de uma década, reconhecido como um museu inovador, néo apenas por sua
impactante proposta curatorial, cenografica, arquitetonica e tecnologica,
mas também pelo desenvolvimento de programas educativos inclusivos e
acesslveis a todos os publicos, de pesquisas relevantes para a memoria do
futebol no Brasil, em parceria com importantes centros de pesquisa e
universidades brasileiras e da ofer‘ta de programagao cultural diversiﬁcada e
gratuita, como exposigoes tempora'rias, itinerantes, virtuais, simposios,
semina’rios, debates, oﬂcinas e jogos para criangas, jovens e familias.
Museu do Futebol conquistou Iegitimidade na area museologica tanto pelo
tratamento do futebol como expressao de nossa cultura e um importante
mediador de relagoes sociais e de identidades, quanto pelos processos
museologicos de curadoria, educagao, pesquisa e gestéo de acervos. A
equipe responsével diretamente pela execugao das atividades—ﬁm, ao Iongo
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de quase oito anos, pode experimentar processos, testar formatos de ag6es
e criar novas metodologias de trabalho, resultando nas Iinhas gerais de
programas e agoes propostas nesse documento. Merece destaque, também,
a area de operagoes e infraestrutura, pela implantagao bem sucedida de
rotinas e pianos de manutengao, melhorias na edificagao e propostas de
agoes que visam, ao Iongo dos anos, diminuir o consumo energético e
automatizar areas como ar condicionado. Do mesmo modo, a equipe de
tecnologia aprimorou—se no conhecimento dos equipamentos, hardwares e
softwares necessaries a gestao de conteudos expositivos, ampliando a
autonomia do Museu do Futebol na constituigéo de projetos a partir das
capacidades internas das equipes. Sera a primeira vez que a area de
tecnologia contara’ com metas especiﬂcas, divididas em programas distintos
e com especial cuidado no Programa de Acervo a partir da consolidagao de
rotinas de backup e armazenamento do acervo digital.
IDBrasiI oferece, por meio dessa proposta técnica, solugoes de gestao
focadas no profundo conhecimento da instituigao e seus publicos, orientadas
para o aprimoramento constante de processos e resuitados, além de
avangos na a'rea museolégica. A partir da estruturagao sistematica de
Pianos Estratégicos e da atualizagao do Plano Museologico do Museu do
Futebol, buscaremos o monitoramento e avaliagao dos resultados da
gestao, com base na sua eﬁciéncia, efica'cia e efetividade, bem como na
agilidade, iisura e economicidade. A gestao proposta pelo IDBrasil busca
aliar as diretrizes conceituais da SEC e da UPPM no cumprimento da missao
institucional do Museu do Futebol priorizando, sobretudo, a qualidade das
agoes, a ampliagao da oferta e de pL'Jincos e o tratamento humano e
acolhedor a funcionarios, parceiros e visitantes.

O

OBJ ETIVO GERAL

Estratégias de Agéo” objetiva apresentar, a partir
dos objetivos especiﬁcos a cada Programa estabelecido pela SEC, as
estratégias para o aIcance das diferentes metas, com indicadores de
produtos e/ou de resultados.
Os principios que nortearam a escolha das estratégias prezaram pelo
atendimento as diretrizes gerais e especiﬁcas da Politica Museolégica da
Secretaria da Cultura, bem como dos desaﬁos postos pela SEC, no Termo
de Referéncia, para a gestao do Museu do Futebol.
Caso a proposta do IDBrasil saia vencedora, esse “Plano de Trabaiho
Estratégias de Agao" compora o Anexo Técnico I do Contrato de Gestao,
podendo ser ajustado conforme entendimentos da Secretaria da Cultural,
Esse “Plano de Trabaiho

—

—
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relevante na pactuagao da proposta ﬁnal de trabalho. Por serem metas de
curto e médio prazo, compreendemos que deve haver ﬂexibilidade na
gestao de modo a adaptar a proposta aos contextos sociais, politicos e
economicos no qual o Museu do Futebol se insere.
Acreditamos na ideia de museu como uma plataforma aberta a seus
pL’iblicos, um ambiente que vise propiciar dia’logos e suscitar reflexoes sobre
questoes sociais contemporaneas, que afetam, sobretudo, as memorias
afetivas e as historias de vida de cada visitante. Consideramos, sob esse
ponto de vista, que o Museu do Futebol possui meios de se constituir, cada
vez mais para seus pinIicos, em um local de referéncia sobre a historia e a
cultura brasileiras, no qual as experiéncias e estorias individuais néo
perdem valor frente aos grandes marcos da historia do esporte. Desse
modo, é fundamental o investimento, nesse novo Plano de Trabalho, no
conhecimento e monitoramento dos publicos das diferentes atuagoes do
Museu.
ESTRATEGIAs DE Acig, NOMERo E PERFIL DE
FUNCIAONARIOS ROTINAS E DBRIGAcoEs CONTRATUAIS DURANTE
A VIGENCIA Do CONTRATO
OBJETIVO’S,

1.
PROGRAMA
GOVERNANgA

DE

GESTRO

I) OBJETIVOS EspEciFlcos:

. Administrar, supervisionar

EXECUTIVA,

TRANSPARENCIA

E

e gerenciar o museu com qualidade,
eﬁciéncia, eficacia, transparéncia e economicidade, garantindo a
preservagao e comunicagao de seus acervos culturais em estreita
consonéncia com a politica museologica e com as diretrizes da SEC. Este
Programa contempla agoes em cinco eixos principals:
. Eixo 1 - Plano museolégico e Planejamento Estratégico:
estruturagao de planejamento estratégico de agoes viavel ao
posicionamento efetivo da vocag'ao do museu frente ao seu amplo
e diversificado conjunto de atividades. O desenvolvimento ou
atualizagao do Plano Museologico de acordo com as diretrizes
estabelecidas pela SEC, além do alinhamento com a Politica de
Acervo os quais sao documentos norteadores que produzem
deﬁnigoes que ultrapassam os Iimites de um Contrato de Gestao,
contemplando a interlocugao com as diversas instancias internas e
externas a Organizagao Social (equipes e Conselhos de
Administragao, Conselhos de Orientagao, UPPM/SEC, Comissao de
Avaliagao).
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Gestao administrativa e financeira: envolve a
de
execugao
uma série de agoes relacionadas a gestéo e custeio
de recursos humanos, servigos e demais despesas para o
gerenciamento do museu (tais como égua, qu, telefone, impostos
e material de consumo), bem como a realizagao de compras e
contratagées, de atividades organizacionais, de prestagao de
contas, manutengao do equilibrio financeiro e gestao arquivistica
do museu.
Eixo 3 - Financiamento e Fomento: prevé a elaboragao e o
desenvolvimento de estratégias para ampliagao e diversiﬁcagao
das fontes de recursos, sobretudo ﬁnanceiros, para as atividades
do museu, incluindo elaboragao e gestao de projetos de captagao
de recursos incentivados e nao incentivados, junto a pessoas
ﬁsicas e juridicas. Este eixo deve estar atrelado ao Programa de
Comunicagao e Desenvolvimento Institucional para potencializar
as entradas de recursos oriundas das receitas previstas no
Contrato de Gestao (tais como cessao onerosa de espago,
bilheteria, cafés, Iojas e aﬁns e Comité de Patronos) e outras
receitas de captagao, sempre visando ao menor custo para o
usuério final (pL'Jinco do museu) e ao incremento dos recursos
repassados pelo Estado, de modo a viabilizar mais e melhores
servigos culturais para a populagao.
Eixo 4 — Mobilizagéo e/ou diversificagao e/ou fidelizagéo de
pﬁblico: Elaboragao de pesquisas e analises para verificar a
capacidade méxima de atendimento do museu e desenvolver
estratégias envolvendo todas as areas técnicas e administrativas
para viabilizar a ampliagao e/ou diversiﬁcagao e/ou ﬁdelizagao do
publico da Institulgao.
Eixo 5 - Monitoramento e Avaliagéo de Resultados: Indicagao
de estratégias internas para monitoramento de suas realizagoes e
da implantagao do Plano Museolégico e demais documentos
norteadores, bem como para a avaliagao dos resultados
alcangados, incluindo a realizagao de pesquisas que apontem o
perﬁl e a satisfagao do publico corn as exposigoes, programagao
cultural e educativa e servigos oferecidos pelo museu, além de
indicar novos posslveis caminhos de agao.

. Eixo

.

.

.

n)

2 -

ESTRATEGIA DE

EIXO 1

-

PLANO

Acio

Museou’mxco

E

PLANEJAMENTO ESTRATéGICO

vem, desde sua abertura, investindo no
desenvolvimento de processos de planejamento, fruto do interesse da
diregao do equipamento no aprimoramento organizacional com o objetivo
de ampliar potencialidades e gerar agoes para o desenvolvimento. E
O

Museu

do

Futebol
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importante ressaltar o historico dos Pianos e Planejamentos estratégicos e
Museologicos do Museu do Futebol:
- 2005 — Inicio do processo de criagao do Museu do Futebol, pela
Prefeitura Municipal de 550 Paulo e a Fundagao Roberto Marinho)
. 2007 — Planejamento museolégico do Museu do Futebol (realizado
pela ADM Museologia e Educagao). Contratado pela Fundagao Roberto
Marinho, esse planejamento auxiliou na conformagéo inicial da

instituigao.

- 29/09/2008

Abertura publica do Museu do Futebol.
2009/2010
Elaborag'éo do “Plano Museologico
Diagnéstico
institucional e Iinhas de agao” (pela Profa. Dra. e musedloga Maria
Cristina Bruno e equipe). Esse documento se mantém, até a presente
convocagao publica, como a principal base conceitual do Museu,
estruturando as Iinhas de agao e as metas de planejamento para a
instituigao.
02011 e 2012 - Planejamento Estratégico do Museu do Futebol,
realizado com apoio de consultoria externa, visou, sobretudo a
gestao do contrato de gestao no. 05/2011, vigente de 2011 a 2016.
o 2015
Planejamento Estratégico do Museu do Futebol, realizado
com apoio de consultoria externa especializada em museologia, visou
reorganizar setores, revisao de misséo, visao e valores do Museu e
desaﬁos para a renovagéo da gestao da instituigao a partir de 2016.
0

—

—

—

—

Os pianos construidos pautaram-se em processos participativos, com o
envolvimento de equipes de todas as areas e também da UPPM.
Considerando a existéncia de plano estratégico desenvolvido em 2015, o
objetivo é atualizé—lo para os biénios 2017-2018 e 2019-2020, considerando
os impactos das agoes realizadas nos anos anteriores e o contexto externo
a instituigao. A temporalidade de atualizagao, a cada dois anos, Ieva em
consideragéo que o cenério cultural, politico e economico no quaI o Museu
do Futebol se insere, passa por um periodo delicado, principaimente frente

aos contextos orgamentérios. N50 prevemos, por quest6es orgamentarias, a
contratagao de consultorias externas para esse processo de revisao, o que
nao impede, entretanto, que as equipes esforcem-se para buscar
externamente boas pra’ticas de gestéo em museus e diélogos com
proﬁssionais da area. A realizagéo das pesquisas de perfil de publico (Eixo
4) devera apontar dados para a atualizagao dos pianos estratégicos.
Propomos também atualizar 0 Piano Museologico do Museu do Futebol no
marco dos 10 anos da instituigao, contratando consultoria especializada
para atuar junto a equipe em ao Iongo de 2019. A escolha do periodo visa
incluir na renovaga‘o do Plano Museologico a discusséo realizada, em
8
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conjunto com o Comité Curatorial, para a nova exposigao de Ionga duragao
do Museu (ver. Programa de Exposigoes e Programagéo Cultural).
Abaixo, indicamos o cronograma de elaboragao e monitoramento dos
planos:

Pianos Estratégicos

x

x

Plano Museolégico

Monitoramento das agées

(relatérios semestrais)

x
X

EIXO 2 - GESTRO ADMINISTRATIVA
As

X

E

X

X

FINANCEIRA

a gestao administrative e financeira do IDBrasiI para o
Futebol devem estar alinhadas aos desaﬁos colocados a

estratégias para

Museu

do

instituigao, que ocasionara certamente na revisao de processos técnicos de
trabalho que demandarao atengao e acolhida por meio das equipes-meio de
modo a viabilizar, com Iisura, economicidade e respeito aos processos legais
da instituigéo, agoes culturais de ma’xima qualidade.
Regulamento de Compras e Contratagoes e 0 Manual de Recursos
Humanos vigentes ja’ foram aprovados por diferentes orgaos de controle. Os
funcionérios e prestadores de servigo participam de constantes processos de
treinamento e motivagao. Para a gestao contébil, o IDBrasiI conta com uma
assessoria especializada em terceiro setor, Quality Servigos Contébeis, que
presta servigo para diversas organizagoes sociais no Brasil. A sua assessoria
juridica é prestada pelo escritorio Rubens Naves, e a gestao de direitos
autorais e de imagem conta com consultorias pontuais feitas pelo escritorio
Cesnik, Salinas e Quintino, especializado em terceiro setor, A auditoria
externa tern sido realizada, de 2014 a 2016 pela KPMG e todas as contas da
OS foram aprovadas pelos Tribunals de Contas.
O

Propomos uma linha nova de proqramas de treinamento, focado na
melhoria da qualidade dos servigos ao publico prestados pelas equipes
terceirizadas de Iimpeza e seguranga. Em 2016 teve inicio o Projeto
Conviver, dentro de um Programa voltado a Consciéncia Funcional.
Desenvolvido pela equipe do Nucleo Educativo, em conjunto com o Nucleo
de Recursos Humanos do Museu, o projeto surgiu da constatagao da
necessidade de treinamento especializados constante dos funcionarios
terceirizados, que convivem diariamente com 05 funcionarios e publicos do
Museu, em razéo de sua alta rotatividade. Planejado pela equipe educativa,
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o Projeto visa aprimorar a qualidade do servigo oferecido aos visitantes do
Museu e também o maior engajamento e satisfagéo dos funcionérios

terceirizados.
O bem-sucedido inicio do projeto motivou sua inclusao permanente no
Programa de Gestéo Executiva, Governanga e Transparéncia. Esta proposta
a realizagéo de 4 encontros por ano com 05 funcionérios terceirizados, no
quaI os educadores buscarao conhecer, dialogar e sensibilizar essas equipes
para o seu papel na dinémica do atendimento e dos servigos oferecidos ao
pL'Jinco no Museu do Futebol.

Aiém dos documentos previstos na Clausula 2a do Contrato de Gestao, o
IDBrasiI encaminhara’ os seguintes documentos, conforme periodicidade

indicada abaixo:

.

Relatorio Trimestral de Atividades do 1°, 2° e 3° trimestres de cada
ano, aprovado e encaminhado pelo Conselho de Administragao da OS
(nos termos do Artigo 4°, item VIII da Lei Complementar Estadual n°

846/1998), contendo

o comparativo das metas previstas x realizadas,
documentos anexos (a serem elaborados conforme
procedimento operacional parametrizado da SEC):
Anexos Administrativos do Relatério Trimestral
Relatério Gerencial de Acompanhamento da Execugao Orgamentéria Previsto x Realizado (MODELO SEC)
Relatorio Sintético de Recursos Humanos (MODELO SEC)Relatorio de Captagao de Recursos (MODELO SEC)Balancete Conta’bil (REFERENCIA: NBC)Declaragao assinada pelos representantes Iegais da entidade
atestando recolhimento no prazo- correto dos impostos e encargos
trabalhistas referentes a pagamentos efetuados para PJ (pessoas
juridicas) e PF (pessoas fisicas), assim como das contas de utilidades
pUincas, sem multas
Certidao dos membros do Conselho Administrative e Fiscal com inicio
e término do mandato e data da reuniéo da nomeagéo (Semestral)
Relatorio de Atividades de Organizagéo do Arquivo, em atendimento
as orientagoes da CADA ma’ximo 2 péginas (semestral)
Relagao de convénios e parcerias firmadas no periodo, nacionais e
internacionais (semestral)
Descritivo qualitativo das agoes realizadas de formagéo, capacitagéo e
especializagéo das equipes ma'ximo 2 paginas (semestral)
Relatorio AnuaI de Atividades, com as informagoes referentes ao 4°
trimestre e o consolidado das realizagoes do ano anterior, aprovado e
encaminhado pelo Conselho de Administragao da 05 (nos termos do
Artigo 4°, item VIII da Lei Complementar Estadual n° 846/1998),
contendo o comparative das metas previstas x realizadas, e 05
seguintes documentos anexos (a serem elaborados conforme
procedimento operacional parametrizado da SEC):
e 05 seguintes

.
o
o

.

—

o
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Anexos Administrativos do Relatorio AnuaI
Relatorio Gerencial de Orgamento Previsto x Realizado
SEC)

(MODELO

-

Relatorio Sintético de Recursos Humanos (MODELO SEC)
Relatorio Analitico de Recursos Humanos (MODELO SEC)
Relatorio de Captagao de Recursos (MODELO SEC)
Relatorio de gastos mensais com égua, energia elétrica, gas, telefone
e internet (MODELO SEC)
Normas e Procedimentos de Atendimento ao PUinco, com Tabela de
Valores da Cessao Onerosa dos Espagos e da Bilheteria, ambas com
05 indicativos dos descontos e gratuidade (vigentes no exercicio

anterior)
Declaragao

assinada pelos representantes Iegais da
atestando recolhimento no prazo- correto dos impostos e
trabalhistas referentes a pagamentos efetuados para PJ
juridicas) e PF (pessoas fisicas), assim como das contas de

Entidade
encargos

(pessoas

utilidades

publicas, sem multas
Posigéo dos indices do Periodo: Liquidez seca (AC/PC); Receitas
Totais / Despesas Totais, assinadas pelos representantes Iegais da
Enudade
Certidao conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e
a divida ativa da Uniao, que incIui débitos as contribuigoes
previdenciérias e as de terceiros www.receita.fazenda.gov.br
Comprovante de inscrigéo e situagao cadastra| - CNPJwww. receita. fazenda.qov. br/PessoaJuridica/CNPJ/cnm’reva
Certificado
CRFFGTS
do
de
regularidade
—

ﬁg

Certidao negativa de débitos tributaries da divida ativa do Estado de
550 Paulo www. dividaativa. pgg. soggvpr
Certidao
mobilia’rios
de
tributos
CERT
http: //www3. prefeitura. sp. gov. br/SF8576_
_INTERNET/EmitirCer
tidaoCCM. aspx
CADIN
do
Certiﬁcado
-Estadual
adin sa ual a es ubl cadin.as
httos://www.fazenda.so. ov.
—-

x

Relagao de apenados do TCE - http://www4.tce.sp.gov.br/consulta-

apenados

Sangoes administrativas - www.sancoes.sp.gov.brCertificado de regularidade cadastra| de entidades
CRCEwww.cadastrodeentidades.sp.gov.br
Certidao
débitos
de
CNDT
trabalhistas
negativa
www.tst.jus.br/certidaoDemais anexos previstos nas Instrugoes Normativas do TCERegulamento de aquisigoes de bens e contratagoes de obras e
servigos com recursos do Contrato de Gestéo, devidamente publicado
—

—

no DOE
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-

-

copia das atas de reunioes do Conselho de Administragao,
devidamente registradas, que abordem assuntos relacionados ao
Contrato de Gestao
Manual de Recursos Humanos-

EIXO 3

-

FINANCIAMENTO

E

FOMENTO

As principals fontes de geragao de receita para o Museu do Futebol sao,
desde a abertura: bilheteria, cessao onerosa de espagos e o

desenvolvimento de projetos para patrocinios, permutas e doagoes. Diante
dos desaﬁos orgamenta’rios para a sustentabilidade da instituigao,
descrevemos abaixo as estratégias para ampliar e diversificar as fontes de
receita:

a) Diversificagao da programagao cultural, cursos e
workshops, a partir da cobranga de taxa de inscrigéo e/ou
ingresso diferenciado
Objetivo: oferecer atividades culturais a publicos diversificados, a
partir dos conteudos e acervo do Museu, com cobranga de
ingresso e/ou taxa de inscrigéo, de modo a viabilizar o
aprimoramento da programagao, atrair novos publicos e gerar
receitas financeiras. Todas as atividades Iistadas abaixo ainda
passarao por estudos de mercado para a precificagao adequada.
a.1) Workshops para gestao de direitos autorais e de imagem,
gestéo de patrimonio intangivel e salvaguarda digital, descritos
no Programa de Acervo: Documentagao, Conservagao e
Pesquisa;
a.2) Curso “Futebol no mundo das artes", meta condicionada a
captagao de recursos descrita no Descritivo Resumido do
Programa de Exposigées e Programag§o Cultural;
a.3) Programa “Uma noite no Museu”, meta condicionada a
captagao de recursos descrita no Programa de Exposigoes e
Programagao Cultural.

e implantagéo do Plano para melhoria dos
resultados da cessao onerosa dos espagos (Auditério,
Foyer, Visitas exclusivas, etc)

b) Criagao

0

Museu do Futebol foi concebido e planejado para que seus espagos
(auditorio, foyer, sala Osmar Santos e Visitas exclusivas a exposigao)

pudessem ser oferecidos a diferentes empresas e produtores
interessados em realizar eventos. A locagao dessas areas
correspondeu, desde a abertura do Museu, a um importante
percentual do total de receitas ﬁnanceiras do equipamento. Essa
12
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atividade, entretanto, vem apresentando, desde 2015, uma queda
em seus resultados, provavelmente relacionada om a crise economica
atual no pals. Trata-se, portanto, de um momento importante para
reavaliagéo de procedimentos, critérios e estratégias de prospeccéo
de clientes interessados na Iocagéo dos espagos do Museu. O Plano
visa diagnosticar os produtos, servigos oferecidos pelo Museu,
comparar com o mercado e direcionar esforgos para a melhoria no
indice de resultados dessa fonte de receitas.
Dentre outras agoes, esse Plano visara discorrer sobre:
- diagnostico do atendimento comercial, infraestrutura e regras
atuais que balizam a locagao dos espagos;
- realizagao de pesquisa de mercado com vistas a adequagéo
da tabela de pregos e beneﬁcios de locagéo, incluindo, por
exemplo, combos promocionais a clientes que se ﬁdelizarem;
- adogao de processos mais comerciais na atual equipe
responsa’vel pela gestéo dos espagos, com ferramentas de
email marketing, telefonemas, visitas a clientes, presenga em
feiras e demais espagos de relacionamento;
- viabilizagao de melhorias na infraestrutura dos espagos, da
atualizagéo dos recursos tecnologicos oferecidos, a partir dos
resultados e da experiéncia acumulada no Museu;
- criagao de ferramentas de avaliagéo de satisfagao dos clientes

pés-evento;

-

criagao e controle de banco de dados para prospecgao de

novos clientes;
estabelecimento de metas claras para o montante de
recursos desejados por meio da locagao dos espagos, em
sinergia com a programagao cultural proposta para o Museu do
Futebol, de mode a nao gerar impactos nas atividades
culturais;
- criagao de processos de trabalho que busquem a sinergia
entre essa atividade do Museu e a a’rea de captagao de
recursos e relacionamento com parceiros.
—

Estudo de viabilidade para cesséo onerosa do acervo digital do
Museu a terceiros
Museu, por meio do seu Centro de Referéncia do Futebol
Brasileiro (CRFB), reuniu a partir de pesquisa e agoes de
digitalizagéo, um importante conjunto de colegoes sobre diferentes
temas relacionados ao futebol: colecionadores, futebol feminino,
futebol amador, dentre outros. O nL’imero de itens digitais do
acervo constitui-se um ativo que pode ser comercializado, case a
O
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Iegislagao a respeito de direitos autorais, de imagem e direitos
conexos permitam. Com 0 intuito de abrir uma nova fonte de
receita para a instituigao, é parte das estratégias desse plano um
estudo da viabilidade de uma politica de cobranga de direitos de
uso e reprodugao de acervos no Programa de Acervo:

Documentagao, Conservagéo e Pesquisa.

Ampliagéo do m’imero de projetos inscritos em Leis de
Incentivo e editais
a diversificagao das possibilidades de captagao de
recursos via projetos, propomos ampliar, no novo periodo de
gestéo de 2 para 3 o minimo de projetos inscritos em Leis de
Incentivo e editais. Em Iinhas gerais almejamos inscrever, sempre
que possivel, planos anuais nas leis federal (Lei Rouanet) e
estaduai (Proac), e pelo menos um projeto em Lei de incentivo ao
Esporte (Estadual e/ou Federal), além da busca constante de
editais e prémios, nacionais e internacionais. No Programa de
Exposigoes e Programagao Cultural descrevemos dois projetos
planejados para as leis do esporte, descritos como Metas
Condicionadas.

Visando

d) Criagao de Programa de doadores Pessoas Fisicas
No Programa de Comunicagao e Desenvolvimento Institucional é
apresentada uma meta para o ano de 2017 que visa a

implantagao de um programa de doadores Pessoas Fisicas. Inédito
no Museu, o programa tera como foco a mobilizagao de agentes
esportivos, jogadores e ex-jogadores de futebol e empresa’rios que
queiram se associar ao Museu mobilizados pela paixao pelo
esporte.

Ampliagéo de permutas
Uma das possibilidades para a sustentabilidade ﬁnanceira da
instituigao é a negociagao de permutas de servigos e materiais
com o objetivo de desonerar custos continuos da instituigao, tais
como: materials de banheiro, impressao de ingressos, uniformes,
folheteria, dentre outros. O Museu obteve permutas com
empresas patrocinadoras e apoiadoras da implantagao do
equipamento, como Cielo (ingressos), e posteriormente com
Kimberly Clark (materials de banheiros), TAM (passagens aéreas)
e Adidas (uniformes). As metas para a ampliagao das permutas
estao descritas no Programa de Comunicagao e Desenvolvimento

Institucional.
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Agﬁes desenVOIVidaS/ano
Bilheteria/Cesséo Onerosa

17,18%

x

22,3%

23,71%

28,69%

30,69%

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

/Projetos
patrocinados/Doagoes/perm utas
Eventos da programagao cultural
com ingresso diferenciado
Programa de Doagéo Pessoa Fisica
Cessao onerosa de direitos de uso
e de reprodugéo de acervos
EIXO 4

-

MOBILIZACRO E/OU DIVERSIFICACAO E/OU FIDELIZACRO

DE Pl'JBLICO

Museu do Futebol consolidou-se, desde a abertura, como um dos museus
mais visitados do estado de 550 Paulo. Em 2015, no entanto, apos a Copa
do Mundo de 2014 e devido ao contexto extraordinério de orgamento e
rompimento de programas importantes, como a Cultura é Curriculo,
promovido pela Fundagéo para o Desenvolvimento da Educagéo FDE, ha a
sinalizagéo da queda de publico. Manter o alto lndice de visitagéo torna-se,
portanto, um dos desaﬁos ao novo periodo de gestao. Propomos alcangar,
no proximo periodo, metas de visitantes que seguem a série histérica do
Museu, considerando como pico de visitagao o ano de 2018 devido a Copa
do Mundo. Compreendemos que a atragéo de visitantes é resultado de um
conjunto de fatores: em primeiro Iugar a qualidade e diversidade da oferta
de programagao e exposigoes, aliada a um plano eficaz de divulgagao e
excelente atendimento ao publico. Contudo, é preciso criar parémetros para
conhecer, monitorar e avaliar a participagao e satisfagao dos publicos, de
modo a, a partir da atuagao integrada de diferentes setores do Museu do
Futebol, melhorar os resultados de visitag'a’o.
O gréfico abaixo mostra a série historica do Museu e as metas propostas
para o proximo perlodo em comparagao com a série:
O

—
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Como estratégias de mobilizagao, diversiﬁcagao e ﬁdelizagao de publicos

propomos:

a) Pesquisas de perfil e satisfagéo de
qualitativa

pt’xblicos,

quantitativa e

Com 0 objetivo de conhecer o perﬁl e avaliar a satisfagao dos diferentes
pL’Jincos das ag6es do Museu, propomos a realizagao de trés pesquisas,
bienais, com metodologia quantitativa: em 2016, 2018 e 2020. Além disso,

em todo o periodo daremos continuidade ao totem eletronico para medigao
de satisfagao e as pesquisas do pUinco oriundo do agendamento para
visitas educativas. De mode a contemplar todos os publicos do Museu,
tornaremos sistemética a pesquisa de satisfagao nas agoes de programagao
cultural e implantaremos pesquisa de perﬁl e satisfagao aos visitantes
exclusivos do Centro de Referéncia do Futebol Brasileiro e pesquisa
eletr6nica no site de consulta publica ao Banco de Dados do Museu.
Considerando que, em 2018, o Museu completara 10 anos, propoe-se - na
condigao de meta condicionada a captagéo de recursos no ano de 2017 como projeto inédito na instituigao e agao rara no meio dos museus
brasileiros a realizagao de uma pesquisa qualitativa de avaliagao da
recepgao, interesses e interpretagoes que o publico tem do Museu do
Futebol. A pesquisa visa ao Ievantamento de dados e anélise em torno de
trés quest5es principais, abaixo relacionadas:
16
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Avaliacao do uso DL'iinco do Museu do Futebol — o que o pdblico
pensa do Museu?
A pesquisa deve visar a compreensao e sistematizagéo da visao
que o
publico frequentador tem do Museu, qual a imagem que a instituigao
1.

transmite ao visitante.

2. Avaliagao da exposigao de Ionga duragao

—

como o pdblico visita a

exposicao? Como se comporta entre o momento de cheqada a Praca
Charles Miller até a sal'da?1

a) estudo do uso dos aparatos expositivos e percursos realizados
(analise dos percursos e usos das interagoes, tempo de permanéncia
em cada saIa etc) e/ou da etnografia.
b) Estudo da
compreensao dos conceitos/conteudos
expositivos
(possibilidades de aprendizagem).

- o que o odblico deseia
ver ng Museu?
Levantamento de expectativas e compreensoes para a renovagao da
exposigao com diferentes perﬁs de pL’Jincos (familias, boleiros e nao
boleiros, professores, turistas, estudantes, estrangeiros etc.)

3. Renovacao da exposicao de Ionqa duracao

0 quadro abaixo sintetiza as estratégias de pesquisa realizadas conforme
tipo de pUblico propostas para o periodo:

Totem
Pesquisa de satisfagao
e|etr6nico
Pesquisa de perﬁl e satisfagao
Método quantitativo
Pesquisa qualitativa: avaliagao da
exposigao e da imagem do Museu do
Futebol
meta condicionada a
captagao de recursos
Pesquisa com pdblico agendado
(Educaﬂvo)
—

—

x

x

x

x

x

o

x
x

x
x

—

x

x

x

x

x

No que se refere a essa proposta, vale ressaltar que, em 2016, a atual Diretora Técnica do
Museu do Futebol, Daniela AIfonsi, conciuira’ sua tese de Doutorado, na Universidade de 550
Paulo, que versa sobre um estudo etnogréﬂco em museus e memoriais esportivos no Brasil,
tendo foco principal a sua experiéncia no Museu do Futebol desde a abertura, em 2008. Os
resultados dessa tese, desenvolvida a partir da perspective antropologica, também
contribuirao para o desenho e resultados esperados com essa agao.
1
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Pesquisa de perﬁl e satisfagao do
publico exclusivo do CRFB
Pesquisa de perﬂl e satisfagéo do
pL’iblico virtual do banco de dados
Pesquisa de perﬂl e satisfagao do
publico da Programagao Cultural
(agoes no Auditorio, Foyer, Praga
Charles Miller, etc)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

b) Atividades educativas, culturais e de pesquisa com o entorno
(Praga Charles Miller e bairro do Pacaembu)
Desde o ini'cio de 2016, temos buscado estreitar relagoes com 03 moradores
do bairro do Pacaembu, composto por 2.600 domicilios. A primeira
aproximagao foi com a Associagao de moradores Viva Pacaembu para 550
Paulo, que realizou, em abril de 2016, o evento de aniversério de 25 anos
de tombamento do bairro. A mesma associagéo tem buscado a articulagéo
para a criagao de um Comité Gestor da Praga Charles Miller, no qual ja se
acordou a participagao de um representante do Museu e do Estédio. O novo
periodo apostaré em agoes de programagao cultural que mobilize os
moradores do bairro e atraia familias para a o complexo Praga-EstadioMuseu.

c) Busca ativa por novas parcerias para agendamento de grupos

para visitas

publico agendado em servigo educativo tem capacidade para atender a
270.000 pessoas no periodo do novo contrato. A meta minima, estabelecida
no Programa Educative, é de 109.300, 40% da capacidade. Somente a
busca ativa por parcerias que tragam publicos mediante agendamento
possibilitara superar o mi'nimo estabelecido no Plano, sendo uma importante
estratégia de mobilizagao de publicos.
O

d) Conceber e implantar politica de concesséo de gratuidades e
descontos para ingressos visando fidelizagao de publicos
atrair novos visitantes e facilitar a ﬁdelizagéo dos que jé
conheceram o Museu, propomos a concepgao e implantagao de uma politica
para beneficios (cessoes e descontos) relacionados ao ingresso. Farao parte
desse piano, dentre outras agoes, a criagao de pacotes e parcerias com
instituigoes conforme abaixo:
- combo familia (prego especial para familias que visitam o Museu aos
domingos e feriados);
Visando
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voucher para estudantes de escolas publicas, que visitam o Museu a
partir da escola, trazerem sua familia (exemplo trazido do MAR
Museu de Arte do Rio);
- campanhas junto aos sécios-torcedores dos c/ubes (criar um modelo
de negocio com as agéncias que regulam a venda das carteirinhas de
socios-torcedores de modo a oferecer beneﬁcios aos novos e atuais
associados);
- campanhas com a Federagao Paulista de Futebol, organizadora do
Campeonato Paulista e outros torneios no Estado de 550 Paulo
(mediante descontos no Museu a quem apresentar os ingressos dos
jogos, tal como realizado durante 2 anos no Museu do Futebol);
- gratuidade a quem visitar o Museu faltando 15 dias para a abertura
de uma nova exposigao, de modo a incentivar o retorno desse pL’Jinco
para uma nova atragao do Museu que seré inaugurada em um breve
periodo (exemplo trazido do ICA - Instituto de Arte Contemporénea
de Boston, MA);
- promogoes em datas comemorativas (dia das maes, pais, criangas,
etc);
- deﬂnigao de calendério anual de dias gratuitos, relacionados a datas
comemorativas (por exemplo, aniversario do Museu do Futebol), de
modo a organizar as estratégias de divulgagao para a imprensa.
-

—

Consta do Programa de Comunicagao e Desenvolvimento Institucional,
estratégias que visam divulgar amplamente os diferentes beneﬁcios
propostos por esse plano, cujos resultados serao monitorados a partir dos
dados colhidos na Bilheteria do Museu.
EIXO 5 - MONITORAMENTO

E

AVALIACRO DE RESULTADOS

forma de contribuir para processos de gestéo participativos,
transversais e corn foco em resultados pertinentes a missao institucional,
apresentamos nesse Eixo, as estratégias para o monitoramento e avaliagéo
da gestéo museologica.
Como

a) Conceber e implantar ferramentas para avaliagéo qualitativa
das agées museolégicas (processos e resultados)
Compreendemos como parte importante de um Programa de Gestao,
Governanga e Transparéncia a avaliagéo dos processos de trabalho internos
e dos resultados das agoes destinadas ao publico, tais como: exposigoes,
visitas e atividades educativas, pesquisas, base de dados e atendimento em
geral. A proposta é criar, em 2018, juntamente com a atualizagao do Plano
19
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Museologico, uma ferramenta de avaliagao qualitativa de tais processos e
resultados do ponto de vista interno. TaI ferramenta estaré em consonéncia
com 05 esforgos da SEC junto aos Comités de Educagao, Acervo e
Indicadores, especialmente esse ultimo, cujo foco é a criagao de indicadores
de qualidade para a a'rea da cultura. Essa nova proposta tem, portanto, um
duplo objetivo: por urn Iado melhorar os processos e resultados da gestéo
do Museu, nos diferentes ni'veis e competéncias funcionais; e, por outro,
colaborar para a Diretriz 2 da UPPM apontada na pa'gina 25 do Termo de
Referéncia do edital.

b) Apresentar resultados de programas e projetos museolégicos
de forma clara nos sites institucionais (IDBrasiI e Museu do
Futebol), além do envio por email a parceiros e interlocutores

de diferentes areas.

meta, constante do Programa de Comunicagao, prop6e publicizagao dos
resultados anuais do Museu, por meio de Relatorio de Gestéo e/ou outras
publicagoes) nos sites institucionais, além do envio personalizado a
parceiros e interlocutores de diferentes a'reas. AImeja-se criar mecanismos
de garantir a transparéncia das informagoes, engajar esse publico para
torna-Ios repiicadores dos resultados da instituigao, criando urn circulo
virtuoso de formagéo de publicos e novas parcerias.

A

c) Participar ativamente dos Comités e instancias de discussao
dos 6rg§os museolégicos e patrim6nio (ICOM, IBRAM, IPHAN

etc)

Um dos desaﬁos posto pela SEC para o novo periodo de Contrato é
propiciar maior visibilidade do Museu do Futebol junto a area museologica,
dado o ineditismo de sua proposta de trabalho com acervos digitais e
pesquisa com referéncias patrimoniais. Soma—se a essa caracteristica o
pioneirismo na area de acessibilidade e nas agoes educativas inclusivas.
Assim, o novo Programa de Gestao, Governanga e Transparéncia visa ao

comprometimento em meta da participagao de funcionarios do Museu em
diferentes insténcias de discussao na area museologica, de modo a
aumentar a presenga institucional nesses orgéos, fomentando a troca de
experiéncias, a formagao das equipes e a articuiagao entre instituigoes e
museus.
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d) Elaborar

Cartilha

para

acolhimento

funcionérios/estagiérios/Jovens Aprendizes

de

novos

Com 0 objetivo de propiciar melhor integragao entre equipes, engajamento
dos colaboradores e compreensao sobre a gestao do Museu, zelando pelo
principio de transparéncia e governanga, propoe-se elaborar uma cartilha de
acolhimento de novos funcionérios, estagiarios e aprendizes (a ser
distribulda também para 05 membros atuais das equipes) com informagoes
bésicas do modelo de gestao, missao, viséo e valores do Museu,
organograma e atribuigoes principals de cada setor e boas praticas de

conduta.

e) Apresentar e avaliar os resultados do ano e do Plano de
Trabalho do exercicio seguinte com 05 colaboradores internos
do Museu do Futebol

Com 0 objetivo de consolidar rotinas organizacionais que contribuam para a
transparéncia da gestao e para a participagéo de diferentes insténcias no
planejamento das agoes, introduzimos na proposta deste Plano a meta de
apresentagao e avaliagao de resultados para o pdblico interno.

f) Realizar

pesquisa
condicionada)

de

Clima

organizacional

(meta

Realizar pesquisa de Clima para dar subsidios, entre outras agoes, a um
sistema de avaliagao de processos e resultados do trabalho empreendido
por diferentes a’reas no Museu. Vale Iembrar que houve uma pesquisa de
Clima Organizacional no ano de 2009, ainda no primeiro contrato de gestéo,
que apontou para necessidades de melhorias de processos, em especial nas
Iiderangas, além de trazer o retorno, bastante positivo a instituigao, do alto
indice de motivagao dos colaboradores do Museu. Em razao das alteragoes
ocorridas na gestéo da OS nos ultimos anos e, frente a novos desaﬁos
postos ao novo contrato, o objetivo a Iongo prazo é consolidar a pratica da
avaliagao de processos e resultados, e avaliar esse processo, dentre outras
possibilidade, por meio de uma pesquisa a ser realizada em 2019, sobre
clima organizacional, condicionada a captagao adicional de recursos.
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III)

Nl'JMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS EXCLUSIVAMENTE DO

PROGRAMA:

Por ser um Programa de Gestao, envolvendo diferentes areas e atividades
do Museu do Futebol, participam e responsabilizam—se pelas agoes e

resultados:

uantidade
1
1

Carﬂ

Diretor Executiva do
IDBrasil
Diretora

Administrativo1

Financeira
Diretor de

Operagoes eInfraEstrutura
1

Diretor Técnico do
Museu do Futebol

1

Coordenador de

1

Desenvolvimento
Institucional
Coordenador

Comunicagao e

Administrativo—

Financeiro
1

Coordenadorde

Gestao de Recursos
Humanos
1

Coordenadorde
Exposigoes e

Programagéo

Perfil

Graduado em Economia e Arquitetura
Graduada em Engenharia de Produgao
mestre em Ciéncias Contébeis e
Atuariais
Ciéncias
Graduagao
em
superior
Humanas com experiéncia na area de
Gestao
de
risco,
infraestrutura,
de
manutengao, seguranga
programa
preditiva - patrimonial
Graduada em Ciéncias Sociais, mestre
em Antropologia Social. Em tese de
doutoramento, pesquisa e analisa os
museus e memorais esportivos do
Brasil, com experiéncia na América
Latina (Argentina e Uruguai) e Europa
e

(Reino Unido)
Graduagao em Curso Superior em

Administragao/Economia

Graduagao em Curso Superior em
Ciéncias Humanas e experiéncia na
area financeira, contabil, compras e
contratos
Graduagéo em Curso Superior de
Economia
e
especializagao
em
Recursos Humanos
Graduagéo em Curso Superior em
Ciéncias Humanas

Cultural

1

Coordenadorde
Centro de
Referéncia do

Futebol Brasileiro

Graduagao
Ciéncias

em

Curso Superior
Sociais
e

Humanas
Técnicas Correlatas

em
ou
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uantidade
1

Cm

Coordenadordo
Educativo

1

Assistente de
Relagﬁes

Institucionais

Perfil

Graduagao em Curso
Ciéncias Humanas

Superior

em

Graduagao em Curso Superior em
andamento
areas
nas
de
Administrag'ao,
Marketing/Relagoes
Publicas

Para a gestao administrativa, especialmente no cumprimento das rotinas e

obrigagoes contratuais, a equipe compoe- se de:

Quantidade
1

Cargo

Coordenador AdministrativoFinanceiro

1

Coordenador de Gestao de
Recursos Humanos

1

Analista Administrativo

3

Assistente Técnico
Administrativo-Financeiro

3

Bilheteiras
Supervisor de Bilheteria

1

1

Copeira

1

Mensageiro

Perfil

Curso
Graduagéo
em
Superior e experiéncia na
a’rea ﬁnanceira, contébil,
compras e contratos
Curso
Graduagao
em
Superior de Economia e
especializagéo em Recursos
Humanos
Graduagao
em
curso
superior em Administragao,
Ciéncias
Contébeis
ou
correlatos
Curso
Graduagao
em
Superior
em
Ciéncias
Administragéo,
Conta’beis ou Correlatos
Ensino Médio Complete
Ensino Médio Completo Superior em andamento
Administragao, Ciéncias
Contébeis ou Correlatos
Ensino Fundamental
Ensino Fundamental

IV) POBLICO ALVO: visitantes, publicos de relacionamento e usuérios em
geral.
V) ROTINAS E OBRIGACOES CONTRATUAIS DO PROGRAMA
GESTAO EXECUTIVA, TRANSPARENCIA E GOVERNANCA

DE
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Executar
atualizar
e
o
periodicamente
plano
museologico/planejamento estratégico do museu, submetendo-o a
aprovagao do Conselho de Administragao e da SEC.
Manter vigentes todas as condigoes de qualificagao, celebragao e
avaliagao do Contrato de Gestao. Enviar Iista de conselheiros e
diretores atualizada, certidoes negativas e demais comprovagoes e
demonstrativos previstos na Iegislagao.
Gerenciar o museu atendendo com rigor aos requisitos de
transparéncia, economicidade e agilidade gerencial, apoiados em um
qualiﬁcado Sistema de gestao integrado.
Desenvolver planejamento e agoes de ﬁnanciamento e fomento que
possibilitem uma gestao com diversiﬁcadas fontes de recursos e a
ﬁdelizagao de apoiadores e patrocinadores.
Manter atualizados e adequados 0 Manual de Recursos Humanos e o
Regulamento de Compras e Contratagoes, submetendo a prévia
aprovagéo do Conselho da OS e da SEC, propostas de alteragao e
atualizagéo.
Manter gastos com pessoal e com diretoria até os Iimites
estabelecidos no Anexo III do Contrato de Gestao. Apresentar
informagéo anual dos indices de gastos praticados no periodo.
Cumprir a regularidade de entregas de relatorios, certidoes e
documentos, conforme prazos estabelecidos e modelos fornecidos
Procedimentos
POP
nos
Parametrizados
Operacionais
—

(POP_RPT_2013 e POP_RPA_2013).

Manter Sistema de Gestao Interno dotado de estrutura
organizacional, sistemas administrativos e Operacionais, recursos
humanos, controle de patrimonio, controladoria, comunicagao,
regulamento de compras, plano de cargos e salarios e controle de
custos.
Manter o equilibrio economico-ﬁnanceiro durante toda a vigéncia do
Contrato de Gestao. Manter a capacidade de Liquidagao das Dividas
de Curto Prazo. Controlar a capacidade de pagamento das despesas
(receitas totais x despesas totais). Apresentar demonstrativo dos
indices e célculo trimestralmente (para
acompanhamento) e
anualmente (para avaliagéo).
Manter o museu associado ao ICOM Brasil (Comité Brasileiro do
Conselho Internacional de Museus), e utilizar as trés associagoes
proﬂssionais a que membro institucional tern direito para ter
funcionérios do museu participando ativamente de comités teméticos

do ICOM.

Cumprir a regularidade e 05 prazos de entrega dos documentos
indicados no Anexo “Cronograma de Entrega de Documentos das 055
de Museus”.
Atualizar a relagao de documentos de arquivo a partir da aplicagao da
Tabela de Temporalidade e do Plano de Classificagao, conforme
Iegislagéo vigente.
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Elaborar relagao de documentos para eliminagao, com base na Tabela
de Temporalidade (Entrega de uma copia ao CADA junto com o
relatorio do 4° trimestre).
Realizar a ordenagao e o registro das séries documentais, conforme o
Plano de Classificagao e Tabela de Temporalidade.
Manter site da Organizagao Social e dos objetos contratuais
atualizados, seja no concernente a programagéo cultural, seja com
relagéo aos itens de prestagao de contas e compras e contratagoes, a
qu dos itens verificados pela Unidade de Monitoramento em seu
indice de Transparéncia.
Enviar anualmente relatos das agoes envolvendo o Eixo 1 e,
semestralmente, relatos das agoes envolvendo os eixos 3, 4 e 5.
2. PROGRAMA DE ACERVO:
PESQUISA

I)

CONSERVACRO,

DOCUMENTACRO

E

OBJ ETIVOS ESPECiFICOS:

Salvaguardar e desenvolver o patriménio museologico, arquivistico
[quando for o caso] e bibliogréfico [quando for o caso] dos museus
da SEC, para que os mesmos sejam preservados, valorizados e
disponibilizados no presente e para as geragoes futuras;
Assegurar a conservagao e preservagéo dos acervos museologico,
arquivistico e bibliogréfico, por meio de plano de conservagao com
agoes preventivas e corretivas.
Garantir recursos financeiros para as atividades de preservagéo,
pesquisa e disponibilizagéo dos acervos (contratagao de servigos
proprios e/ou de terceiros e compra de materials);
Prover recursos humanos especializados e capacitados para as
atividades de preservagao, pesquisa e disponibilizagao dos acervos;
Adotar critérios e procedimentos baseados em normas internacionais
para gestéo dos acervos e nas diretrizes construidas pela UPPM;
Manter inventario e todos os tipos de registros atualizados dos
sob
objetos
guarda
e/ou
tempora’ria
permanente
(empréstimo/comodato);
Manter procedimentos e registros atualizados de movimentagao e uso
dos objetos;
Promover higienizagao e agoes de conservagao dos acervos e/ou
tratamento adequado de itens digitais e suportes de patrimonio
imaterial;
Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibilizagao (levantamento e
registro de informagoes) dos acervos da instituigao;
Realizar estudos, pareceres e outras agoes para ampliagao qualificada
do acervo, estabelecendo ajustes com o Poder Pt'iblico e a iniciativa
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o

.

privada para aquisigao de acervos relevantes para o patrimonio
cultural do Estado;
Articular as agoes realizadas, constitulndo um centro de pesquisa e
referéncla que amplie as possibilidades de produgao e difusao de
conhecimento, e de interagao do pL’Jblico com as tematicas do acervo,
atento as quest6es da Museologia contemporénea.
Rotinas da area de tecnoloqia do Museu do Futebol: Atualizar
softwares administrativos,
equipamentos de rede e realizar
de
flxa
telefonia
manutengéo
e ra'dios comunicadores do Museu do
Futebol

n)

ESTRATéGIA DE

Acio

OBJETIVOS E ACGES PARA 0 PERiODO 2016-2020
Buscando atender aos desaﬁos postos ao Museu do Futebol para o periodo
de 2016 a 2020, em especial no que de refere a apropriagao interna e
externa do Centro de Referéncia do Futebol Brasileiro
CRFB e ao
protagonismo museologico do Museu no tratamento do patriménio
imaterial, elencamos, a partir do Termo de Referéncia para a gestao do
Museu do Futebol publicado na convocagao pL’linca, sete objetivos que
norteiam as estratéglas e agoes propostas no novo periodo de gestao:
1)Conso|idar proposta de Politica de Acervo do Museu do Futebol,
aprofundando as questoes relativas ao patrimonio material e
imaterial do futebol e ao papel do Centro de Referéncia do Futebol
Brasileiro na estrutura da lnstituigao e para a sociedade.
2) Estabelecer-se de modo ainda mais efetivo como referéncia no campo
émbito do
museolégico
imaterial e nas
no
patrimonio
problematizagoes sobre preservagao de acervos digitais, relacionado
ao futebol como manifestagao cultural e na mobilizag'a'o de publico
para 0 Centro de Referéncia do Futebol Brasileiro.
Contribuir
3)
com as insténcias da SEC (UPPM, Conselho de Orientagao e
Comité de Acervo), nas discussSes que se referem a preservagao
digital e gestao de direitos autorais e de imagem.
4)Apresentar agoes para formagao técnica basica para pessoas que
possuam acervos Iigados ao tema e/ou proﬁsslonais de museus,
centros de memoria e instituigoes aﬁns
5)Apresentar estratégias para ﬁdelizagao e mobilizagao de novos
pdblicos que acessem o CRFB.
6)Ampliar as linhas de agao do Centro de Referéncia do Futebol
—

Brasileiro.

7)Integrar os dados do Centro de Referéncia do Futebol Brasileiro ao

Sistema de Gestao de Acervos da Secretaria da Cultura vigente no
momento da integragao.
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Objetivo: 1) Consolidar proposta de Politica de Acervo do Museu do
Futebol, aprofundando as questoes relativas ao patriménio material
e imaterial do futebol e ao papel do Centro de Referéncia do Futebol
Brasileiro na estrutura da instituigao e para a sociedade.

Askinmmsxas

2° semestre de 2016
1.1)

Finalizar e apresentar a SEC, para discussao, a Politica de
Acervo do Museu do Futebol.
1.2) Indicar nomes a SEC para a criagéo do Conselho de Orientagéo
Cultural (COC) do Museu do Futebol, dedicado ao aconselhamento
e deliberagoes das questoes relacionadas ao acervo e sua
extroverséo (programagao cultural e exposigoes).

2017

1.3) Validar junto ao COC a Politica de Acervo do Museu do Futebol
(agéo condicionada a constituigéo do COC pela Secretaria de Cultura).
1.44) Publicar no site do Museu e divulgar amplamente a Politica de
Acervo para o publico interno e externo.
1.5) Promover evento no Museu do Futebol para apresentagéo pUinca
da Politica, corn convidados especialistas (em museus e na area
esportiva).

Objetivo: 2) Estabelecer-se de modo ainda mais efetivo como
referéncia no campo museolégico no ambito do patriménio imaterial
e nas problematizagoes sobre preservagéo de acervos digitais,
relacionado ao futebol como manifestacao cultural e na mobilizacao
de pﬁblico para 0 Centro de Referéncia do Futebol Brasileiro.

M
2016-2020

2.1) Participagao ativa da equipe do Nucleo do CRFB e da Diregao
Técnica do Museu do Futebol em eventos, semina’rios e
congressos da
area de patriménio e museus, incluindo comités técnicos do ICOM.
2.2) Publicar artigos sobre o trabalho do CRFB e sobre o acervo no
site do Museu do Futebol: 2016: 2 artigos; 2017: 8 artigos; 2018:
10 artigos; 2019: 10 artigos; 2020: 10 artigos.
2.3) Publicar artigos sobre o trabalho do CRFB e sobre o acervo do
MF em sites de terceiros e/ou publicagoes cientn’ficas: 2016: 1
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artigo; 2017: 2 artigos; 2018: 2 artigos; 2019: 2 artigos; 2020: 2
artigos.

2016
2017
2018
2019
2020

2

1

8

1

3
9

10

2
2
2

12
12
12

10
10

Objetivo 3) Contribuir com as instancias da SEC (UPPM, Conselho de
Orientagao e Comité de Acervo), nas discussées que se referem a
preservagao digital e gestéo de direitos autorais e de imagem.

Mas
2016-2020

3.1) Manter a participagéo ativa da equipe do NL’JcIeo do CRFB nos
comités relacionados a Gestao de Acervo e Bibliotecas

2017
3.2)

Promover, no Comité de Politica de Acervos, seminério sobre

gestéo de direitos autorais e de imagem no universo da Internet.

Objetivo 4) Apresentar agﬁes para formagéo técnica bésica para
pessoas que possuam acervos ligados ao tema e/ou profissionais de

museus, centros de meméria e instituigﬁes afins

Mam-man
2017-2020
4.1) Organizar e realizar Workshops técnicos, ministrados

pela

equipe do CRFB e especialistas convidados.
Com 0 objetivo de manter a qualidade das agoes e possibilitar a
geragéo de receitas ao Museu, estuda—se a possibilidade de cobrar
taxa de inscrigéo aos participantes dos workshops.
Os workshops podem ser presenciais e/ou aplicados em plataformas
de ensino a disténcia, visando ampliar potencial de pL’Jinco.
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Em Iinhas gerais, os

temas dos workshops serao:
4.1.1) Preservacéo de Acervos Diqitais e Gestéo de Direitos

Autorais

Criagéo e gestéo de colegoes nato-digitais e itens digitalizados:

formatos de arquivos, rotinas de backup, formas de
organizagao digital, desaﬂo da superagao da obsolescéncia de
softwares para esses itens, formas de catalogagao e
recuperagao de informagoes.
Objetiva-se, igualmente, discutir o papel do ambiente da
internet nesse contexto, englobando quest6es como o
compartilhamento e divulgagao on—Iine dos acervos digitais
que ocorre em via de mao dupla: o museu compartilha com a
sociedade e a sociedade compartilha com o museu. Considerase como ponto fundamental abordar a Gest'ao dos Direitos
Autorais aplicado a esse tipo de acervo, fomentando a troca de
experiéncias em busca da adog'ao de parémetros que possam
ser utilizados pelas instituigoes museais.
—

4.1.2)

Metodoloqias

de

pesquisa para mapeamento de
referéncias patrimoniais
Introdugéo de proﬁssionais/pesquisadores de museus, centros
de meméria e instituigoes aﬁns ao universo de metodologias de
pesquisa, especialmente a etnograﬁa e histo’ria oral. A partir do
caso do CRFB discutir a necessidade da criagéo de
instrumentais flexiveis, do use do caderno de campo, do
estabelecimento de relagﬁes com 05 pesquisados e as formas
de registro para criagao de inventérios e banco de dados.
Discussao dos conceitos de referéncias patrimoniais e sua
aplicagéo no Museu do Futebol.

2018
2019
2020

Abbi—ﬂ

100
100
100

40

40
40

29

covenuo oo

ESTADO DE sixo PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
’

UNIDADE DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO MUSEOLOGICO

2017
4.2) Elaborar e publicar, no site do Museu, 0 “Manual de
metodologia da pesquisa de mapeamento e registro de
referéncias patrimoniais do CRFB".
Museu do Futebol consolidou, durante a implantagao do CRFB,
uma metodologia de pesquisa baseada na etnograﬁa que buscou,
com sucesso, mapear e registrar referéncias patrimoniais sobre o
futebol, definidas como: uma prética (evento), um local ou
instituigao, um conjunto de artefatos de diferentes naturezas e
O

tipologias (colegoes/arquivos/acervos) e/ou uma pessoa cujas
historias relacionem-se ao futebol de taI maneira que as tornem
reconhecidas pela comunidade em que estao inseridas pelo seu
envolvimento com a memoria do esporte.
Dessa deﬁnigéo, decorre que:
- Referéncia é um atributo dado peIo Museu do Futebol apos o
processo de pesquisa a uma ampla possibilidade de manifestagoes
relacionadas ao esporte (pessoas, Iocais, eventos, artefatos
materiais).
- Esse processo de pesquisa tem como premissa
que somente seré
identificado como referéncia algo que jé seja reconhecido pela
comunidade, ou seja, a identiﬁcagéo parte dos valores
estabelecidos pelos pesquisados e nao pelos valores do
pesquisador.
Uma referéncia em si néo constitui um documento do acervo; é
a partir do registro da referéncia que se constituem as diferentes
colegoes e formas de aquisigao de acervo do Museu do Futebol.
—

objetivo do Manual é consolidar em um documento o passo-apasso para a pesquisa de campo, com base etnogréﬁca, que vise o
mapeamento e registro de referéncias. 0 manual trara’ os
conceitos e ferramentas/instrumentais de trabalho, roteiros e
demais normativas que visem a multiplicagao da estratégia de
pesquisa do CRFB. O publico almejado para esse produto sao
pesquisadores interessados em futebol e, sobretudo, profissionais
atuantes em instituigées e grupos que compoem a Rede Memoria
e Esporte, bem como os participantes dos workshops propostos
O

nesse Plano.

30

GOVERNO DO ESTADO DE

silo

SECRETARIA DA CULTURA

PAULO

UNIDADE DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO MUSEOLOGICO

2017 e 2019
4.3) Revisar e atualizar, anualmente, a “Cartilha Preserve seu
Acervo”, especialmente 0 item de preservagao de acervos
digitais.

A cartilha apresenta dicas bésicas de conservagéo e preservagao
de acervos, como documentos em papel, fotografias e objetos
diversos. Foi Iangada em 2011, dentro das agoes de implantagao
do CRFB. Em 2015, foi ampliada para a inclusao de dicas para a
organizagao e guarda de documentos digitais, sendo divulgada por
meio do CRFB, inclusive nas cidades onde foralm apresentadas a
mostra itinerante “Museu do Futebol Na Area” (Piracicaba,
Taubaté e Santos).
Visando manter a atualizagao dos itens da cartilha, propomos a
atualizagéo bienal do produto, e a sua manutengao com destaque
no site do Museu do Futebol.

Objetivo 5) Apresentar estratégias para fidelizacao e mobilizacao de
novos pﬁblicos que acessem o CRFB.
O CRFB é

composto por uma sede ﬁsica, locallzada no segundo pavimento,
ala oeste, do Museu do Futebol, integrando—se ao percurso da exposigao de
Ionga duragéo. Nesse local esté disponlvel ao publico, para consulta local
apenas, o acervo bibliogréfico e da midiateca do Museu, atualmente
composto por mais de 3.000 tltulos, dentre livros, periodicos, catélogos e
arquivos textuais digitais. Além desse acervo, é o banco de dados on line,
acessado pelo enderego: dados.museudofutebo|.org.br, no qual estao
referéncias sobre o futebol, divididas em:
registradas
eventos
(campeonatos,
torneios,
etc);
amadores ou
instituigoes (clubes
proﬁssionais, centros de treinamento, bares, locals de encontro de
colecionadores,

etc);

(jogadores, dirigentes, colecionadores,
e acervos (livros, fotos, videos,

pessoas

autores de livros, jornalistas, etc)
entrevistas em audio e video, etc).

Desde a abertura, contabilizamos trés tipos de “atendimentos”, a saber:
1) publico presencial, subdividido em: (i) visitantes do Museu que
acessam o CRFB por curiosidade, mas que terminam consultando
materiais; (ii) convidados
pdblico que acessa por meio de ag6es
do
promovidas pela equipe
Museu; (iii) pesqulsadores
publico que
acessa exclusivamente o CRFB, mediante retirada de cracha exclusivo
—

—
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na Bilheteria e sem pagar entrada no Museu; (iv) estrangeiros e (v)
funcionérios do Museu.
2) atendimentos por telefone e e-mail;
3) numero de acessos Cmicos ao Banco de Dados (medido pelo
Google Analytics)
Os gra’ﬁcos abaixo mostra a evolugéo dos atendimentos por tipo de publico
que frequenta o CRFB, no periodo de outubro de 2013 a dezembro de 2015.

Gréfico 1: total de atendimentos por segmento. A série 1 corresponde aos
meses de outubro a dezembro de 2013; serie 2 ac ano de 2014 e a série 3
ac ano de 2015.
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Gréfico 2: total de atendimentos presenciais por segmento.

série 1
corresponde aos meses de outubro a dezembro de 2013; serie 2 ac ano de
2014 e a série 3 ac ano de 2015.
A
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Observa-se que, ainda que em menor proporgéo dentro das categorias
analisadas, o numero de atendimentos a pesquisadores presenciais, e 05
atendimentos por telefone e e-mail cresceu nos dois anos e 3 meses de
abertura. é possn'vel aﬁrmar que, nesse periodo, o CRFB conquistou o
reconhecimento de um grupo seleto de pesquisadores, em sua maioria
engajados no universo académico das a'reas de ciéncias humanas, sociais,
educagao ﬂ’sica e comunicagao; além de receber solicitagoes diversas de
alunos de graduagao e pos que buscam materiais e fontes de pesquisa
para
seus trabalhos.
Por ser um centro que trabalha com um tema bastante especlﬁco
para a
area de pesquisa, ainda que em crescimento, podemos aﬁrmar
que ele
alcangou o objetivo de ser um local de referéncia para 05 estudos sobre
futebol no Brasil, ainda que haja potencial para ampliagao e diversiﬁcagao
dos publicos. 0 Plano de Comunlcagéo para o CRFB (meta no Programa de
Comunicagso e Desenvolvimento Institucional) contribuira para as
estratégias de ampliagéo de publicos. AIém disso, consideramos que todas
as agoes propostas para o Programa de Acervo visam, ainda que
indiretamente, ﬁdelizar e mobilizar novos publicos ao CRFB. Propomos
abaixo agoes diretas de pesquisa de perﬁl e satisfagéo, que permitirao
qualiﬁcar os dados ja monitorados em relagao aos atendimentos do CRFB,
que Ievam em consideragao os trés tipos de atendimentos: presencial na
biblioteca; remoto (por telefone e email) e a melhor qualiﬁcagéo dos
usuarios do banco de dados.
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M

2016-2020
5.1) Criar formulério e implantar pesquisa de perfil e
satisfagao de pl’lblico do CRFB

pesquisa tera’ como foco principal o usuério da biblioteca, sendo
aplicada pelos responsévels pelo atendimento no local no momento
da consulta do usua’rio ao acervo. Por ser um numero
pequeno de
consulentes, a expectativa é aplicar a todos os visitantes que
acessem 0 local e procurem uma consulta especifica (a livros,
periodicos, DVDs ou acesso ao Banco de Dados). Também
pretendemos aplicar roteiro bésico de perguntas as pessoas que
procuram o CRFB através de e-malls e telefonemas. Os objetivos da
pesquisa, em ambos os casos, sao:
- compreender como a pessoa soube do CRFB;
- mapear seus interesses de pesquisa, indicando
as auséncias
no acervo e diﬂculdades no processo de consulta;
- levantar perfil bésico (género, a’rea de atuagao, falxa etéria,
etc); formar mailing.
A
meta é criar o formulario e estabelecer metodologia de
aplicagéo/registro das informagoes, e realizar teste da pesquisa em
2016, para implanta-Ia a partir de 2017; apresentando a SEC
relatorios semestrais de acompanhamento.
A

2017
5.2) Realizar, em conjunto com a Secretaria de Cultura,
estudo de viabilidade para cesséo onerosa de itens do
acervo a terceiros (visando a geragéo de receitas)
2018
5.3) Realizar pesquisa de satisfagéo junto aos usuérios do
banco de dados on line

proposta visa ao pdblico “virtual”, isto é, pessoas que acessam 0
Banco de Dados fora do Museu. Atualmente, a anélise do use do
sistema é monitorado pelo Google Analytics, que prové dados acerca
do numero de acessos, numero de péginas acessadas, tempo de
consulta, local de acesso, dentre outros. Ainda que tais dados sejam
relevantes, para que o Museu do Futebol consolide sua ferramenta
digital de extroverséo do acervo, é necessa’rio conhecer mais a fundo
A
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0 pdblico que acessa a base, Ievantando informagoes qualitativas
sobre o contem'Jdo e a experiéncia do usuério.

Inspirando-nos em iniciativa realizada em museus no exterior como,
por exemplo, o Museu de Arte Moderna (MOMA) de Nova York, com
foco no site institucionalz, a pesquisa consistira na abertura de um
formulério em pa’gina especifica que se deseja anaiisar o perﬁl e a
satisfagéo do usua’rio. O objetivo de se aplicar esse tipo de
metodoiogia no Banco de Dados é buscar dados consistentes sobre o
tipo de assunto buscado no sistema, colher as opinioes dos usuérios
sobre os contet’idos e Ievantar expectativas de novos conteddos.
Devido a necessidade de investimento de recursos de programagao
no site do banco de dados, a meta somente podera’ ser realizada a
partir de 2018, em razao da proposta orgamentaria.

201 9

5.4) Implantar nova interface de consulta no Banco de Dados
visando aprimorar e
(dados.museudofutebol.org.br),
diversificar a extroverséo do conteﬁdo referenciado no
sistema.

Voltando aos gra’ficos sobre os pL’Jincos do CRFB, nota-se que houve
um boom de acessos a interface de consulta nos trés primeiros meses
apés a abertura, com queda em 2014 e retomada em 2015. Ainda
que tenha sido sinalizada a retomada do crescimento de acessos,
fruto do empenho na divulgagao do servigo, o ndmero esta aquém do
esperado, per se tratar de uma plataforma digital inovadora. A
proposta é a criagéo de uma nova interface de consulta (o sistema de

dados permite a implantagao de novas interfaces sem prejuizo as
existentes), que apresente conteddos de modo mais atraente, tal
como “pilulas” a partir do acervo e das referéncias no banco a partir
de temas pré-estabelecidos. O objetivo é apresentar ao usuario
curioso, que busca apenas conhecer a ferramenta, um gancho que o
motive a navegar e a retornar ao sistema para buscar por mais
assuntos. Assim, a proposta para a nova interface requer, aiém de
melhorar os mecanismos de busca de conteL'idos, proporcionar mais
interatividade com o usuario e prover espago para apresentagao de
mostras virtuais a partir do acervo.

2

Em: https://mediurn.com/digital-moma/what~motivates-a-visit-to-moma-s-websiteebad33e67ef0#.b|b05xygj.
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2018-2020

5.5) Implantar biblioteca circulante (requer adequagéo da Base de
Acervo no sistema do banco de dados) - Meta condicionada
do Museu, sera
realizado urn estudo para a implantagao de sistema para viabilizar o
empréstimo de Iivros e DVDs da biblioteca. E certo que essa
implantagao demandara’ adequagoes no atual Banco de Dados e a
necessidade de contratag'éo de empresa para ajustes na programagéo
do sistema. Por isso, a equipe atual compromete-se a fazer o projeto
e Ievantar as necessidades para essa adequagao, condicionando-a a
obtengao de recursos extras ao Contrato de Gestao. Caso seja
realizada, seré a primeira biblioteca entre os Museus da Secretaria de
Cultura a fazer circular seu acervo bibliogra’ﬁco.
Visando atender a urn dos pedidos do

pL’Jblico

5.6) Biblioteca itinerante: agﬁes extramuros a partir do
acervo bibliogréfico Meta Condicionada
—

Em 2018, com a realizagao da Copa do Mundo na Russia, 0

tema

futebol certamente ocupara as salas de aula das escolas publicas e
privadas. O objetivo é divulgar o acervo do Museu, incentivando a
pesquisa sobre o tema dentro das escolas e demostrando que o
futebol pode ser interessante para promover a interdisciplinaridade
entre matérias do currl'culo escolar.
Essa meta condicionada pode ser realizada em conjunto com o
Proieto Educativo “O Museu vai a escola” (Ver Programa Educativo).
Os requisitos é ter uma estrutura movel que permita itinerar parte do
acervo bibliogréfico e promover, nas escolas, atividades educativas
como contagao de histérias e oficinas para educadores/professores.

Objetivo 6) Ampliar as Iinhas de agao do Centro de Referéncia do
Futebol Brasileiro.
Desde a abertura do Museu do Futebol e, portanto, antes da implantagao do
CRFB, a gestao do IDBrasiI estabeleceu, a partir do Plano Museologico, a
criagao de duas frentes de pesquisa: criagao de colegoes de entrevistas de
Historia Oral, em video, com personalidades do futebol, denominada Iinha
“Memoria Viva” e a realizagao do mapeamento de referéncias sobre futebol,
denominada Iinha “Na Rede”. Passados quase oito anos, essas duas
atividades consagraram-se como eﬁcazes na constitulgéo de referéncias e
36
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formagao de acervos para o Museu e, portanto, é preciso ampliar as Iinhas
de atuagao. Por esse motivo, no plano proposto para 2016—2020, nao
incluimos metas relativas a quantidade de referéncias mapeadas e/ou
ndmero de entrevistas gravadas. Compreendemos que esses produtos
devem estar atrelados a projetos, ao mesmo tempo em que é preciso
experimentar novas agoes de pesquisa, especialmente as que oIham para o
compartilhamento de acervos digitais/digitalizados e as novas Iinguagens na
internet.

My;

2016-2020
Manter-se ativo na parceria com a Rede Futebol e
6.1)
Cultura (mapeamento de referéncias)
Em 2014 e 2015 foram co-organizados pelo Museu do Futebol e
pela ONG Agéo Educativa os Encontros de Futebol e Cultura, que
mapeou e reuniu nos dois eventos, mais de 30 pra’ticas

alternativas ao futebol profissional de clubes. Como exemplos
o futlama, jogo realizado nas
margens do Rio Amazonas que guia o seu calenda’rio conforme o
movimento das aguas; os jogos de futebol de praia em Alagoas;
05 times indigenas e quilombolas, masculinos e femininos, dentre
outros. Todas as informagoes estao catalogadas no Banco de
Dados. O objetivo é dar continuidade ao mapeamento, mantendo
o dia'logo aberto e ativo com 05 grupos jé contatados.

dessas pra’ticas, podemos citar

6.2) Realizar campanhas de coleta e digitalizagao de fotos e
documentos para ampliagao do acervo digital (1 campanha
por ano, minimo de 100 novos itens por campanha)
Em 2015 realizamos o projeto “Visibilidade para o Futebol Feminino",
no qual uma das agoes foi a campanha de digitalizagao de acervos,
que rendeu ao Museu mais de 5 mil itens oriundos de colegoes
pessoais. Mais do que o resultado em numero de “arquivos”, a agao
foi eficaz no engajamento de novos publicos (no case, as mulheres

atletas e proﬁssionais do esporte). Com base nessa experiéncia, em
2016, outra

iniciativa em curso é a campanha “Memorias do
Pacaembu”3 realizada em parceria com a Casa Guilherme de Almeida,
visando o envolvimento dos moradores do bairro do Pacaembu para a
constituigao, nos dois equipamentos, de um acervo de referéncias,
fotograﬂas e documentos sobre o bairro. A proposta para o novo
3

Consultar
informagées e regulamento em:
http://www.museudofutebol.org.br/wpcontent/uploads/2016/04/Campanha-Mem%C3%BBrias—do—

Pacaembu_ReIease_RV_19.04.pdf
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contrato de gestao é dedicar esforgos para uma campanha por ano a
partir de temas que permitam a articulagéo de agoes de programagao
cultural, agoes educativas e exposigoes. 550 sugeridos os seguintes
temas para o periodo de 2017 a 2020:
. 2017: Memes do futebol (relacionado ao tema de exposigéo
temporéria “Cala Boca, Galvao!)
2018:
“Aqui na Russia estao jogando futebol” (voltado a
.
experiéncias de brasileiros e outros turistas na Copa do Mundo
-

.

na Russia)

2019: Futebol e propaganda (coleta de propagandas
relacionando o futebol para a venda de produtos/servigos)
2020: Estadios (visando a celebragéo de 80 anos do Estédio do
Pacaembu)

6.3) Estabelecer parcerias com clubes de futebol e
instituigﬁes de memoria do esporte para intercambio de
acervos (minimo de 1 nova parceria/ano)
Nos ultimos
Futebol foi

trés anos,

a partir da inauguragéo do CRFB, o Museu do
procurado para o estabelecimento de parcerias e

intercémbios de colegoes, especialmente com clubes de futebol
(Memorial do Internacional de Porto Alegre, Fluminense Futebol
SPAC e a Federagéo Paulista de
Clube-, Séo Paulo Athletic Club
Futebol). O objetivo dessa meta é criar um formato de parceria
possivel de atender a expectativas do Museu do Futebol e seus
interlocutores. No caso do SPAC, por exemplo, a expectativa do
clube era de que o Museu apoiasse na criagao de um memorial na
sede do clube; jé o Fluminense F. C., buscou a equipe do Museu
para apoiar na manutengao tecnologica do seu Memorial, bem como
auxiliar na documentagao do acervo.
Compreendemos que as
550 de extrema
clubes
memorials
de
clubes
e
relagoes com
relevéncia para a ampliagao do acervo e dos publicos do Museu.
Contudo, é necessa’rio estabelecer um modelo de agao baseado em
parcerias, no qual haja sinergia de objetivos e das potencialidades
de cada instituigao.
—

Para 0 Museu do Futebol, os objetos dessas novas parcerias, podem
prever: (i) intercémbio de colegoes, por meio da digitalizagao de
documentos; (ii) realizagao de eventos, seminérios e mostras
temporérias (sempre com a validagao das insténcias cabiveis); (iii)
engajamento de publicos para o museu, principalmente pelo mailing
e redes sociais dos clubes e (iv) realizagao de agoes de formagéo de
atletas juvenis e/ou atividades com atletas aposentados, a partir do
tema da memoria do esporte. As parcerias serao prospectadas em
sinergia com a equipe do Nucleo de Comunicagao e
Desenvolvimento Institucional, que propoe a aproximagéo com 05
38
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canais de marketing dos clubes para a veiculagao de anuncios e
campanhas.

2017-2020
6.4) Submeter, em parceria com instituigées de ensino
superior, projeto para fomento a pesquisa (FAPESP,
CNPq, etc)

Desde 2010, o Museu do Futebol vem estabelecendo, com sucesso,
projetos de pesquisa ﬁnanciados por orgaos de fomento, como
FAPESP e CNPq. Com 0 primeiro Orgao, em parceria com o CPDOCFGV, realizamos dois projetos para a formagao de acervo de
entrevistas de Historia Oral: “Futebol, Memoria e Patrimonio", que
resultou em 120 horas de gravagao com 54 jogadores da selegao
brasileira em Copas do Mundo (de 1954 a 1982) e o ex-presidente da
CBD e FIFA, Joao Havelange; e “Territorios do Torcer", compondo 26
entrevistas com fundadores e Iiderangas de torcidas organizadas dos
principais clubes paulistas (Juventus, Palmeiras, Corinthians, Séo
Paulo e Santos). Com 0 CNPq, foi realizada a implantagao do Centro
de Referéncia do Futebol Brasileiro, que contou com a contratagao de
uma equipe de 9 proﬁssionais, a partir de bolsas, para a realizagao da
pesquisa de campo e implantagao do Banco de Dados, em parceria
com a Universidade de 550 Paulo.
Nos L'Jltimos anos, buscamos parcerias com outros centros
universitarios e pesquisadores académicos com o objetivo de criar
projetos comuns de pesquisa, que atendessem tanto aos objetivos
académicos quanto do Museu do Futebol e de seu Centro de
Referéncia. A avaliagéo é que a dependéncia de professores externos
ao Museu para a inscrigao dos projetos nas agéncias de fomento,
muitas vezes, inviabilizou que o Museu ampliasse o ndmero de
pesquisadores dedicados aos seus objetivos. Assim, para o proximo
periodo de contrato, visamos a dar um passo no protagonismo do
Museu na a’rea de pesquisa. A partir da obtengao do titulo de Doutora
da Diretora Técnica do Museu, Daniela Alfonsi (previsto para o
segundo semestre de 2016), sera’ possivel a instituigao tornar-se
proponente de projetos na FAPESP e outros orgéos, cujos critérios de
admissao exigem o titulo minimo de Doutor. O fato de a instituigao
contar com um de seus funcionarios com essa titulagao nao
prescindira de uma parceria com instituigao de ensino superior, mas
abrira’ novas possibilidades de assumir a proposig'ao dos projetos.
Apos pesquisa inicial dos formatos de projetos e editais,
consideramos o melhor caminho a proposigéo de um projeto temético
na FAPESP, uma vez que esse formato oferece bolsas para a
39
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ampliagéo do quadro atual de pesquisadores do Museu, vital para a
execugao com qualidade das suas agoes de pesquisa.
O tema do projeto sera’ discutido a partir das necessidades e
planejamento do Museu e da universidade parceira, a partir dos
temas de interesse indicados no Edital para a renovagao de contrato:
género, violéncia entre torcidas, racismo ou ciéncia e esporte, entre
outros.

2017-2018
Organizagéo, registro e publicizagéo da meméria
6.5)
institucional do MF, visando o aniversério de 10 anos do
Museu do Futebol

Visando a renovagéo da exposigao de Ionga duragao, a atualizagao do
Plano Museolégico e a celebragao dos 10 anos do Museu do Futebol, o
ano de 2017 seré dedicado a organizar, registrar/documentar e
tornar publica a memoria institucional do Museu. Além da criagao dos
dossiés dos principais projetos e agdes museologicas criadas no
periodo, a agao prevé o registro da exposigao principal taI como
idealizada pelas equipes coordenadas pela Fundagéo Roberto
Marinho, bem como todas as suas modificagoes/atualizagoes
realizadas. Além da organizagéo documental, esta' nos objetivos do
projeto entrevistar os principais nomes Iigados a concepgéo e
realizagao do Museu. Como uma das consequéncias, espera-se
fomentar o acesso dos proprios funcionérios a historia da instituigéo e

seus processos.

2019-2020
Criagao do Observatorio do Torcedor
6.6)
dos assuntos complexos de serem abordados no Museu do
Futebol é a violéncia entre torcedores dentro e fora dos Esta’dios.
Desde 05 anos 1980, acompanhando o crescimento da violéncia
urbana, especialmente nas grandes capitais brasileiras, acumulam-se
casos de brigas entre torcidas, que ocasionaram mortes, punigoes
policiais e criagao de regras de acesso aos estadios e modos de
conduta nas arquibancadas, como o Estatuto do Torcedor (2003),
que, no Iimite, implicaram em novas formas dos torcedores “fazerem
sua festa”: sem bandeiroes, sinalizadores etc
que caracteriza um
modo particular do torcer em certas regioes do Brasil e do mundo.
Torcidas séo foco das agoes de pesquisa no Museu do Futebol desde
2011, quando se iniciou a implantagéo do CRFB. Sedes de torcidas
Urn

—
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em $50 Paulo foram visitadas, bem como se acompanhou a ida de
grupos a estédios durante jogos. Entre 2014 e 2015, realizamos o
registro em video da historia de vida de 26 fundadores e Iiderangas
de Torcidas Organizadas dos clubes paulistas (projeto “Territorios do

Torcer”).

estabelecer contato com o tema de modo sistema’tico,
articulando diferentes atores e pontos de vista sobre o tema,

De modo a

propomos a criagéo do primeiro Observatorio do Torcedor. Tratar-se—
a de uma plataforma de pesquisa e debate, que mediara’ encontros
com especialistas, torcedores, jornalistas e demais interessados em
se aprofundar no tema. 0 site do Museu sera’ o ponto de encontro dos
dados pesquisados e dos resultados de encontros presenciais, que
podem ser realizados tanto no Auditério do Museu do Futebol quanto
em outras Iocalidades.
Os objetivos especiﬁcos do Observatério serao:
- mapear formas de torcer, junto de cantos, hinos, aderegos,
vestimentas e locais de torcer; registrando-as no Banco de Dados do
Museu do Futebol;

Ievantar historico e monitorar noticias (clipagem) envolvendo casos
de violéncia entre torcidas;
- publicizar boas préticas torcedoras, especialmente as que visem
disseminar a cultura de paz e a diminuir a violéncia dentro e fora dos
estédios;
promover encontros e debates periodicos com especialistas,
representantes de orgaos pUincos (Secretarias de Seguranga Publica,
Ministério
Ministério
do
Publico,
exemplo),
Esporte,
por
demais
de
torcidas
e
interessados;
representantes
- realizar entrevistas em video com atores envolvidos na prética de
torcer, de policiais que realizam a seguranga nos estadios a
torcedores, pertencentes ou néo a grupos organizados;
Ievantamento permanente de pesquisas, artigos e demais
publicagoes sobre o tema.
-

—

meta esta prevista para 2019 e 2020, mas, em caso de captagao
adicional de recursos que permita a contratagao de proﬂssionais
dedicados exclusivamente ao projeto, ela poderé ser antecipada. Séo
necessaries no minimo 02 proﬁssionais dedicados, um pesquisador e

A

um assistente.
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Projeto CRFB de norte a sul: pesquisa e documentagao de acervos
em 5 capitais brasileiras (Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto
Alegre, Recife e Salvador) Meta condicionada
—

pesquisa inaugural do CRFB concentrou-se, entre 2011 e 2013, na
cidade de 550 Paulo. Em 2015 e 2016, por meio da exposigao
itinerante “Museu do Futebol Na Area”, foi possivel agregar
referéncias de cinco cidades do interior paulista. Inclusive, mostrouse ser uma otima fonte de pesquisa em relagao aos primeiras
décadas do futebol no Brasil, o que poderia alimentar uma ampliagao
dos acervos expostos na Sala Origens, pluralizando as vozes e a
representatividade na exposigao de Ionga duragéo.
Para que o Museu possa ser lider no pals no que se refere a
referéncias patrimoniais do futebol, é de vital importéncia que a
pesquisa se expanda para outras cidades e estados. Assim, por meio
de inscrigao de projeto nos Pianos Anuais do Museu do Futebol
(MinC), objetiva-se contratar equipes e infraestrutura Iocais
e
produzir a pesquisa em cinco capitais brasileiras: Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Porto Alegre, Recife e Salvador.
A

Objetivo 7) Integrar os dados do Centro de Referéncia do Futebol
Brasileiro ao Sistema de Gestao de Acervos da Secretaria da Cultura
vigente no momento da integragao.
Secretaria de Cultura esta’ desenvolvendo uma plataforma integrada para
05 18 museus da UPPM. Com previséo de integragéo por etapas, na
primeira fase do projeto estéo contemplados a Pinacoteca do Estado de 550
Paulo, o Museu da Imigragao e o Museu da Casa Brasileira. Visando a
integragao do Museu do Futebol no novo sistema, a partir de 2020, é
necessério o cumprimento do Plano para a Gestao da Informagao do CRFB
(PGI), apresentado no Relatorio Anual de 2015. Esse piano prevé, dentre
outros objetivos, as adequagoes do atual sistema de dados do Museu a
normas e procedimentos ja previstos no sistema de gestao de acervos da
SEC, tais como Iistas de vocabulério controlado. As agoes propostas abaixo
tern como norte a adequagéo do sistema atual do Museu do Futebol,
preparando-o para a futura integragao.
A
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M
2016-2017

Encaminhar nova versao do Plano de Gestao da
Informagao do CRFB (PGI), incorporando as discussées com a

7.1)

partir de 2017, todas as agées previstas no PGI comporéo
as rotinas do Programa de Acervo.
UPPM.

III)

A

Nl'JMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS D0 PROGRAMA:

Atuam no Programa de Acervo o Nucieo do Centro de Referéncia do Futebol
Brasileiro (parte do antigo Nucleo de Documentagéo, Pesquisa e
exposigoes), formado atualmente pelos seguintes cargos:

Quantidade

Cargo

1

Diretora Técnica
do Museu do
Futebol

1

Coordenador do
CRFB

1

Técnico

Pesquisador

1

2

Quantidade
2

Técnico
Bibliotecério

Perfil

Graduada em Ciéncias Sociais, mestre em
Em
Social.
tese de
Antropoiogia
doutoramento, pesquisa e analisa os
museus e memorais esportivos do Brasil,
Latina
com experiéncia na América
e
e
Uruguai)
(Reino
Europa
(Argentina
Unido)
Graduado em curso superior em Ciéncias
Humanas e Sociais
Graduagéo em curso superior em Ciéncias
Humanas e Sociais
Graduagéo em curso de Biblioteconomia

Assistentes de
Documentagéo

Graduagao em curso superior na area de
Ciéncias Humanas e Sociais

Estagiérios

Graduagéo em andamento na a'rea de
Ciéncias Humanas

Cargo

Perfil

IV) Pl'JBLICO ALVO: funcionérios, pesquisadores e usua’rios
V) ROTINAS TECNICAS E OBRIGACDES DO PROGRAMA DE ACERVO
Nas Rotinas do Programa de Acervo, a UGE indica elementos como
Referéncias (que o museu pode seguir ou néo na elaboragéo dos
documentos e agoes. Portanto, néo obrigatérias) e 05 Mode/05 (que devem
ser preenchidos obrigatoriamente pelos museus). Para cada Rotina que

demanda uma comprovagéo especifica, esta’ assinalado a seguir o que
possui uma Referéncia SEC e o que possui urn Mode/o SEC como base a ser
considerada peIo museu.
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Manter os acervos em reserva técnica, em exposigao ou area de
consulta em condigoes adequadas de umidade, temperatura e
lluminéncia, com uso de mobiliério e equipamentos técnicos
adequados para manuseio e armazenamento conforme as
caracteristicas de cada acervo que o museu possui.
Realizar diagnostico integrado do estado de conservagao dos acervos
(quando for o caso), seguindo preferencialmente a publicagéo
“Diagnostico de Conservagéo: Modelo Proposto para Avaliar as
Necessidades do Gerenciamentq Ambiental em Museus”, do Getty
Conservation Institute (REFERENCIA SEC). No primeiro ano do
Contrato de Gestéo: entregar o “Diagno’stico do Estado de
Conservagéo dos Acervos Museo/o'gico, Arquiw’stico e Bibliogra’ﬁco do
Museu XXXX ” ao final do 1° semestre.
A
partir dos resultados do Diagnostico, elaborar Plano de
Conservagao Integrado dos Acervos (quando for o caso), tendo como
referéncla o Caderno de Orientagoes para e/aboragéo de Planos de
Traba/ho das OSs (MODELO SEC). 0 plano deve ser algo conciso e
direcionado para a realidade do museu, com indicativos objetivos das
prioridades, solugoes e cronogramas deﬁnidos pela proprla equipe da
instituigéo. No primeiro ano do Contrato de Gesté’o a OS deve
entregar o Plano de Conservagéo Integrado dos Acervos ao ﬁnal do
3° trimestre. Nos anos seguintes, a OS deve entregar no 2° e no 4°
trimestres o “Re/atério Semestral de execugéo de Plano de
Conservaga’o” (MODELO SEC).

execugao das agoes de gestéo de acervos pelos
0
tais
internacionais
come
pertinentes,
cada
de
realidade
a
SPECTRUM/Collections Trust, respeitando
instituigao.
Respeitar todos os procedimentos de aquisigao, empréstimo e
restauro de acervo museologlco, arquivistico e de obras raras
estabelecidos pela SEC, submetendo a prévia e expressa autorizagao
do Conselho de Orientagao Cultural e da SEC 05 casos indicados na
Iegislagao e resolugoes vigentes. Enviar trimestra/mente relagéo de
bens do acervo com prévia autorizagéo no per/Odo para: a) restauro;
b) empréstimo; c) aquisigao por doagé'o ou compra (MODELO SEC).
Atualizar e complementar os registros documentais do acervo
museologico e manter completo e atualizado no Banco de dados do
novos registros
mas nao somente
acervo vigente, com
fotogréﬂcos, informagoes sobre contexto de produgéo das obras, data
e forma de entrada no acervo, movimentagao, estado de Iiberagéo de
direitos autorais e conexos, uso e estado de conservagao dos bens
que compoem o acervo. No caso dos museus que possuem materials
cuja preservagéo demanda predominantemente 0 uso de dispositivos
tais como microﬁlmes, CDs, DVDs, HDs, servidores dedicados, etc,
estado
de
o
devem
a
Iocalizagao
e
ser
registrados
onde
materials
encontram.
se
os mesmos
conservagéo/manuteng'a‘o
Orientar a

parametros

—

—
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Enviar semestralmente Relatério de atividade de pesquisa de origem
e procedéncia de objetos (MODELO SEC).
Atualizar e complementar os registros documentais dos acervos
arquivisticos e bibliogréficos, em banco de dados informatizado e
compativel com padroes vigentes de intercémbio de dados, com
mas néo somente - informagoes sobre contexto de produgao das
obras, data e forma de entrada no acervo, movimentagao, uso e
estado de conservagéo dos bens que compoem o acervo. No caso dos
museus que possuem materiais cuja preservagéo demanda
predominantemente 0 uso de dispositivos tais como microﬁlmes,
CDs, DVDs, HDs, servidores dedicados, etc, devem ser registrados a
localizagéo e o estado de conservagéo/manutengéo onde os mesmos
materiais se encontram.
Elaborar e manter atualizado os registros documentais de pegas ou
acervos de outros museus que estejam em comodato ou deposito na
instituigéo.
Participar das atividades e reunioes relativas as melhorias e
implantagoes do Banco de Dados de Gestao de Acervos da SEC e de
outras atividades do Comité de Politica de Acervo.
Manter inventério de acervo atualizado (acervo museologico, colegoes
bibliogréﬁcas especiais ou de obras raras e conjuntos arquivfsticos
historicos aprovados pela SEC para incorporagéo ao acervo). Enviar,
juntamente com a proposta do Plano de Traba/ho do exercicio
seguinte, proposta de aditamento do Anexo IV—A do Contrato de
Gestéo, contendo as incorporagdes ou desvincu/agoes de acervo até o
—

per/Odo (MODELO SEC).
Manter atualizado contratos e termos de cesséo de uso de imagem e
som dos acervos sob responsabilidade do museu.
Elaborar e manter atualizado o registro topogréﬁco do acervo (mapa
de localizagéo das pegas do acervo).
Realizar, durante toda a vigéncia do contrato, todos os procedimentos
adequados de conservagéo preventiva e corretiva dos acervos.
Incluem-se aqui as agoes de higienizagéo mecénica periodica de
todos os acervos que o museu possuir. Enviar no 20 e 40 trimestres o
“Re/atorio de Execugéo de agdes de hig/enizagéo dos acervos”, que
faz parte do “Re/ato’rio Semestra/ de Execugéo do Plano de
Consewagéo”. (MODELO SEC).
Manter equipe ﬁxa,
com
proﬁssionais
em
especializados
documentagéo, conservagao e pesquisa para todos os acervos que o

museu possuir.
Manter espagos

adequados

para

armazenamento, equipados conforme

exposigao,

manuseio

e

a especiﬁcidade do acervo e

seguros para execugéo dos trabalhos das equipes.
Promover o desenvolvimento do Centro de Pesquisa e Referéncia do
museu, realizando pesquisas de acervo e teméticas a partir de Iinhas
de pesquisa claramente definidas (inclusive para as exposigoes e
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educativo do museu), e promovendo atendimento a
pesquisadores interessados." Na inexisténcia de um Centro de
Pesquisa e Referéncia, apresentar informes sobre o andamento e/ou
desenvolvimento das mais diversas atividades de pesquisa e/ou
projetos realizados pelo nUcleo de conservagao, documentagao e
pesquisa da instituigao, com o objetivo de dar um panorama geral
dos procedimentos, projetos elaborados e parcerias realizadas com
outras instituigoes técnicas e/ou académicas. Informar no 2° e
4°trimestres o andamento das atividades.
Assegurar investimento do repasse anual do Contrato de Gestao para
a manutengao das Rotinas e Obrigagoes Contratuais do Programa de
servigo

Acervo.

Participar das atividades do Sistema Estadual de Bibliotecas do
Estado de 550 Paulo (SISEB) [quando aplicével].
Rotinas da a’rea de tecnoloqia do Museu do Futebol: realizar backup
completo do conteL'Jdo do servidor de dados e do acerco do Museu a
cada quinze dias.
3. PROGRAMA DE EXPOSIcoss

I)

E

PROGRAMAcAo CULTURAL

OBJ ETIVOS ESPECfFICOS:
Ampliar a extroversao do acervo e da tema’tica de atuagao do museu,
contribuindo para a formagao de publico de museus e equipamentos
culturais, por meio de exposigoes, cursos, oficinas, workshops,
palestras e eventos que viabilizem, com acessibilidade, o acesso
qualificado da populagao a cultura e a educagao.
Contribuir para o fortalecimento dos calendarios cultural e turl'stico do
Estado e do municlpio, oferecendo a populagao programagao especial
e qualiﬁcada nos seguintes eventos: aniversa’rio da cidade, Virada
Cultural, Semana dos Museus (maio) Férias no Museu (julho), Més da
Consciéncia Negra (novembro) e Férias no Museu (janeiro).
Estimular a produgao cultural na a’rea tema’tica foco do museu, por
meio de premiagoes, projetos de residéncla artistica e bolsas de
estudo para projetos com qualidade artistico-cultural e contrapartida

sociocultural (exposigoes, apresentagoes, oﬁcinas etc.).
Contribuir para a integragao do museu na Rede de Museus da SEC,
por meio de agoes articuladas com 05 demais museus da SEC,
potencializando a visibilidade e atratividade das agoes realizadas.
Ampliar o pdblico visitante do museu e de suas atragoes e servigos,
contribuindo para o crescimento do publico previsto no Planejamento
PIurianual do Estado.

Realizar pesquisa de perfil e de satisfacéo do pL’lblico, para subsidiar a
avaliaoéo e o aperfeiooamento dos services prestados.
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n)

ESTRATéGIA DE

Agio

Pela primeira vez na estrutura organizacional do IDBrasiI, o Programa de
Exposigoes e Programagao Cultural contaré com uma equipe exclusiva e
focada integralmente nos objetivos do Programa. Em 2015, no Plano
Estratégico do Museu, foi apontada a necessidade de revisao de
organograma institucional de modo a reorganizar fungoes e fluxos de
trabalho. Desde 2016, constituiu-se o novo nucleo, rearranjando
colaboradores que atuavam no antigo Nucleo de Eventos e Nucleo de
Documentagao, Pesquisa e Exposigoes. Tal medida visa, sobretudo, a maior
sinergia entre as agoes de extroversao do Museu (exposigoes e agoes
culturais) com outras areas ﬁm, como o CRFB e o Educativo.
Os objetivos especiﬁcos para o Programa de Exposigoes e Programagao
cultural do Museu do Futebol, para o periodo de 2016 a 2020 550:
1.

Realizar projeto para atualizagao/renovagao da exposigao de Ionga

duragéo

2. Atualizagao da politica de exposigoes temporarias, a partir das Iinhas
de pesquisa do Centro de Referéncia do Futebol Brasileiro e

exposigoes temporérias com acervos de terceiros.

3. Ampliar e diversificar a programagao cultural anual do Museu, dirigida
a diferentes perﬁs de publico, englobando agoes no entorno do
Museu, como a Praga Charles Miller e o bairro do Pacaembu.
Realizar exposigoes itinerantes e virtuais a partir do acervo do Museu.

91.4“

Ampliar parcerias com museus esportivos para intercambio de agﬁes
culturais e exposigoes.

Realizar projeto
exposigéo de Ionga duragéo
Ag5es propostas
2017
Objetivo

1.)

para

atualizagéo/renovagéo

da

de comité curatorial para a renovagao da exposigéo
(composto por representantes da FRM, SEC, IDBrasil/Museu do
Futebol e convidados especialistas)

1.1)

Criagéo

1.2)

Organizagao de semina’rio com especialistas em ciéncias do esporte
(ﬁsiologia, neurociéncia, engenharia de materiais, etc) para prover
conteudos e ideias visando a inclusao do tema na exposigao.
Vale ressaltar que o tema é parte do projeto original de curadoria do
Museu do Futebol e que, portanto, ja houve investimento inicial em
pesquisa sobre o tema, que sera recuperada na proposta de
renovagao. O tema das ciéncias do esporte, corn foco nas ciéncias
biomédicas, visa criar no Museu um espago para divulgagéo cientiﬁca
e estimulo a pesquisa a partir do tema futebol.
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2018-2019
1.3) Criagao de mobiliario expositivo que possibilite intervengoes de curta
duragao na exposigéo de Ionga duragéo, ampliando conteudos e
exposigoes de acervos do museu ou de terceiros. - meta
condicionada
Pretende—se, a partir desse mobiliério, agregar a Programacao
Cultural, a exposigéo de informagoes e objetos relacionados, por
exemplo, a datas comemorativas do futebol, celebragao de clubes
vencedores de torneios e campeonatos, dentre outros.
2019-2020
projeto a ser
1.4) Renovacao salas da exposigao de Ionga duragéo.
detalhado a partir de 2018 para inscrigao em projeto de captagao de
recursos junto a iniciativa privada.
—

Objetivo 2) Atualizagéo da politica de exposigoes temporérias, a
partir das Iinhas de pesquisa do Centro de Referéncia do Futebol
Brasileiro e exposigﬁes temporérias com acervos de terceiros.
Buscaremos organizar a politica de exposigoes temporarias a partir de
temas pesquisados pelo CRFB, em consonancia com as pesquisas de
satisfagao e perﬁl de pdblico e com calendérios esportivos mundiais
(exemplo: Copa do Mundo na Russia em 2018). A constituigao do Conselho
de Orientagao Cultural - COC (meta no Programa de Acervo) sera
fundamental para a validagao da polltica de exposigc’ies e orientagao geral
da programagéo cultural do Museu, cumprindo assim com a diretriz da
UPPM de buscar mecanismos de gestéo participativos nas instancias
decisorias do Museu.
A Iista de temas sugeridos para a Politica de exposigées temporarias esta’
descrito no “Anexo Politica de exposigaes” no Plano de Metas 2016-2020.
—

Objetivo 3) Ampliar e diversificar a programagéo cultural anual do
Museu, dirigida a diferentes perfis de publico, englobando agoes no
entorno do Museu, como a Praga Charles Miller e o bairro do

Pacaembu.

IDBrasiI, ao longo da gestao do Museu do Futebol desde 2008, vem
ampliando e diversificando a oferta de programagao cultural, tendo criado
eventos que tornaram-se consagrados e pedidos anualmente pelo publico,

O

tais como:

Oﬁcinas e torneios de Futebol de Botao;
- Encontros de colecionadores de camisas;

-
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Participagao dos festivals de cinema dedicados ao futebol, como o
Cinefoot;
- Oﬁcinas educativas e lddicas no Programa Férias no Museu;
- III Simposio Internacional de Estudos sobre Futebol (em 2018);
Além dessas atividades, propomos agoes inovadoras para o periodo do novo
contrato de gestao, especialmente os voltados ao envolvimento do Estédio e
da Praca Charles Miller, resumidas abaixo.
-

3.1) Projeto “Se Joga na Praga"
Praga Charles Miller

—

- Atividades

Meta Condicionada

lﬁdico-esportivos na

Inscrito na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, no inicio de 2016, o
projeto prop6e a realizagéo de oﬁcinas de incentivo a pra’tica esportiva.
Educadores ﬁsicos, em espagos adaptados (na Praga, na quadra do Estédio
ou mesmo no Foyer do Museu), ensinam criangas e adolescentes os
fundamentos de alguns esportes. Para a primeira fase do projeto, planejada
para o segundo semestre de 2016, foram escolhidas cinco modalidades
olimpicas: futebol e futebol de 5 (cegos), basquete, rugby, v6lei e handball.
Além das oﬁcinas esportivas, havera’ a presenga de atletas ou ex-atletas
para relacionamento com o pL'iinco, visitas educativas no Museu e cinema
drive-in na Praga Charles Miller, encerrando as atividades do ﬁnal de

semana.

projeto prevé 1 ﬁnal de semana (2 dias) por més. Essa atividade é
condicionada a captagao de recursos.

O

3.2) Programa “Uma noite no Museu"

- meta condicionada

Tomando por exemplo casos bem sucedidos em Museus no exterior, a
proposta é produzir um conjunto de atividades voltadas ao pL’Jinco
adolescente e que ocupe as salas de exposigao de Ionga duragéo do Museu
do Futebol quando este esta’ fechado a visitagao. Os jovens poderéo dormir
no Museu e, ao Iongo da noite participar de uma série de atividades li’ldicas
e divertidas que se relacionem com o acervo do Museu. Exemplos: jogos de
tabuleiro na SaIa Numeros e Curiosidades, Caga ao tesouro, boate na Sala
Anjos Barrocos, ﬁlmes na SaIa Jogo de Corpo, estagoes para videogames,
entre outras.
A atividade requer a contratagao de empresa especializada em produgéo de
eventos, com proﬁssionais qualificados para esse atendimento. Por isso, a
atividade tera custos extras e precisa ser auto—sustenta’vel. Assim, ao
contrario das demais atividades culturais do Museu que seréo gratuitas,
espera-se cobrar ingresso diferenciado para esse programa, visando
inclusive a geragao de receita para a instituigao.
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3.3) Programa “Economia criativa e futebol": feiras na Praga/Foyer
houve o crescimento de feiras e espagos para a
comercializagao de produtos feitos por pequenas empresas, cooperativas e
artesaos. Do ramo da alimentagao, vestuério, decoragao, entre outros, sao
inumeros os espagos na cidade de 550 Paulo que hoje agregam a venda dos
produtos, atividades de Iazer e recreagao para familias.
O objetivo do projeto é tornar o complexo Praga Charles Miller, Estadio do
Pacaembu e Museu do Futebol urn ponto de referéncia para 05 paulistanos
interessados nesse tipo de atragéo. Assim, o Museu pretende atuar como
facilitador de grupos e organizar uma feira para exposigao e venda de
produtos. O diferencial é desaﬁar o produtor a criar uma pega inspirada no
futebol, dentre as mercadorias que sao vendidas.
Almeja-se cobrar pela cessao do espago (Foyer), visando a geragao de
receitas para o Museu.

Nos ultimos anos

3.4) Programa “Estédio tamanho familia"
Durante um ﬁnal de semana por més, propoem-se atividades Iivres voltadas
a convivéncia familiar no Museu, envolvendo as areas comuns com o
Estédio do Pacaembu. Jogos de tabuleiro, feira gastronomica, jogos
educativos, espagos para pic-nics, apresentagoes musicais e outras agoes
voltadas para as familias. O objetivo é atrair pessoas para o complexo Praga
Charles Miller, Estadio do Pacaembu e Museu do Futebol, consolidando—o
como alternativa de Iazer para o paulistano.

3.5) Projeto “Empoderamento feminino pelo esporte"
provisério (agéo extra-muros - meta condicionada)

—

titulo

Em 2015, o Museu investiu na pesquisa sobre a historia do futebol feminino
no pals. Foi possivel observar o engajamento de atletas e outros
proﬂssionais interessados em expandir a pratica do futebol entre mulheres.
Um dado trazido pelo pinIico é a falta de engajamento das familias para a

pratica do futebol entre meninas ainda na infancia e adolescéncia, ao
contrério do que ocorre com 05 meninos que, desde muito cedo, sao
levados pela familia a clubes e escolinhas de futebol.
Para que a modalidade cresga em importéncia no pals, é fundamental que
haja o interesse de mulheres pela pratica do futebol. Pensando nessa
questao, o “Pelado Futebol Clube”, time amador de mulheres em sac Paulo,
em conjunto com o Museu do Futebol e 0 Instituto Mauricio de Souza,
propoem, por meio de inscrigéo de projeto em Lei Federal de incentivo ao
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Esporte, atuar junto de comunidades nas regioes periféricas de 550 Paulo,
em espagos onde ja’ ocorre a pratica do futebol feminino, Ievando as
praticantes a historia da modalidade, as historias de vida de atletas
consagradas, como Marta, Formiga e outras, e uma clinica especialmente
desenvolvida por duas ex-jogadoras: Aline Pelegrino e Juliana Cabral,
ambas vice-campeas olimpicas e campeés pan-americanas pela Selegéo

Brasileira.
clinica consiste em cinco dias de atividade com as meninas, associando o
treinamento ao ciclo de vida de um atleta. Almeja-se, desse modo,

A

sensibilizar as adolescentes para a importancia de buscar espagos para
atuar como jogadora de futebol no Brasil, conhecer a trajetoria de
mulheres, debates temas como desigualdade de género e empoderamento
feminino. Com essa agéo, o Museu do Futebol poderé Ievar o acervo
conquistado sobre a modalidade a novos publicos, inserindo-os em debates
contemporaneos sobre género e formas de atuagao para questoes mais
amplas da sociedade
A lista de eventos para a Programagao Cultural esta descrito no “Anexo Descritivo Resumido da Programagéo Cultural” no Plano de Metas 20162020.
2°. Sem. 2016: 12 eventos; 2017: 20 eventos; 2018: 27 eventos; 2019: 20
eventos; 2020: 20 eventos.

Objetivo 4) Realizar exposigoes itinerantes e virtuais a partir do
acervo do Museu.
Agé'es

propostas

2016-2020

4.1) Exposigaes virtuais na Plataforma Google Cultural Institute
0 Museu do Futebol integrou a Plataforma em 2013 e até entéo jé realizou
4 mostras virtuais. O processo de elaboragéo das exposigbes mostrou-se
um instrumento importante para a formagao das equipes da Diretoria
Técnica no que se refere a curadoria, elaboragao de textos e pesquisas no

acervo.
Propomos a elaboragao de 1 nova mostra virtual por ano, com temas
diversificados e partindo sempre das pesquisas do CRFB. A proposta de
temas segue no Anexo Politica de Exposigoes e Programagao Cultural
constante do Plano de Metas.
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4.2) Dar continuidade a exposigao itinerante “Museu do Futebol
Area" Meta condicionada

Na

—

Em 2015 iniciamos o projeto de mostra itinerante “Museu do Futebol Na
Area”, realizando, desde agosto de 2015, 3 edigoes (Piracicaba, Taubaté e
Santos) que somaram quase 60 mil visitantes. Até 0 ﬁnal de agosto estao

previstas mais duas cidades (Ribeirao Preto e Sorocaba), completando cinco
cidades, do total de sete aprovadas no projeto inscrito no MinC, em parceria
com a empresa Arquiprom (proponente no MinC).

Diante do sucesso do projeto, o objetivo é completar o projeto MinC,
realizando mais duas cidades no interior paulista. Ao mesmo tempo,
inscrever a exposigao no ProaC e/ou ampliar o projeto no MinC, de modo a

possibilitar sua continuidade mediante aporte de patrocinios.
Meta: até 10 novas cidades entre 2016 e 2020.

parcerias com museus
intercambio de agées culturais e exposigoes.
Objetivo

5)

Ampliar

esportivos

para

Agao proposta

201 7-2020

5.1) Realizar parcerias com museus de futebol no Reino Unido,
Espanha, Portugal, Museu FIFA e 05 latino-americanos Museu do
Centenario (Uruguai), Museu da Comenbol (Paraguai), Museu do
Boca Juniors e River Plate (Argentina) - Meta condicionada
Os museus esportivos 550 exemplos de instituigoes que inovaram nos
formatos expositivos e conquistaram espago mundial. O Museu do Futebol
em Séo Paulo tern Iugar de destaque nesse conjunto de instituigoes,
servindo de inspiragéo para muitos museus inaugurados desde entao, como
o Museu do Clube Porto (Portugal), Museu da Comenbol (Paraguai), Museu
Nacional do Futebol (Inglaterra) e o recém inaugurado Museu da FIFA
(Suiga). A meta propoe o investimento em um modelo de parceria que
promova intercémbios de exposigoes, eventos e visitas técnicas entre as

equipes das diferentes instituigoes.

objetivo é tomar o protagonismo nesse tipo de relacionamento, ao
mesmo tempo em que se divulgara o Museu do Futebol para o pdblico
estrangeiro e geraré oportunidades para dinamizar as atragoes para 05

O

publicos do Museu do Futebol.

Meta: até 05 parcerias firmadas entre 2016 e 2020
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III)

Nl’JMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA

Quantidade

Cargo

1

Diretora Técnica
do Museu do
Futebol

1

Coordenadora de
Exposigoes e

Programagéo
Cultural

Quantidade

Cargo

Técnica em
produgao de

1

Eventos
Assistente de
Museograﬁa

1

Perfil

Graduada em Ciéncias Sociais, mestre
em Antropologia Social. Em tese de
doutoramento, pesquisa e analisa os
museus e memorais esportivos do Brasil,
com experiéncia na América Latina
(Argentina e Uruguai) e Europa (Reino
Unido)
Graduagao em curso superior em
Arquitetura, Comunicagao e Artes,
Museologia

Perfil

Graduagéo em curso superior na area de
Humanas
Ensino Médio Completo

IV) Pl'JBLICO ALVO: visitantes e usua’rios em geral
TECNICAS E OBRIGACDES DO PROGRAMA DE
EXPOSICOES PROGRAMACAO CULTURAL
Elaborar e atualizar a Politica de Exposigoes e Programagao Cultural
do Museu, considerando sua missao, o acervo que mantém em
comodato, seus publicos-alvo e fungao sociocultural. A definigao da
programagao e das exposigoes devera’ considerar critérios conceituais
e curatoriais, sobretudo a partir da temética e dos focos de atuagao
do museu. Submeter anua/mente para aprovaggo da SEC,
juntamente com a proposta do Plano de Traba/ho do exercicio
seguinte, a Politica de Exposlgées e Programagao Cultural para o
préximo ano, com Descritivo das Exposigées e Programaga'o Cultural.
As exposigées que néo estiverem previstas no Plano de Trabalho,
deverao ser informadas até o trimestre anterior a‘ sua realizagé’o,

V)

ROTI_NAS

E

para aprovagao da Secretaria.

Atualizar e aprimorar Iegendas, comunicagéo visual e acessibilidade
das
semestra/
ag5es
expositiva.
Apresentar lnformagao
lmp/ementadas.
Assegurar a acessibilidade expositiva (para pessoas com deﬂciéncia e
por meio de recursos em inglés e espanhol) a exposigao de Ionga
duragao e buscar promover a acessibilidade expositiva nas
exposigoes temporarias e itinerantes, bem como na programagao
cultural oferecida. Apresentar lnformagao semestral das agées
implementadas.
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. Informar

.
-

.
.

o ndmero de visitantes presenciais mensalmente e sempre

que solicitado. Apresentar mensalmente por e-mail 0 pdblico
presencia/ do museu, especiﬁcando os segmentos de pdblico
recebidos e enviar planilha segmentada e quantitativa de pdblicos
(nos relatérios de atividades trimestrais e anual).
Participar das agoes de integragao e eventos da Rede de Museus da
SEC, composta pelos 18 museus da SEC geridos em parceria com
Organizagoes Sociais de Cultura, tais como a Semana Nacional de
Museus e a Mostra de Museus da SEC.
Participar com agéo ou programagao das seguintes campanhas
promovidas ou apoiadas pelo Governo do Estado: Campanha do
Agasalho e Virada Inclusiva e outras programagoes pontuais ou
especiﬁcas que ocorram ao Iongo do ano, apoiadas pelo Governo do
Estado.
Assegurar investimento do repasse anual do Contrato de Gestao para
a manutengao das Rotinas e Obrigagoes Contratuais do Programa de
Exposigoes e Programagao Cultural.
Rotinas da area de tecnoloqia do Museu do Futebol: realizar
manutengao preventiva nos equipamentos audiovisuais da exposigao
de longa duragao, Auditorio e exposigoes temporérias (quando for 0
case).

4. PROGRAMA EDUCATIVO

I) OBJETIVOS ESPECiFICOS:
com a educagao nao formal, possibilitando a acessibilidade
e a construgao de conhecimentos (cognitivos, afetivos, sensiveis,
criticos, desenvolvimento de habilidades etc.) a partir do patriménio
preservado e comunicado pelo museu por meio de visitas educativas,
produgao de materials e conteL'idos pedagégicos, oferta de oficinas,
além da estruturagéo de programas e projetos especn'ficos para
diferentes publicos, promovldos por equipe ﬂxa e qualificada;
Contribuir para a formagao de publico para museus por meio de
parceria com as redes publica e privada de ensino, e implantar
estratégias de manutengao do acesso do publico escolar aos museus,
a partir de ag6es especiﬁcas desenvolvidas de acordo com as
especiﬁcidades e potencialidades da instituigao;
Realizar pesquisa de perﬂl e de satisfagao do publico escolar, para
subsidiar a avaliagao e o aperfeigoamento dos servigos prestados.
Aperfeigoar e intensificar as parcerias com as redes estadual e
municipal de educagao, instituigoes de ensino superior e instituigoes
nao escolares diversas, tais como ONGs, Institutos, Associagoes,

. Contribuir

.

.

.
.

agéncias de turismo, dentre outros.
Desenvolver e executar projetos e agoes que promovam a inclusao
social, trazendo para o museu ou levando o museu a locais onde se
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.

encontram grupos sociais diversiﬁcados, marginalizados e com maior
diﬁculdade no acesso a equipamentos culturais (tais como pessoas
com deﬁciéncia, idosos, pessoas em situagao de vulnerabilidade
social) ou que estejam no entorno do museu.
Apoiar a qualificagao dos principais responséveis por visitas de
grupos, por meio de cursos e oﬁcinas de capacitagao para
professores, educadores, guias de turismo e outros.

u) ESTRATEGIA DE

AcAo

Ndcleo Educativo do Museu do Futebol realiza a mediagao entre o acervo
e o publico por meio de visitas em grupo, oferecimento de jogos e
atividades a partir dos elementos da exposigao de Ionga duragéo, das
O

exposigoes tempora’rias e das programagoes culturais especificas. O
principal foco é o atendimento ao visitante. Para tal, o Ni’icleo utiliza
recursos Iddico-pedagogicos que visam ampliar o diélogo do publico com o
acervo por meio de reﬂexoes e da transposigao da Iinguagem.
O Ndcleo é composto peIa coordenagao (1 coordenador e 1 assistente de
coordenagao), 1 assistente administrativo responsével pelo agendamento e
apoio a gestao dos dados dos publicos atendidos pelo nCicleo; 4
supervisores (educadores e orientadores); 11 educadores e 08 orientadores
de publico.
Como resultado pratico das agoes que o Educativo desenvolve diretamente
com o pL'Jinco, a partir do émbito teérico, o educador do Museu do Futebol,
desde o inicio de sua fungao, passa por etapas fundamentais de
aprendizado e reflexoes que o Ievam buscar uma exceléncia na relagéo com
o pﬂblico. Como processo inicial, o educador ingressante dedica-se um més
referéncias
na apropriagéo de conceitos pedagogicos, tais como
O
exercicios
de
materiais.
de
produg'ao
psicopedagogicas,
aplicagao e
resultado desta formagéo inicial é a elaboragao de um roteiro temético que
exige tempo de pesquisa e apropriagao do acervo e do conteL'ido do museu.
A interdisciplinaridade da equipe reﬂete diretamente na diversidade dos

roteiros e atividades produzidas.
A mediagao é a metodologia fundamental para que a visitagao resulte em
uma experiéncia estética, critica e ludico-pedagogica dentro do museu.
Além do roteiro, estrutura definidora da visita educativa de cada educador,
faz parte das agoes dos educadores desenvolverem jogos e atividades para
o publico em geral, sempre com a preocupagéo de que a adaptagao da
Iinguagem seja possivel dentro dos jogos e atividades, de mode a incluir
todos os perﬁs de pL'Jincos.
No campo da gestéo intelectual, o Ndcleo Educativo
incentivaré a
participagao de seus membros em mesas redondas, palestras, simposios e
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seminarios para falar de educagao, mediagao e acessibilidade, bem como
realizar visitas técnicas para empresas e outras instituigoes culturais e do
ensino formal e néo formal interessadas em ampliar o diélogo com seus
clientes ou publico de maneira acessivel e acolhedora.
Uma importante ferramenta de gestéo, a avaliagéo individual 360° com a
equipe, foi retomada em 2016, e seré uma constante na gestao
administrativa do NL'Jcleo no periodo do proximo contrato, sendo realizada
anualmente. Nesta avaliagao de processos, educadores, orientadores,
assistentes e supervisores realizam uma profunda reflexao acerca das
realizagoes de seu trabalho e de como, individualmente, podem oferecer
solugoes e ideias para melhorar ainda mais o que ja dé certo e o que pode
ser aperfeigoado.
Desde o inicio do Museu, a formagéo continuada é marca registrada do
Educativo do Museu do Futebol. N50 somente com a possibilidade da
participagao da equipe em eventos Iigados a area da cultura, mas com a
capacitagao realizada internamente. Educadores e orientadores possuem
hora’rios de pesquisa dentro de suas jornadas diarias de trabalho, e 05
resultados tém se mostrado eﬁcazes e produtivos. Para os educadores, é o
momento de criag'ao de novas maneiras de interagao com o publico, bem
como de uma atualizagao necessa’ria dos conteudos pertinentes ao tema, ao
acervo e também das discussoes que permeiam os debates pedagégicos em
sala de aula e em espagos de educagao néo formal.
Para os orientadores, a possibilidade da realizagao de uma pesquisa interna
vem ao encontro da proposta de que os mesmos ampliem, cada vez mais,
as possibilidades de dia’logo no atendimento ao pdblico em seus postos de
trabalho. Esta perspectiva educativa implantada para esta equipe, original e
estritamente operacional, desde outubro de 2013, quando a Orientagao
passou para a gestao do Nucleo Educativo. Workshops sobre os diversos
temas de dominio das formagoes da equipe, multidisciplinar por esséncia,
continuarao a acontecer, expandindo a troca de conhecimentos
interdisciplinares.
Perﬁs de PUblico e Avaliacao Institucional
No periodo do novo Contrato de Gestao, compreendido desde o segundo
semestre de 2016 até 2020, pretende-se manter o conhecimento dos
diversos perﬁs de publico e aprofundar o dia’logo com 05 visitantes que
estudantes do ensino formal publico e privado,
frequentam o museu
professores, pessoas em situagao de vulnerabilidade social, pessoas com
deﬁciéncia, familias, proﬁssionais de diversos segmentos, turistas, entre
outros. Para que isto ocorra, é estratégico manter como atividade rotineira
do Programa as avaliagoes, tragadas por meio de formulérios que
possibilitam identificar o perﬁl e medir a satisfagao do publico atendido
—
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pelos educadores. A avaliagao constante também permite fazer um balango
das agoes da equipe, da qualidade do atendimento, bem como auxiliar no
desenvolvimento de jogos e atividades, roteiros adaptados e materiais
educativos extra-acervo.
Nesse sentido, sera’ primordial a manutengao da plataforma virtual peIa qual
os formulérios séo preenchidos e enviados (Google Formulérios). Desde a
sua concepgéo, a Avaliagao Institucional de Visita Educativa é alvo de
constantes investimentos de melhoria, seja para facilitar o preenchimento,
seja para ampliar as possibilidades da coleta de dados. Em 2015 iniciamos 0
uso de plataforma virtual, como forma de aprimorar a analise dos dados e
em 2016 passamos a realizar todo o preenchimento da avaliagao em base
virtual, evitando 0 use massivo de papel na impresséo dos formula'rios.
Desta forma, o Nucleo seguiré investindo no aperfeigoamento da avaliagao
como tem feito desde seu inicio.
Como estratégia para captagéo do nao publico e de ampliagéo do dialogo
com nosso atual pdblico, contribuiremos com novas ideias para conteddos
das exposigoes temporérias e de Ionga duragao, reformulagao do conteudo
do nosso site, plano de comunicagao e agoes em conjunto com 0 Centro de
Referéncia do Futebol Brasileiro (CRFB), reafirmando a proposta de
transversalidade ja' aplicada ao Museu desde a assungao da atual diretoria
técnica.
Os objetivos especlﬁcos que pautam as ag6es propostas para o periodo de
2016 a 2020 $50:
1. Ampliar o acesso ao museu pelo publico escolar.
2. Ampliar e diversificar as parcerias institucionais para viabilizar o
acesso ao museu por diferentes segmentos de publico, ampliando os
publicos agendados, incluindo as pessoas com deficiéncia, em
situag'ao de vulnerabilidade, idosos e familias.
3. Diversificar as atividades para 05 visitantes, por meio da criagao e
oferecimento de jogos, atividade e dinémicas educativas para o
publico.
4. Ampliar

as agées de inclusao e acessibilidade por meio da
continuidade e a ampliagao dos projetos bem sucedidos come 0
“Deﬂciente Residente”, projeto “Museu Amigo do Idoso”
5. Desenvolvimento de novas ag6es extra-muros.
6. Ampliar a divulgagao das ag6es educativas no site do Museu do
Futebol

Objetivo 1.) Ampliar o acesso ao museu pelo publico escolar.
capacidade total de vagas para pUinco agendado, no periodo de 2016 a
2020 é de 271.440 pessoas, distribuidos em: 30.160 no segundo semestre
de 2016 e 60.320 em cada ano subsequente. Do total dessas vagas,
A
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prevemos uma ocupagéo de até 60% com o pt’Jinco escolar, perfazendo
162.864 vagas. Sobre essa previséo, a meta minima a alcangar no periodo
total do contrato é de 66.800 alunos, distribuidos da seguinte forma: 2016
13.600; 2018: 15.200; 2019: 15.200 e
(2° semestre): 6.600; 2017
2020: 16.200.
—

Para outros pUincos, prevemos 108.576 vagas no periodo, com meta
minima de atendimento de 48.100 pessoas, conforme 05 anos: 2016 (2°

semestre): 4.500; 2017: 10.600; 2018: 11.000; 2019: 11.000; 2020:
11.000.

Para ampliar o pdblico escolar, contaremos com a manutengao da parceria
com a Secretaria Municipal de Educagao que, desde 2015 envia onibus para
as escolas municipais visitarem o Museu do Futebol e com a divulgagao das
vagas disponiveis para o mailing de escolas pL’iblicas e particulares
desenvolvido desde a inauguragao do Museu.
Além disso,
pretendemos buscar novas parcerias com Secretarias
(Educagao, Cultura e Turismo) de municipios da regiéo metropolitana,
compreendendo S50 Bernardo do Campo, Diadema, Carapicuiba, Guarulhos,
Santo André, entre outros.
No
periodo sera’ realizado estudo para melhoria do sistema de
agendamento, com Ievantamento de softwares e sistemas para
automatizagao do preenchimento de dados do agendamento, com criagao
de banco de dados com escolas, agéncias de turismo e outras instituigoes.

Objetivo 2.) Ampliar e diversificar as parcerias institucionais para
viabilizar o acesso ao museu por diferentes segmentos de pﬁblico,
ampliando os pﬁblicos agendados, incluindo as pessoas com
deficiéncia, em situagao de vu|nerabi|idade, idosos e familias.

Também se buscaré contemplar grupos que vivem em situagéo de
vu|nerabi|idade social, assim como manter parcerias jé consolidadas com
instituigoes que se dedicam a este perﬁl de publico, taI como a Secretaria
Municipal de Assisténcia e Desenvolvimento Social. Manteremos também o
oferecimento de visitas a grupos de pessoas com deﬁciéncia e idosos, bem
agéncias de turismo,
como
grupos de empresas, estrangeiros,
personalidades e autoridades, aIém da realizagao de visitas técnicas e
gravagoes.
Para 0 melhor cumprimento dessa meta, sera buscado o agendamento ativo
a instituigoes que trabalham com o perﬁl de pinlico e possam disponibilizar
transporte aos grupos. Parcerias com instituigoes renomadas, como
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fundagoes, institutos e ONGs visaréo reforgar a melhora dos indices de
atendimento desses pt’iblicos.

Objetivo 3.) Diversificar as atividades para 05 visitantes, por meio
da criagao e oferecimento de jogos, atividade e dinamicas

educativas para o

As

pt’lblico.

o atendimento ao publico esponténeo 550:
a) oferecimento de visita mediada sem o agendamento prévio, aos finais

estratégias para

de semana e feriados;
b) oferecimento de visitas mediadas ao Estadio do Pacaembu aos ﬁnais
de semana (publico esponténeo) e as sextas-feiras (publico
agendado), incluindo a elaboragao de um material inédito
complementar a visita mediada ao Estédio, acessivel a todos os perﬁs
de publico;
criagao de novo material educativo disponibilizado no espago
expositivo, para orientar a visita espontanea sem necessariamente
contar com a participagao de um educador;
d) para o ano de 2018 pretendemos trabalhar o tema Copa do Mundo,
tendo em vista 0 campeonato na Ri’Jssia desenvolvendo uma cartilha
educativa com aspectos culturais Brasil e Rt'Jssia a ser distribuida
para professores e alunos;
6) para as familias e demais perfis que frequentam o museu aos ﬁnais
de semana, os educadores continuarao a oferecer jogos, atividades e
oﬂcinas educativas sempre buscando o diélogo do acervo com 05
recursos ludico-pedagogicos. A meta é a criagao de 36 novas
atividades/jogos/dinémicas no periodo 2016-2020 e o oferecimento
de até 436 hora’rios especiﬁcos para essas atividades, conforme
quadro abaixo.

2016

4
8

2018

8

2017

2019
2020

8
8

24
100
104
104
104

quadro abaixo sintetiza as atividades oferecidas ao pdblico e suas
capacidades maximas de atendimento, bem como o percentual minimo que
se pretende atingir.

O
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271.440
7.200 (20
visita)
8.280 (20
visita)

px

114.900
por 5.400

75%

px

por 1.272

15%

6.540 (15 px por 4.360
atividade)
293.460
pessoas 125.932
atendidas
8% (minimo)
19,5°/o (méximo)

67%
42%

Objetivo 4.) Ampliar as agﬁes de incluséo e acessibilidade por meio
da continuidade e a ampliagéo dos projetos bem sucedidos como o
“Deficiente Residente”, projeto “Museu Amigo do Idoso"

4.1) Museu Amigo do Idoso
Como principais projetos dentro do Programa de Acessibilidade do Museu do
Futebol (PAMF), manteremos, no segundo semestre de 2016, o projeto de
residéncia Museu Amigo do Idoso, com pessoas idosas e que jé esta’ em
curso desde o primeiro semestre deste ano. O projeto parte da mesma
premissa do Deﬁciente Residente, de que a melhoria no atendimento da
pessoa idosa parte das necessidades e indicagﬁes realizadas por uma
pessoa idosa que convive juntamente com a equipe.
Em 2017, como consolidagéo desta experiéncia inédita no museu,
apresentaremos um artigo a ser publicado em plataforma online e,
posteriormente, se possivel, em publicagéo escrita. Como continuidade
deste projeto e pensado com os residentes que atuaram no mesmo,
propomos como meta condicionada a criagéo do Espago Museu Amigo do
Idoso, que tem como objetivo realizar encontros mensais em um espago
cenogréﬁco do museu que seja acolhedor, aconchegante, corn musicas para
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poder dangar e fazer outras atividades propostas pela equipe. Um espago de
convivéncia, de coleta de historias, de troca de experiéncias, de fazer novos
amigos, de atividades mediadas por nossas equipes (como uma praga onde
as pessoas se encontram para jogar algum jogo, aprender alguma técnica
de arte, compartilhar memérias, etc.). 0 motivo para que esse encontro
acontega periodicamente é, aos poucos, propiciar, para este publico,
apropriagao, interesse e engajamento do nosso nao pt'Jinco.

4.2) Projeto Deficiente Residente

-

2a temporada

Neste mesmo ano de 2017 iniciaremos a 2a Temporada do jé premiado
projeto Deﬁciente Residente que, entre algumas novidades, contara com
um residente com sindrome de Down. Ao ﬁnal de cada ano, apresentaremos
uma nova atividade pensada juntamente com o residente da edigao, bem
como um manual de convivéncia para a deﬁciéncia especifica trabalhada.
Em 2020, consolidaremos todos os manuais para uma publicagao (mica a
ser distribuida gratuitamente para instituigoes culturais e do ensino formal e
nao formal. O retorno deste projeto, em uma nova temporada, tem como
objetivo atingir parte significativa da equipe de educadores e orientadores
que néo participou das primeiras edigoes da primeira temporada, que durou
seis anos. Nesse sentido, muitos dos educadores e orientadores que hoje
atuam conosco ainda nao eram funcionarios do museu quando do inicio do
projeto em 2010.

Paralelamente a isto e com o mesmo objetivo e com a nossa expertise jé
reconhecida no campo da educagao e acessibilidade daremos inicio, em
2019, ac Laboratorio de Acessibilidade e Inclusao na Educagéo, que teré
como principal agao trazer convidados especialistas para dialogar com a
equipe educativa e publico geral interessado a respeito dos desaﬁos da
incluséo e da acessibilidade quando a pauta é educagao. Para tanto, os
convidados ficarao conosco durante dois dias para uma apropriagao das
atividades do Nucleo, bem como sua gestao, e para a realizagao do dialogo
com pL'iinco, podendo ser uma palestra, uma oficina, um workshop, um
mini-curso, entre outras possibilidades. Estes encontros serao divulgados e
abertos ao pdblico interessado, gratuitamente. Como requisito, pediremos
aos palestrantes o envio de um artigo sobre o tema a ser dialogado para
que, como resultado, tenhamos ao ﬁnal de cada ano uma publicagao com 05
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artigos dos convidados e do Nucleo de Agao Educativa e, ao final de cada
semestre uma “piIuIa” com 0 material captado nos encontros.
Ainda dentro do Programa de Acessibilidade do Museu do Futebol, como
agao de destaque, realizaremos a implantagao do videoguia para o publico
surdo utilizando-se de recortes teméticos escolhidos com os nossos antigos
residentes surdos, de modo a ampliar o acesso deste perﬂl especifico de
publicoE bem sabido, nesse sentido, e também foi possivel comprovar com
a terceira edigao do projeto Deficiente Residente (que trabalhou a
deﬁciéncia auditiva), que o pdblico surdo constitui uma comunidade com
hébitos e caracteristicas proprios, incluindo-se a LIBRAS, a Lingua Brasileira
de Sinais como marca inerente da comunidade surda. O videoguia vem para
complementar ainda mais os recursos de acessibilidade do museu,
juntamente a toda a estrutura ﬂ'sica e aos audioguias para estrangeiros e
pL’Jinco cego. Nesse sentido, o desenvolvimento de um projeto de videoguia
em LIBRAS e sua implantagao reforgam a acessibilidade como um dos
pilares fundamentais do Museu do Futebol.
Sintese dos proietos propostos:
2016:
- Continuidade do projeto Museu Amigo do Idoso (residéncia de 1 idoso por
3 meses e realizagao de 1 evento planejado pelos residentes no Dia
Internacional do Idoso)
2017:
Projeto Deﬁciente Residente 23 temporada Sindrome de Down
publicagao de artigo sobre a experiéncia
Projeto Museu Amigo do Idoso
e celebragéo de evento no Dia Internacional do Idoso
- Criaga‘o do Espago Amigo do Idoso (meta condicionada)

-

—

—

—

2018:
Projeto Deﬁciente Residente 2a temporada surdos
Criagao de videoguia para surdos visitarem a exposigao
- Continuidade das agoes do Espago Amigo do Idoso (meta condicionada,
caso seja implantada em 2017)
-

—

—

—

2019:
Projeto Deﬁciente Residente 23 temporada deﬁciéncia fisica/motora
- Criagao do Laboratério de Acessibilidade e Incluséo na Educagéo
- Continuidade das agoes do Espago Amigo do Idoso (meta condicionada,
caso seja implantada em 2017)

-

—

—
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-

Projeto Deﬁciente Residente 23 temporada - cegos/baixa visao
Continuidade das atividades do Laboratorio de Acessibilidade e Inclusao na
—

Educagao

Continuidade das agoes do Espago Amigo do Idoso (meta condicionada,
caso seja implantada em 2017)
-

Objetivo 5.) Desenvolvimento de novas agées extra-muros.

5.1) Projeto Museu

Vai

a Escola

—

meta condicionada

Como agao extramuros voltada para o ensino formal, o Educativo pretende
inaugurar, em 2018, o projeto Museu do Futebol Vai a“ Esco/a. Como espago
referéncia dedicado ao futebol, o Museu do Futebol percebe a Ilmitagao da
abrangéncia de estudos académicos e atividades educativas envolvendo a
parceria entre ensino formal/ ensino nao formal, o que limita o
reconhecimento de recursos que uma instituigao de ensino nao formal
possui para atrair e engajar um processo compartilhado de aprendizagem e
troca de conhecimentos e experiéncias com institulgoes de ensino formal,
comprometendo, desta forma, a nogao de identidade em nossa cultura e,
em um segundo plano, das plataformas de ensino disponiveis na atualidade.
Este projeto busca, portanto, além de suas fungoes educativas, ser uma
ponte de aproximagao do ensino formal com o ensino nao formal. Sera’
selecionado um grupo de membros do educativo, cerca de trés ou quatro
pessoas, que desenvolverao um roteiro de mediagao que busque apresentar
os contelﬁdos trabalhados no Museu do Futebol para um pUblico que esta
distante do acervo. Como material de apoio seréo utilizados objetos,
imagens, jogos e quaisquer outras pegas relevantes no processo de
aprendizado. O grupo educativo iré se deslocar até a instituigao de ensino,
que por sua vez disponibilizara horério e local adequado para a
apresentagao (auditério, sala de aula). Por meio de visitas educativas as
instituigoes de ensino, sera’ feita uma mediagao com 05 alunos e professores
na qual serao abordados temas ligados a historia do futebol, sob a égide de
patrimonio cultural e imaterial que norteia o pensamento do Museu do
Futebol. Como resultado, teremos a elaboragao, em parceria com a escola,
de uma atividade educativa a ser utilizada com a faixa etéria atendida no

projeto.
projeto seré integrado, a depender da disponibilidade de recursos, da
meta condicionada “Biblioteca itinerante”, de responsabilidade da equipe do
CRFB e descrita no Programa de Acervo.
O
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5.2) Projeto Aproximagées
Em sua segunda edigao, o projeto tera como publico-alvo os feirantes
Praga Charles Miller. Tal como na primeira edigéo, o objetivo principal
projeto sera’ estabelecer com 05 trabalhadores da praga um vinculo
modo a envidar corn eles a nogao de pertencimento e apropriagao

da
do

de

do
patrimonio museologico, além de concilia-Ios como multiplicadores da
campanha da memoria do bairro, auxiliando na formagao de um acervo
sobre o entorno, em um projeto conjunto com 0 Centro de Referéncia do
Futebol Brasileiro (a agao do CRFB seré a campanha “Memorias do
Pacaembu, iniciada em 2016).
Tal como a primeira edigao, os encontros serao ﬁlmados e fotografados para
manter o registro das agoes e, na medida do possivel, desenvolver um novo
documentario do projeto.

5.3)

PAMF Além Muros

(2017-2020)

Com 0 principal objetivo quebrar as barreiras do acesso e da disténcia,
levando o conteL'Jdo do Museu do Futebol, por meio de agoes educativas
com a mediagéo, atividades, oficinas e jogos para casas de repousos,
hospitals, aldeias indigenas, abrigos, creches, orfanatos, ou seja, Iocais e
instituigoes que constituem parte significativa do nosso néo-pdblico. Este
projeto, de caracter extramuros, parte do principio de que a acessibilidade
também deve ser aprimorada nos dois sentidos. O acesso nao signiﬁca
apenas receber o visitante no museu, mas Ievar o museu até o (néo)

visitante.

Objetivo 6.) Ampliar a divulgacao das acoes educativas no site do
Museu do Futebol
Como estratégia de fortalecimento da comunicagao museal e também de
divulgagao das ag6es as quais o Educativo tem amplo reconhecimento, tais

como acessibilidade, mediagéo e educagao, pretendemos ampliar ainda
mais o diélogo sobre estas teméticas por meio da produgao de artigos
assinados pela equipe e publicados na pa’gina do Educativo no site do
Museu.

Outra plataforma importante é a atuagéo mais direta da equipe nas midias
sociais jé existentes do museu, alcangando, assim o estreitamento das
relagoes com o pL'Jinco interessado e com professores do ensino formal da
rede pliblica e privada.

64

GOVERNO DO ESTADO DE

sﬂo

PAULO

SECRETABIA DA CULTURA

,

UNIDADE DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO MUSEOLOGICO

Meta: nL'Jmero de artigos publicado no site do Museu do Futebol: 2016: 2;
2017: 4; 2018: 4; 2019: 4; 2020: 4.

III)

NOMERO

Quantidade
1

E

PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:

Cargo

Coordenador do

Nucleo Educativo

Assistente de
Coordenagao

1

Educaﬁva

2

Supervisores do
Educativo

2

Supervisores de
Orientadores de
Publico

11

Educadores

08

Orientadores de

1

Assistente
administrativo

publico

Perfil

Graduagéo em curso superior na area
de Ciéncias Humanas
Graduagao em curso superior na area
de Ciéncias Humanas
Graduagao em curso superior na érea
Ciéncias Humanas
Ensino Médio completo - desejével
curso superior em andamento
Graduagao
Ciéncias
Educagéo

Artes

em curso superior em
Humanas
Sociais,
e
e Fisica, Comunicagao e

Ensino Médio Completo
Ensino Médio completo

IV) POBLICO ALVO: estudantes e grupos de visitantes
V) ROTINAS TECNICAS

E

OBRIGAcﬁES DO PROGRAMA EDUCATIVO

Plano
Executar e aprimorar
Educativo,
o
periodicamente
bem
varios
de
de
atendimento
publico,
o
contemplando
segmentos
como os programas e projetos para publicos especiﬁcos, priorizando
a acessibilidade do museu. No primeiro semestre do primeiro ano do
Contrato de Gestao: entregar o “Plano Educativo”. A partir dai,
submeter anualmente para aprovagéo da SEC, juntamente com a
proposta do Plano de Trabalho do exercicio seguinte, a atualizagao do
Plano Educativo.

Manter equipe ﬁxa em numero suﬁciente, com proﬁssionais
especializados (inclusive para o atendimento a pessoas com
deﬁciéncia) e bilingUes (inglés/espanhol), além de promover
periodicamente ag6es de capacitagéo da equipe. Informar no
“Relatério Anual de agoes do Educativo” os resultados alcangados
com relagao as agoes de capacitagéo.
Realizar mediagéo de visitas a grupos agendados em todo periodo de
abertura do museu ao publico, observando a capacidade de
atendimento qualiﬁcado das visitas. Informar semestralmente em
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Educativo
Complementar das Agoes do Programa
(informagoes adicionais, quando for o caso)”.
Articular parcerias com a rede escolar e com instituigoes vinculadas
aos demais grupos alvo para ampliar o numero de grupos atendidos
em todos os horarios disponiveis. Apresentar semestralmente “Relato
das Agoes de Ampliagao e/ou Diversificagao do Ptﬁiblico Agendado”.
Promover inclusao social e cultural a grupos sociais diversificados,
marginalizados e com maior dificuldade no acesso a equipamentos
culturais (tais como idosos, pessoas com deficiéncia, pessoas em
situagao de vulnerabilidade social, doentes em hospitais, etc) ou que
estejam no entorno do museu, por meio de projetos e programas
acessiveis e participativos. Informar no “Relatério Anual de agoes do
Educativo” os resultados alcangados nos projetos e programas
realizados.
Proporcionar, dentro do escopo de atuagéo do ndcleo de agao
educativa, acessibilidade de conteddo por meio de diversos recursos
(audioguia, maquetes téteis, entre outros), com o intuito de
promover uma visita autonoma. Informar no “Relatério Anual de
ag6es do Educativo” os recursos implementados.
Promover ag6es voltadas a “Consciéncia Funcional" para a integragao,
educagao e conscientizagao dos funcionarios de todos os demais
setores, a respeito das atividades e fungoes do museu e o papel e
importéncia de cada urn dentro do equipamento. Informar no
“Relatorio Anual de agoes do Educativo” os resultados alcangados das
agoes realizadas.
Promover cursos de formagao, workshops e palestras para
de
Informar
turismo.
educadores
e
professores,
guias
do
“Relato
das
Agoes
semestralmente em
Programa
Complementar
Educativo (informacoes adicionais, quando for 0 case)".
Elaborar, juntamente com a equipe responsavel pela area de
pesquisa do museu, materiais qualificados e em diferentes suportes
(apostilas, jogos, folders, videos etc) para apoio as ag6es educativas
voltadas aos diferentes publicos. Dependendo do suporte do material
produzido, deve-se disponibiliza-Io no site do museu. Apresentar
semestralmente “Informe dos Materiais Educativos Disponibilizados
(impressos e virtuais)”.
Realizar programas, projetos e agoes integrados com as areas
técnicas do museu e, também, com nucleos de agao educativa de
outros museus pertencentes SEC. Informar no “Relatorio Anual de
agoes do Educativo” os resultados alcangados dos programas,
projetos e agoes realizados.
Realizar pesquisa de perﬁl e de satisfagéo do publico escolar, para
subsidiar a avaliagéo e o aperfeigoamento dos servigos prestados.
Apresentar semestralmente “Relatorio Analitico da Pesquisa de
Satisfagao do Publico Escolar”.
“Relato

23
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. Apresentar dados coletados

em pesquisas e avaliagoes aplicadas ao
de agéo educativa em que se utilizaram
pL'Jinco atendido pelo
modelos proprios da instituigéo. Informar no “Relatorio Anual de
agoes do Educativo” a anélise dos dados obtida.
Participar das reunioes e atividades do Comité Educativo.
Participar das agoes em rede promovidas pela Unidade Gestora/SEC
nL'Jcleo

-

.

.

.

(campanhas, eventos, impressos, etc.).
Participar dos projetos desenvolvidos nas parcerias da Secretaria da
Cultura com a Secretaria de Estado da Educagao.
Assegurar investimento do repasse anual do Contrato de Gestéo para
a manutengao das Rotinas e Obrigagoes Contratuais do Programa
Educativo.

5. PROGRAMA DE INTEGRAgRo A0 SISEM-SP
1) OBJETIVOS
-

.

.
.
0

.
.

n)

especincos:

Integrar e participar ativamente do Sistema Estadual de Museus de

350 Paulo, SISEM-SP.
Disseminar boas préticas e conhecimento técnico para o conjunto de
museus do Estado de 550 Paulo, por meio da colaboragao do seu
corpo técnico na elaboragéo e execugéo de agoes em municipios da
Regiao Metropolitana de SP e do interior do Estado.
Realizar agoes de articulagéo, capacitagéo, difuséo e apoio técnico em
instituigoes museologicas e culturais em municipios da RMSP e do
interior do Estado, conforme orientagéo do Grupo Técnico de
Coordenagao do SISEM-SP/UPPM/SEC.
Participar das Redes Tematicas de Museus de 550 Paqu, atuando na
articulagéo, Ievantamento de informagdes e realizagao de agoes de
apoio a a'rea temética afim.
Proper novas agSes que se coadunem com as Iinhas estabelecidas,

em diélogo com o GTCSISEM-SP.
Ampliar a visibilidade institucional do museu na RMSP e no interior.
Ampliar o publico atendido pela Organizagéo Social a partir de agoes
desenvolvidas na RMSP e no interior.

ESTRATéGIA DE A950

atuagéo do Museu do Futebol no SISEM foi constante e com bons
resultados desde 2010. Podemos destacar a itineréncia das exposigoes
“Ora, Bolas! O Futebol pelo mundo", em 2010, para Piracicaba e Praia
Grande; “Olhar com outro oIhar" para Araraquara em 2011 e “Museu do
Futebol Na Area” para Piracicaba, Taubaté e Santos em 2015 e 2016. Além
da circulagéo das exposigoes, realizamos em média 2 visitas técnicas ao
ano, desde 2011, com foco em gestéo de acervos, montagem de

A
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exposigoes, manutengao predial e educagéo e acessibilidade. Realizamos
diferentes workshops e palestras sobre os temas de expertise do Museu do
Futebol.

Em 2013, foi formada a Rede Memoria e Esporte, que reﬁne

representantes

de museus, centros de memoria, instituigoes culturais, clubes esportivos ou
interessados no tema. Ha’ trés anos mantém-se ativa, com a proposigao de
uma agenda comum de trabalho, sempre com o foco em ampliar as
possibilidades de intercémbio técnico entre proﬁssionais e a divulgagao dos
acervos, programas e eventos. Para 2016, ano de Jogos Olimpicos no Brasil,
almeja-se a realizagao de ag6es mais integradas com foco em exposigoes
sobre os jogos.

estratégias para o Programa de Integragéo ao SISEM, para
2016-2020 pautam-se em trés frentes de atuagao:

As

o periodo

a) Intercambio educativo
Projeto por meio do qual educadores e orientadores e supervisores e
coordenagéo do Nucleo Educativo realizaréo visitas técnicas em espagos de
educagéo néo formal, tendo como prioridade os museus da SEC e do
interior de 550 Paulo mediante articulagéo do SISEM, ampliando para outros
espagos de transmisséo de conhecimento e dialogo para com o publico.
Estas visitas resultarao em relatérios que apontarao elementos e agoes
positivas que a outra instituigao pode absorver para reﬂetir em melhorias de
atendimento ao publico, bem como agoes que a nossa equipe pode agregar
em sua rotina de trabalho com este mesmo objetivo. Além disso, teremos
uma participagao ativa dos educadores na REM (Rede de Educadores de
Museus) bem como o engajamento e fortalecimento em outras redes e
encontros que venham a surgir. Do mesmo modo, que a equipe do Ndcleo
Educativo do Museu iré até outros museus, abre—se a oportunidade de
receber educadores e outros proﬁssionais para estagios e/ou vivéncias de
curta duragao no Museu do Futebol.
Metas
De 2016 a 2020:

1

encontro por trimestre; total de 18 intercambios.

b) Formagéo de professores/educadores
Propomos ampliar a atuagéo do Nacleo Educativo na a'rea de formagéo de
professores, educadores e demais proﬁssionais por meio de cursos
presenciais e/ou on line. Levar esse programa ao SISEM visa a melhor
articulagéo dos pUincos e o oferecimento das expertises do Museu do
Futebol sobre acessibilidade e inclusao aos proﬂssionais dos museus do
estado de 5530 Paulo.
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Para as agoes de formagao a distancia, criaremos mini-cursos tema’ticos que
poderéo ser acessados a partir do site do Museu do Futebol. Como
tematicas iniciais, abordaremos, por exemplo: Como Iidar dentro da
educagéo com pessoas com deﬁciéncia? Como mediar com acervo de
patrimonio imaterial? Como bem utilizar a tecnologia e a educagao? Como
realizar avaliagoes qualitativas de agoes educativas? Como estabelecer
relagoes do ensino nao formal com o ensino formal?, entre outros.

Metas
De 2016 a 2020: 1 encontro por trimestre; total de 18 encontros. Cada
encontro para até 20 pessoas, estimativa de 360 professores/educadores
atendidos, presencial ou on-Iine

Agées para a Rede Meméria e Esporte
O

Nucleo

do

Desenvolvimento

do Nucleo de Comunicagao e
Institucional atuara de modo mais intenso na Rede

CRFB,

com

o

apoio

Memoria e Esporte, articulando, conforme consenso entre seus membros:
- Plano de comunicagao integrada para a pa’gina no facebook e blog
da Rede, ja existentes;
- Criagao de pa'gina sobre a Rede no site do Museu do Futebol, dando
destaque a iniciativa e relacionando possibilidades de roteiros entre as

instituigoes;

Utilizagao dos espagos nas estagoes de metro para criagao de miniexposigoes conjuntas entre as instituigoes da Rede.
-

Como metas condicionadas, que dependerao da disponibilidade de recursos
humanos e equipamentos adicionais, indicamos:

criar procedimentos e plano de necessidades para abertura e
oferecimento de Servigos de Preservagéo Digital (Digitalizagao e
Conservagao) para comunidade relacionada a memoria do esporte.
-

Metas
2016
Realizagao de Mostras na Linha 4 Amarela do Metro sobre o tema
Olimpiadas
2016-2020
Integrar a Rede de Memoria e Esporte nas agoes de
divulgagao institucional do Museu do Futebol
—

—

69

GOVERNO DO ESTADO DE

sic PAULO

SECRETARIA DA CULTURA

.

UNIDADE DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO MUSEOLOGICO

III)

NOMERO

Quantidad
e

E

PERFIL DOS FUNCIONARIOS D0 PROGRAMA

Cargo

Perfil

1

Coordenador do CRFB

1

Técnico Pesquisador

1

Técnico Bibliotecario

Graduado, com experiéncia em
projetos de gestao de acervos,
pesquisa e documentagao
Graduagao em curso superior em
Ciéncias Humanas e Sociais
de
em
Graduagao
curso

Técnico em

1

Documentagao* (cargo
vago)
Assistente de Pesquisa*
(cargo vago)
Assistentes de
Documentagao

1

2

Coordenador do Nucleo

1

Educativo

1

-

Assistente de
Coordenagéo Educativa
Educadores, orientadores
e supervisores, conforme
demanda

Biblioteconomia
Graduagao em curso superior em
Ciéncias Humanas e Sociais
Ensino Médio completo

Graduagao em curso superior na
area de Ciéncias Humanas e
Sociais

Graduagao em curso superior na
area de Ciéncias Humanas
Graduagéo em curso superior na
area de Ciéncias Humanas
Nivel superior completo em
andamento

IV) POBLICO ALVO: museus e municipios do interior e Grande SP e seu
publico.

TéCNICAS
INTEGRAcAo A0 SISEM-SP

V)

ROTINAS

E

OBRIGAGGES

DO

PROGRAMA

DE

Considerar as demandas do interior, Iitoral e regiao metropolitana de
SP discutidas com o Grupo Técnico e com o Conselho de Orientagao
do SISEM/UPPM, no planejamento das agoes integradas ao SISEMSP, que poderao ser deﬁnidas dentro das Iinhas de agao existentes
(comunicagao, apoio técnico, articulagao, formagao).
Submeter anualmente para aprovagao da SEC, juntamente com a
proposta do Plano de Trabalho do exercicio seguinte, a proposta de
agoes integradas ao SISEM-SP (exposigées itinerantes, com titulo,
necessidades para montagem e proposta de agao atrelada a
exposigao, por exemplo, bem como a formagao da equipe educativa
do museu que recebera a exposigao; seminarios, oficinas e palestras,
com descrigao de carga horaria, numero de vagas e ementa; esta’gios
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técnicos, com descrigao de periodo de estagio, numero de vagas e
perﬁl desejado do candidato ao estagio; visitas de formagao - no
sentido de receber proﬁssionais de outros museus, com deﬁnigao de
ndmero de vagas e datas de realizagao; visitas técnicas - no sentido
de um proﬁssiona| da 05 ir até a instituigao e elaborar um relatério
de recomendagao, com deﬁnigao de ndmero de visitas e
especialidade a ser tratada - que pode ser expograﬁa, comunicagéo
visual, conservagao preventiva, etc). Esta proposta detalhada deveré
ser entregue junto ao anexo Descritivo das Agoes de Apoio ao SISEM—
SP. Apresentar informagao anual das agﬁes implementadas.
Participar e promover intercémbios técnicos, recebendo em esta’gio
técnico, proﬁssionais de museus de diferentes regioes do Estado, de
outros Estados e de outros paises, bem como enviando também
funcionarios do museu em iniciativas afins. Entregar relatério
trimestra/ das atividades de apoio ao SISEM-SP realizadas no
per/ado, inc/uindo estégios técnicas recebidos ou realizadas, ag5es
realizadas junto as Redes Teméticas e relato das agées realizadas no
émbito do ICOM Brasil.
Encaminhar no prazo de até uma semana apos a realizagao da agéo
prevista no plano de trabalho, o relatorio sintético da agao. O
formulério de relatério sintético, jé entregue as 053, pode também
ser solicitado pelo e-mail sisem@sp.gov.br.
Seguir as recomendagoes de prazos determinados para cada agéo
conforme estipulado anteriormente pelo GTCSISEM-SP: 45 dias antes
da agao, realizar o contato com o municipio; 30 dias antes da ag'éo,
conﬁrmagao de local, data, horario e tema a ser trabalhado; 20 dias
antes da agao, aprovagéo da peca de divulgagéo; 15 dias antes da
agéo, inl'cio da divulgagao e 07 dias apos a realizagao da agao, envio
de relatério para o GTCSISEM-SP.
Encaminhar relagéo de parcerias estabelecidas com outras
instituigoes museologicas, realizadas e previstas, para que o
GTCSISEM-SP possa coordenar seu planejamento, evitando assim
sobreposigoes de agoes de apoio.
Divulgar regularmente 05 services e a programagao do museu no site
do SISEM (www.sisemsp.org.br), seguindo os prazos determinados
no oﬂ'cio circular UPPM/SISEM n°01/2014.
Participar das agoes em rede promovidas pela Unidade Gestora/SEC
(campanhas, eventos, impressos, etc.).
Atualizar anualmente e entregar com a proposta de aditamento anual
o mapeamento de ag6es potenciais para integragéo do SISEM-SP
dentre as agﬁes planejadas em diversas areas técnicas da OS.
Assegurar investimento minimo do repasse anual do Contrato de
Gestao para a manutengéo das Rotinas e Obrigagoes Contratuais do
Programa de Agoes de Integragao ao SISEM—SP.
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PROGRAMA
6.
INSTITUCIONAL

DE

COMUNICACAO

E

DESENVOLVIMENTO

1) OBJETIVOS ESPECiFICOS:

.

.
.

.

n)

Divulgar amplamente as exposigoes, a programagao cultural, as
agoes de pesquisa e 05 servlgos prestados pelo museu, contribuindo
para a ampliagao do conhecimento e da valorizagéo do patrimonlo
museologico por parte do publlco em geral, e para o crescimento do
numero de visitantes e participantes das atividades desenvolvidas.
Prestar informagoes atuallzadas sobre a programagao e servigos do
museu.
Elaborar publicagoes diversas, com enfoque educativo, historico,
artistlco, técnlco e/ou cientlfico-tecnologico, contribuindo para a
ampliagéo do conhecimento geral e especlfico acerca das Iinhas de
atuagao e dos principals temas afetos ao museu.
Fortalecer a presenga do museu nos meios de comunicagao como
equipamento cultural do Governo do Estado de SP de aIta qualldade e
interesse social.
ESTRATéGIA DE

Acio

Programa é coordenado pela equlpe do Nucleo de Comunicagao e
Desenvolvlmento Institucional subordinado a Diretorla Executiva do
IDBrasil, em conjunto com a Diretoria Técnica e suas coordenadorias
responsa’veis pelas atividades ﬁnallsticas do Museu do Futebol. Ressaltamos
que a area passou por reestruturagao dentro do IDBRASIL, no inicio de
2016, vlsando reorientar colaboradores lnternos para agoes mais efetivas de
comunlcagao, parcerias e patroclnios do Museu do Futebol.

O

As agoes do Programa de Comunlcacao e Desenvolvlmento Institucional
trabalha com a matéria da programagao e servigos oferecidos pela

lnstitulgao: exposigao de Ionga duragao, exposigoes temporarlas, virtuais e
ltlnerantes, programagao cultural, Centro de Referéncla do Futebol
Braslleiro (CRFB) e servigos: Ioja, restaurante e espagos para eventos. A
programagao e servigos de um museu e seu plano de comunicagao deve
criar a expetatlva de uma experléncia relevante, emocionalmente
lmpactante ao vlsitante e suﬂcientemente atraente para a cobertura da
midla, prospecgao de patroclnlos/parcerlas junto a iniclatlva privada e
lnstltulgoes do terceiro setor, bem como a admiragao dos formadores de
oplnlao.
Uma instituigao obtém sucesso quando oferece algo que a sociedade almeja
de forma consciente ou néo. Nesse sentldo, quais $50 05 pontos de sucesso
de um museu come 0 Museu do Futebol? Podemos apontar pelo menos os

seguintes:
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a) Exposigao de longa duragao com acervo apropriado e constantemente

modernizado;
b) Exposigoes temporérias impactantes, que proporcionem experiéncias
e abriguem temas de interesse do grande publico, roteirizadas para
algo inesquecivel. Sabidamente, o publico que ja’ conhece o museu
retorna para outras visitas quando ha uma exposigao nova;
c) Abrigado em edificio icc‘mico; com ambiente agradével, amigavel onde
o visitante possa esquecer o tempo e imergir no universo do acervo;
d) Dotado de recursos humanos preparados e motivados a atender e
servir;
e) Ndcleo Educativo com programagao de atividades e recursos humanos
orientados a receber com propriedade a diversidade dos publicos que
se propoe atrair, assim como criar conteudos para a propagagao da
mensagem nuclear do museu;
f) Liderangas reconhecidas por sua capacidade de agregar interesses,
atrair patrocinadores e com capacidade de manter relacionamentos
com diversos publicos de interesse para elevar a importéncia da
enﬁdade.
Seja qual for a capacidade da area, ela sempre estara’ Iimitada ao teto da
capacidade criativa individual e coletiva das Iiderangas que compoes a
entidade. Ela néo podera’ dissertar sobre algo que nao existe. Tendo isso em
mente, é tarefa desse NL'Jcleo se valer de canais de comunicagao e formas
de relacionamento para potencializar a visibilidade e atuagao, atuando na
articulagao com o mercado a ﬂm de alavancar patrocinios, parcerias
institucionais e de midia visando a captagao de recursos na iniciativa
privada e junto a pessoas ﬁsicas, e articulagéo com a sociedade civil
organizada para proposigao de iniciativas e agoes em conjunto, e a
implementagao do piano de comunicagao do museu para a sua divulgagao,
fortalecimento da imagem institucional e conseqtiente aumento de seu
prestigio e numero de visitantes.
Para cumprir os objetivos de divulgar as agoes culturais e educativas da
instituigao, dar visibilidade publica ao acervo e fortalecer a imagem do
Museu como um equipamento cultural do Estado de 550 Paulo de alta
relevancia e legitimidade publica, propomos os objetivos, agoes e metas

descritas abaixo:
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Objetivo 1) Divulgar amplamente as exposigoes, a programagao
cultural, as agoes de pesquisa e as servigos prestados pelo museu,
considerando os diferentes publicos
Agées propostas
201 6 -2020
Elaborar e implantar Plano de Comunicagao do Museu do Futebol
plano de comunicagéo tera como objetivo a divulgagao do Museu como
um equipamento de alta qualidade do Governo do Estado de 550 Paulo,
tendo como mote para a campanha publicitéria institucional, a ativagao da
meméria afetiva que o futebol invariavelmente desperta em todos os
brasileiros, chamando a atengao para o fato de que, ao visitar o Museu do
Futebol, todos podem sentir essa experiéncia. Também estaré contemplada
no plano de comunicagao a divulgagao das atividades do Museu e temas de
fundamental relevéncia dentro do meio do futebol como: a paz nas torcidas
de futebol, a presenga das mulheres no esporte e a conscientizagao para a
questéo do racismo, entre outros gerados a partir das agoes de pesquisa,
exposigoes, programagao cultural e agoes educativas. Seréo usados os
va'rios canais de comunicagao disponi'veis para a divulgagéo do museu tendo
como finalidade o aumento de seu conhecimento, prestigio e numero de

O

visitantes.

Abaixo estéo Iistadas algumas das agées que faréo parte do plano de
comunicagéo a ser apresentado em 2016.

”Wilma;

Serao ﬁrmadas parcerias de midia com vei'culos de comunicagéo renomados
e de grande circulagao, na forma de permuta integral, idealmente, como
descrito acima, bem como com publicagoes especificas do meio esportivo,
turistico e cultural, e outros canais de comunicagao como revistas, sites e
redes sociais de Universidades, por exemplo, sempre tendo como premissa
a veiculagao o conteudo adequado ao publico de cada canal. Como apenas
urn exemplo, objetiva-se criar andncios especiﬁcos para as publicagoes dos
clubes de futebol usando a Iogomarca do museu nas cores de cada time e
passar a mensagem convidativa a visita ao Museu e a paz nas torcidas.
Museu ja’ esta em diregéo da ampliagéo de seus canais de comunicagéo
com as recém ﬁrmadas parcerias com o jornal O Estado de 5. Paula e com a
Revista Piaui (em abriI de 2016) para veiculagao de anuncios impressos ao
Iongo de 12 meses, e com tratativas avangadas junto a empresa Via Quatro
—
administradora da Linha 4 - Amarela do Metro — para que o Museu
exponha conteudos convidativos a visita, de julho a setembro deste ano,
em cartazes aﬁxados em displays expositivos na estagao Paulista, que esté
O
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a 1,5 quilometros de disténcia a pé do museu (um percurso de cerca de 15
minutos). O tema dessa mostra na Estagao Paulista seré as OIimpu’adas e a
agao esta’ dentro do Programa de Integragao ao SISEM (Agoes com a Rede

Meméria e Esporte).

Como um novo produto para a divulgagao do Museu do Futebol, pretendese desenvolver um programa de radio, de cerca de 1 minuto de duragao,
com conteddo sobre o futebol percorrendo fatos curiosos, as vozes e
musicas que embalam os mais emocionantes momentos da historia do

futebol brasileiro.

Para tanto, deve-se ser ﬁrmada uma parceria com uma radio de grande
alcance, cuja programagao envolva também a transmissao de partidas de
futebol e noticias esportivas. Para a preparagao desses programas,
contrataremos proﬂssional que ﬁcara responsével pela elaboragao de
pesquisas, roteiros e produgao de audio. 0 programa sera criativo,
dinémico, espirituoso e recheado de historia e recursos auditivos como sons
de torcidas, cantos, gritos de guerra, hinos e depoimentos, sempre
convidando o ouvinte a visitar o museu e passando uma mensagem sobre
as tao variadas formas como o futebol reﬂete a sociedade, dialogando com
a nossa cultura. Para a locugao, procuraremos uma personalidade do
mundo futeboln’stico cuja voz seja conhecida e que a pessoa represente os
valores do museu.

Esses programas de radio receberao imagens e virarao videos a serem
veiculado nas redes sociais (Facebook e Twitter) e canal do Museu no
Youtube. Quando o programa estiver solidificado, procuraremos no mercado
ou entre os atuais patrocinadores do Museu uma empresa para que seja seu
patrocinador e que assine, nas redes sociais e canal do Youtube, 0 conteudo
juntamente com o Museu, sendo mais uma oportunidade de contrapartida
de divulgagao de imagem e marca. Portanto, o produto que se pretende
criar tera fungoes mdltiplas: a divulgagao do Museu e de temas
culturalmente relevantes e a criagao de um novo produto patrocinével.
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Atualmente, 0 Museu do Futebol conta com pouco mais de 39 mil
seguidores no Facebook, 20 mil no Twitter e 1.525 seguidores no Istagram.
Todas as redes apresentam claro potencial de crescimento. Assim,
propomos o crescimento de seguidores dessas redes, visando, até 2020,
alcangar a marca de 250 mil seguidores, na somatoria de todas as
plataformas.

60.525

9.475

40.000

50.000

45.000

45.000

250 m”

Nas redes sociais, serao feitos para postagem, com frequéncia, videos
curtos com entrevistas realizadas junto a estudiosos, personalidades,
participantes e produtores dos encontros, seminarios e mesas de discussao
que fazem parte da programagao cultural do museu e de sua rede de
relacionamento institucional. Materiais dinémicos como videos curtos e
interessantes costumam ter um maior alcance nesses canais de
comunicagao. Paralelamente, os principais eventos da programagao cultural
do museu, de troca de conhecimento e discusséo de interesse social,
sediados no museu, serao gravados na integra e publicados no canal do

youtube.

estarao em continuo aperfeigoamento e
adaptagéo, acompanhando a dinamica propria desses canais. Continuarao
sendo feitos, e estarao ainda mais na pauta do museu, compartilhamentos
e interagoes com notas de instituigoes que estejam em consonéncia com a
missao, valores visao do museu. Nesse sentido, estaré sendo sempre

As postagens nas redes sociais

replicado notas de equipamentos que fazem parte da Rede Memoria e
Espor‘te e demais aparelhos culturais do Estado, sempre que o conteudo
ﬁzer sinergia com as premissas de comunicagéo estabelecidas.
Também serao realizadas transmissoes ao vivo pelas redes sociais usando
os atuais recursos de streaming (facebook mentions, periscope (twitter) e
live do youtube) e Museu do Futebol continuara’ sendo atuante nos
movimentos propostos pelas redes sociais como 0 Museum Selﬂe day e 0
Museum Week, postando conteudo e interagindo com postagens de outras
instituigoes.
Objetiva—se uma mudanga de tom das postagens: ao invés de tom
informativo e distante do publico, sera investido na criagao de uma
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“persona", com postagem mais criativas, ativas e que provoquem relagoes,

dia'logos com 05 publicos.

Visando ampliar o ntﬁmero de seguidores nas redes, e considerando que é
oferecido o servigo de wi—fi gratuito a todos os visitantes do Museu, seré
implantado, em 2016, o dispositivo de “login social”, que atrela a navegagao
na rede wi-ﬁ a um cadastro ou login por meio de redes sociais. A
ferramenta ampliara’ a base de mailing de divulgagéo da instituigao.
C)Assgss_ori_Ld_e_1mp_r_ensa

trabalho de assessoria de imprensa seré intensiﬁcado para a divulgagao
do museu na midia, junto aos principais veiculos, e também visara a
ampliaga‘o do relacionamento com blogueiros e formadores de opiniao da
area esportiva e cultural.
Quando da realizagao de projetos patrocinados, como exposigoes,
contaremos com a contratagao extra de assessoria terceirizada. Quando
isso nao for possivel e, até a possivel ampliagao do quadro de
colaboradores, contaremos com o apoio da Assessoria de Comunicagao da
Secretaria de Cultura para a elaborag'éo de estratégias de articulagao com
veiculos de imprensa.
Buscaremos manter os bons indices de insergao na imprensa, em todos os
tipos de veiculos. O graﬁco abaixo relaciona o historico do Museu nesse tipo
de divulgagéo, com a marca de mais de 1.200 insergoes/ano, o equivalente
a quase 4 insergoes/dia.
O
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0 Site do museu esta em fase de reformulagao para que esteja orientado as
melhores préticas para a boa navegagéo tanto pelo computador, como
através de smartphones e tablets (site responsivo). Outro ajuste é a
programagéo adequada para ser mais encontrado nas buscas de usuarios

pela internet, sendo orientado por SEO (Search Engine Orientation).
0 site a ser Iangado seré mais atraente do ponto de vista visual, com uma
navegagéo fluida e facil, com uma boa organizagao dos conteudos, uma
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agenda das programagoes do museu e trazendo em sua home as postagens
feitas pelo museu em suas redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter).
Para a home, foi criado um campo para que seja inserido depoimentos de
visitantes do museu e de personalidades contando a sua experiéncia no
museu. Nesse campo, o internauta sera’ convidado a deixar o seu proprio
depoimento.

d)

Maw

Museu possui mailing formado por pL’Jincos diversos de interesse da
instituigao ampliado organicamente ao longo dos 8 anos. O mailing
encontra-se segmentado corn publicos alvo especiﬁcos, como autoridades,
proﬁssioinais do futebol, visitantes, rede hoteleira e proﬁssionais de
turismo, jornalistas, etc. Ha a possibilidade de ampliagéo a partir do pinIico
do site, do CRFB, das agoes educativas e de empresas que ja Iocaram os
espagos do museu e prospects de espagos para eventos e patrocinio.

O

Para 0 envio dos E-mails Marketing, 0 museu conta com uma ferramenta de
disparo de e-mails onde é possivel ﬁltrar os destinata’rios de acordo com a
mensagem a ser enviada. Apos o envio, é possivel verificar quantas pessoas
receberam a mensagem, quantos e-mails retornaram por serem
inexistentes e quantas pessoas abriram a mensagem. Essa é uma forma
usada amplamente pelo museu para a divulgagao de sua programagao, seus
assuntos afetos e informagoes acerca dos seus servigos, aumentando assim
o alcance das nossas agoes e programas e, consequentemente, o aumento
do nﬂmero de pessoas nas atividades, bem como aumento do prestigio
institucional por parte dos diversos publicos.

Pretende-se constantemente ampliar o nL'Jmero de e—mails dessa base para
envio de mensagens dirigidas por meio da inclusao dos e-maiis de visitantes
do museu (os e—mails dos visitantes para o recebimento de mensagens
podem ser deixados nos totens eletronicos existentes no museu), e da
alimentagéo dessa base de contatos corn os diversos publicos do
reiacionamento da instituigao como um todo, de cada departamentos do
museu (equipamentos da Secretaria da Cultura, museus do pais, Governo,
rede de turismo, corpo diploma’tico, escolas, universidades, pesquisadores,
curadores, prestadores de servigo, entre outros). A ampliagéo e
higienizagao de e-mails inexistentes dessa base deveré acontecer de forma
ativa e sistematica.
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O plano de comunicagao também envolveré o planejamento da elaboragao
de materiais de papelaria, impressos (folders, cadernos educativos, entre
outros), além de pegas gréﬁcas e virtuais como convites para a
programagao cultural.
Sera’ criado 1 Relatorio Anual de Gestao por ano, amplamente divulgado no
site e a parceiros. O relatorio, por economicidade, seré veiculado apenas em
formato digital.

Sintese dos produtos do Plano de Comunicacao

Campanhas institucionais em veiculos
(jornaI/revistas)
Programa de Radio “Fébulas da Bola" 2
a
ser veiculado junto de
transmissoes esportivas e/ou hora’rios
disponl'veis a partir das permutas
Produgao de videos curtos para Canal 4
Youtube e demais redes sociais
Pegas gréﬂcas e convites para eventos 10

6

12

12

12

12

24

24

24

20

40

35

35

1

1

1

1

—

(via

email

imprensa)

marketing/assessoria

de

Relatorio de Gestao

1

Objetivo 2.) Ampliar a visibilidade do acervo do Museu do Futebol e
seu ineditismo no que se refere a patrimonializagao do futebol como

expresséo cultural brasileira (patriménio intangivel)
Ag6es propostas

2017-2020

El

rr

iml

rP

m

i

"

r

CRFB

Para a elaboragao do plano de comunicagao especlfico para 0 Centro de
Referéncia do Futebol Brasileiro (CRFB), seré apresentado um diagnostico
de suas atividades e resultados alcangados até o presente momento, seus
diferenciais com relagao aos demais Centros de Referéncia existentes no
Brasil e no mundo, o mapeamento dos seus atuais frequentadores, bem
come 05 potenciais, para que assim seja tragado seu posicionamento de
comunicagao e estratégias de divulgagao.
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De toda forma, pode—se adiantar de que a divulgagao do CRFB devera ser

feita de forma integrada e continua, em publicagoes impressas e sites
jornallstas
pesquisadores,
voltados ao
pi’Jinco-alvo
(professores,
esportivos), por meio de cartazes em Universidades, em materiais de
divulgagao dos eventos que fazem parte da programagao cultural onde a
mengao seja relevante, tendo em vista 0 publico alvo de tal evento.
Também serao travados contatos corn Universidades de Educagao Fisica,
Sociologia e Antropologia para o envio de e-mail marketing dirigido aos
alunos e professores que estejam estudando ou possam vir a fazer
trabalhos académicos e que se valerao do conteijdo presente no CRFB. Nas
redes sociais, serao postadas “pllulas” de conteL'Jdos sobre 0 Centro de
Referéncla e sobre os materiais que fazem parte do seu acervo. Nesse
sentido, ja’ se comegou e sera’ intensificada divulgagao do Centro de
Referéncia, seus servigos e a série de contei’Jdos produzidos e catalogados
também no espago flslco do proprio museu e em suas redes sociais.
Nas redes sociais do museu, para divulgagao junto ao publico em geral,
ainda séo postados videos curtos, usando depoimentos de pesquisadores
que se valeram ou estao utilizando as informagoes presentes do CRFB, bem
como videos com informagoes interessantes, valendo-se de depoimentos
dos pesquisadores do museu e das imagens coletadas ao Iongo das
pesquisas. Nesse sentido, pretende-se divulgar as pesquisas jé realizadas
pela instituigao, como a sobre o Futebol Feminino, o futebol paulista de
varzea, entre outras.
A mensuragao da eﬁcacia do plano de comunlcagéo a ser apresentado
podera’ ser feita acompanhando-se o numero de acessos ao banco de dados
e o ndmero de visitantes da biblioteca. Sera sempre monitorado o publico
que acessa a biblioteca a partir da pesquisa de perﬂl a ser implantada a
partir de 2016 (meta do Programa de Acervo). Também seré coletado o email dos usua’rios que desejarem receber os e-mails Marketing da
instituigao.

Contribuir para a transparéncia organizacional e
fortalecimento da imagem institucional a diferentes pﬁblicos, dentre
visitantes, formadores de opiniao, parceiros e patrocinadores
Objetivo

3)

Agées Propostas
2016—2020

a) Elaborar anualmente Relatorio de Gestao com resultados,
indicadores e agoes realizadas pelo Museu
b) Publicar Relatorio no site do Museu e divulga-lo por canals digitals
diversos (redes sociais, e-mails marketing, dentre outros)
c) Manter atualizados as paginas referentes aos contratos de gestao
vigentes do IDBrasiI, bem como seus relatorios de prestagao de
contas, balangos patrimoniais, Iista de dirigentes e conselheiros,
dentre outras informagoes relevantes para 05 publicos conhecerem os
responsa’veis e as responsabilidades pactuadas para a gestao dos
equipamentos culturais.
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Objetivo 4) Contribuir para o engajamento de novos publicos,
presenciais e virtuais, para o Museu do Futebol
Parcerias institucionais:
Para atuagéo em conjunto com instituigoes sélidas e de atuagao alinhadas a
misséo, valores e visao do museu, pretende-se mapear programas e Iinhas
de atuagao de ONGs, programas de Secretarias do Governo, Clubes de
Futebol, Clubes de esporte (Pinheiros, Paineiras, etc), Clubes de times de
futebol de periferia, instituigoes de ensino, Associagoes, entre outros, para a
proposigao de parcerias institucionals tendo como possibilidade de atuagao
dois pilares principais: o incentivo para a vinda de seus publicos ao museu e
proposigéo de agoes em parceria.
instituigoes como Laramara, Dorina Nowill, Fundagao Abrinq,
Fundagao Gol de Letra, Projetos Guri da Secretaria de Estado da Cultura,
para iIustrar algumas, e assim por diante, serao convidadas a firmar com o
museu um termo de cooperagao. Com essas parcerias, o museu estaré
cumprindo um de seus papéis, 0 do aumento da democratizagao de acesso que ja é desenvolvido por meio de sua politica de gratuidade e
agendamento de grupos escolares da rede publica de ensino pelo NL’cheo
Educativo do museu-, e estreitara o relacionamento com instituigoes
renomadas buscando a ampliagao de sua atuagao social com a participagao
em troca de conheclmento e projetos de interesse social que poderao ser
elaborados e promovidos em conjunto, como seminérios sobre temas
especiﬁcos (racismo, participagéo das mulheres no esporte, violéncia entre
torcidas, acessibilidade e tantos outros temas os quais o futebol sucinta),
entre tantos outros.
Assim,

Outro publico que se pretende mapear e estabelecer parcerias 550 as
associagoes Iigadas a atividade turistica objetivando a divulgagao do museu
como opgéo de Iazer com cultura da cidade. Nesse sentido, 0 museu jé
conta com parceria junto a SPTuris e 550 Paulo Convetion Bureau,
entretanto, pretende—se ampllar significativamente a atuagéo junto a
instituigoes dessa natureza.
Vale ressaltar lque, em abril de 2016, o museu Iangou uma campanha
chamada MEMORIAS DO PACAEMBU, em parceria com a Casa Guilherme de
Almeida, Estadio do Pacaembu, Associagéo Viva Pacaembu Por Séo Paulo e
Cia City para a digitalizagao de acervo do bairro que tem o objetivo tanto a
ampliagao do acervo do CRFB como de virar uma exposigao virtual no
Google Cultural Institute. Paralelamente, também no més de abril deste
ano, o museu iniciou uma parceria com a Fundagao Abrinq para a vinda de
publicos de suas institulgoes parcerias. O resultado dessa aproximagao foi o
planejamento da vinda de 415 jovens ao museu daquele més.
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Objetivo 5) Contribuir para o desenvolvimento e sustentabilidade da
instituigao por meio da busca ativa de novas parcerias e patrocinios
Agoes Propostas:
2016 a 2020
Consolidar Plano para Patrocinio e Parcerias em permuta
Para a prospecgao de patrocinios e parcerias em permuta junto a iniciativa
privada, pretende-se intensiﬁcar o desenvolvimento da sistema'tica de
mapeamento de potenciais empresas patrocinadoras do Museu, tendo como
rotina a ana’lise e compilagao de dados de revistas de negécio, e o
cruzamento com o sistema Salic do Ministério da Cultura para que se

Ievantem as informagoes quanto aos aportes feitos a projetos culturais por
cada empresa, e assim, amplie-se o banco de dados para prospecgao de
patrocinio/parceria. Pretende-se também, antes da apresentagao de uma
proposta as empresas, realizar o estudo das Iinhas de atuagao empresarial,
Ievando-se em conta tanto o histérico de aportes feitos por meio da Lei
Rouanet e outras leis de incentivo, as diretrizes institucionais para
patrocinios (posicionamento, a'reas de atuagao, Iocalidade, etc), bem como
o conjunto de projetos atuais beneficiados pela mesma valendo-se, ou nao,
das Leis de Incentivo (Rouanet e ICMS -PROAC e Esporte) e Editais.
propostas de patrocinio/parceria serao sempre, idealmente, em um
encontro presencial, Ievando—se em conta o estudo feito sobre a empresa e
a interagao com o tomador de deciséo da empresa. E a apresentagao do
museu as empresas prospectadas seré de modo a transmitir a qualidade do
museu e a efervescéncia de sua programagao, que trabalha a historia do
futebol, com conteudo historico, emogao, interagao e diversao, acionando a
meméria afetiva do pl'Jinco.

As

Urn dos principais desaﬁos do argumento de venda é passar ao interlocutor
que nao conhece a instituigao de que o museu de histéria e que, portanto,
nao se restringe aos aficionados pelo esporte. Além disso, o discurso
percorreré os aspectos de acessibilidade do museu, tanto com relagéo a sua

infraestrutura, como do ponto de vista comunicacional, as agoes de incluséo
de publico, 0 Centro de Referéncia do Futebol Brasileiro, as exposigoes

tempora’rias e virtuais, as atividades educativas, a programagéo cultural e
05 aspectos da instituigao ao que diz respeito ao perﬁl do pL'Jinco visitante,
ndmero de visitantes, repercussao e insergoes na midia e redes sociais,
entre outros aspectos que transmitam o potencial de associagao de marca e
05 ganhos institucionais daquelas empresas que patrocinarem ou vieram a
ser parceiras do museu para troca de bens e servigos.
As

empresas prospectadas para parcerias forma de negociagao em permuta

serao:
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os veiculos de comunicagao para a cessao de espagos publicita’rios
do museu e efetivagao do plano de comunicagao;
- para materiais e servigos para o museu tais como: uniformes para
colaboradores que Iidam diretamente com o publico; materiais de
banheiro, servigo de graﬁca, sistema de gerador de energia,
—

manutengao de elevadores, equipamentos para exposigoes (TVs,
projetores, equipamentos de qu, etc) entre outros.

museu trabalharé com parémetros de cotas de patrocinio e parceria, corn
contrapartidas para cada cota, mas haveré, sempre que necessério, a
ﬂexibilizagéo das mesmas, na medida do possivel e razoavel, para que o
conjunto de contrapartidas oferecidas atenda plenamente aos interesses
especiﬁcos da empresa para a efetivagéo do negécio. Sendo assim, o museu
sempre trabalhara’ com propostas tailor made, ou seja, elaboradas sob
medida para cada empresa (prospect).

O

As contrapartidas, por sua vez, envolverao parte ou o conjunto completo do
que o museu tern a oferecer aos seus patrocinadores e parceiros, de acordo
com o valor do aporte ou permuta, que envolverao dois pilares principais:

visibilidade de marca (insergao da Iogomarca em materiais impresso e
digitais; exposigao da Iogomarca no museu — videowall, painel na entrada;
agoes de ativagéo de marca no museu; entre outras), e agoes de
relacionamento e endomarketing (cesséo dos espagos do museu para
eventos, cota de ingressos, gratuidade a funciona’rios; visitas exclusivas ao
museu apos o seu fechamento ou as segundas-feiras quando o museu néo
abre; etc).Havera propostas que envolverao exclusividade no segmento de
mercado para a empresa; e outras a chancela, e um conjunto especiﬁco de
contrapartidas, quando o patrocinio envolver programas especiﬁcos do
museu como uma exposigao temporaria, projeto de itineréncia, exposigoes
virtuais, Centro de referéncia, programa Educacional, e assim por diante.

Pretende-se travar negociagoes de patrocinio para um horizonte de dois
anos de modo que o esteja vigente até 2018, ano de Copa do Mundo e
quando o museu completa 10 anos. com o compromisso de desembo|sos
anuais feitos pelas empresas.
—

Para 0 cumprimento do acordo de patrocinio/parceria e fidelizagéo das
empresas para a renovagao do acordo, ao longo da vigéncia do contrato,
havera’ o desenvolvimento de agoes de relacionamento: o envio sistematico
de informagoes sobre as atividades da instituigéo, relatérios de prestagao de
contas, reunioes e, convites para eventos promovidos pelo museu.

museu sempre estara’ inscrito nos programas de incentivo a cultura e ao
PRONAC e ICMS (PROAC e Esporte),
esporte (Plano Anual de Atividades
essenciais na maioria das vezes para a efetivagao de acordos, e também em
editais promovidos por empresas pL'Jblicas e privadas.
O

—
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Objetivo 6) Ampliar as fontes de receita da instituigao advindas da
iniciativa privada e sociedade civil
Ag'a'o

proposta

2016-2020
Instituir Programa de Doadores Pessoas Fisicas
Para a ampliagéo das fontes de receita do museu, seré desenvolvido um
canal de contribuigéo junto a pessoas fl’sicas, canal este inédito para a
institulgéo até o presente momento. Pretende—se criar as regras de negocio
para tal canal, que visaré ao mesmo tempo 0 aumento da receita
institucional, bem como a criagao de um grupo de pessoas fortemente
Iigadas a instituigéo e que seréo “embaixadores” da marca, propagando
positivamente o museu junto a pessoas e instituigoes de seu

relacionamento.

Seré elaborado um conjunto de beneﬁcios (contrapartidas) por parte do
museu a seus doadores, entretanto, a eixo central do programa de doagoes
seré baseado na causa, ou seja, nos aspectos de responsabilidade social do
museu. As contrapartidas as doagoes serao formatadas para que sejam de
fécil operacionalizagao para entrega, e administra’vel pela equipe atual, nao
necessitando, num primeiro momento, a ampliagao do ndmero de
funciona’rios do setor.
Entende-se que um programa como este é principalmente de
relacionamento, portanto, haveré a elaboragao de um ciclo de comunicagao
por meio de envio de informagoes acerca do museu, convites para
atividades e apresentacéo de resultados por meio de relatorios anuais de
prestagao de contas e, quando o grupo de doadores estiver composto por
um ndmero significativo, serao realizados encontros especlﬁcos com
representantes do museu para o estreitamento do relacionamento com esse
grupo.
museu contratara’ uma empresa de software para o recebimento das
doagoes e envios de documentos ﬁscais, bem como de comunicados - de
forma segmentada, idealmente atrelando o pagamento a tais servigos
mediante os resultados obtidos na captagéo e assim néo onerando
ﬁnanceiramente o museu. Pretende-se ﬁxar um teto a partir do qual os
recursos oriundos desse canal seréo isentos do pagamento da taxa para
utilizagéo de taI ferramenta de gestéo ao fornecedor. Para as doagoes, as
pessoas ﬁsicas poderao optar pelo uso da Lei Rouanet e, assim, deduzlr a
contribuigao do Imposto de Renda Devido, até o Iimite de 6°/o conforme
determina a Lei. 0 software deveré permitir o uso de cartao de crédito e
débito para que as contribuigdes sejam reallzadas com maior facilidade
possivel.
O
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Para a divulgagao desse novo canal de contribuigao, seré desenvolvido de
comunicagao especifico visando atingir também grandes fortunas, jogadores
de futebol, formadores de opini'ao (Iocutores de partidas de futebol,
jornalistas esportivos e pessoas renomadas do meio futebollstico), e o
publico em geral, mas principalmente as pessoas que tenham Imposto de
Renda Devido e fagam sua Declaragao Anual de Rendimentos por meio do
Modelo Completo e, assim, possam ser beneﬁciadas pela Lei Rouanet na
sua doagao. Entende-se que os resultados desse o canal para a
diversiﬁcagao de receitas nao pode ser estimado, afinal ainda nao fol
testado pelo museu, mas que é de responsabilidade da a'rea de
desenvolvimento institucional abrir mais uma possibilidade para a
diversiﬁcagao de suas fontes de receita.

Permutas em midia e/ou em materials
6
6
4
das 2
e/ou
(novas
manutengao
existentes ano a ano)
10
20
10
Doadores Pessoas Fisicas
3
3
2
4
Parcerias institucionais
(leis de Conforme meta de
Patrocinadores/apoiadores
captagao
incentlvo)
‘

III)

NOMERO

Quantidade
1

3

E

10
4

PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:

Cargo

Perfil

Coordenador do Nucleo de Graduagao em curso superior
e em Administragao / Economia
Comunicagao
Desenvolvimento
Institucional
Assistente de Comunicagao Superior em andamento,
cursos de Jornalismo, Letras,
Comunicagao Social

1

Supervisora
Desenvolvimento
Institucional
Assistente de Produgao

1

Estagiario

1

6

de Graduada em Economia e/ou,
Marketing/Relagoes PL’Jincas
Curso superior em andamento
em Comunicagoes, Artes,
Administragéo e Marketing
Graduagéo em andamento na
a'rea de Comunicagao
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IV) POBLICO ALVO: visitantes, patrocinadores, instituigoes parceiras e
usuérios em geral
V) ROTINA§ TECNICAS E OBRIGACDES DO PROGRAMA
COMUNICACAO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DE

Plano de Comunicagao e Desenvolvimento Institucional
que fortalega a presenga do museu junto a diversos publicos de

. Desenvolver
interesse

(estudantes, professores, apoiadores, pesquisadores,
patrocinadores, doadores, imprensa e formadores de opiniao),
ﬁrmando-o como equipamento cultural do Governo do Estado
vinculado a Secretaria da Cultura. No primeiro ano do Contrato de
Gesté‘o: entregar o “Plano de Comunicagao do Museu do Futebo/ para
2017” ac ﬁnal do primeiro semestre de vigéncia do Contrato de
Gestao. A partir daf, submeter anua/mente para aprovagao da SEC,
juntamente com a proposta do Plano de Trabalho do exerclcio
seguinte, a atualizagao do Plano de Comunicaga’o do Museu.
. Promover o museu na internet e nas redes sociais, seguindo as
diretrizes do Plano de Comunicagao Institucional e respeitando as
orientagoes do Sistema de Comunicagao da Cultura - SICOM.
. Submeter a aprovagao da SEC propostas de alteragéo de Iogomarca
do museu.
. Manter 0 site do museu atualizado e adequado, divulgando dados
institucionais, historicos e de agenda atualizada regularmente,
contendo: informagoes de exposigoes e programagao cultural do
museu; informago'es sobre o SISEM e a Rede Tema’tica da quaI faz
parte; servigos do museu e formas de acesso; aviso de compras e de
processos seletivos para contratagﬁes de servigos e de colaboradores
para a equipe do museu; documentos institucionais da OS (estatuto;
qualificagao como OS; relagao de conselheiros e mandatos, diretoria
e contatos; relatérios anuais; prestagao de contas); links para
ouvidoria/SEC, para 0 site da SEC e para 0 site do SISEM. Divulgar
no site e também nas contas de redes sociais mantidas pelo museu
informagoes atualizadas sobre o acervo (restauros importantes que
foram conclui'dos, agoes de atualizagao de informagoes revelantes no
banco de dados do acervo e formas de pesquisa).
. Produzir pegas de comunicagao tais como convites eletronicos,
boletins eletronicos ou cartazes para divulgagao da programagao ou
como velculo de comunicagao institucional para envio ao mailing list,
corn prévia aprovagao de proposta editorial e layout pela SEC.
. Atualizar mensalmente a programagao anual contida no Descritivo
das Exposigoes e Programagao Cultural, por e-mail, até o ultimo dia
util de cada més, conforme as datas estabelecidas no Cronograma
Anual das 055 de Museus / UPPM / SEC e manter a SEC/UPPM
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atualizada sobre toda e qualquer alteragao de data, conteudo ou
servigo desta programagao.
Submeter previamente a Assessoria de Comunicagéo da SEC, por email, com copia para a Unidade Gestora, toda proposta de material
de divulgagao a ser produzido (folhetos, convites, catalogos, etc.),
para aprovagao da proposta editorial, layout e tiragem, bem como
submeter previamente para aprovagéo da SEC as minutas de release
para imprensa.
Submeter anualmente a Unidade Gestora para aprovagao as
propostas de publicagées (Iivros, colegoes) do museu, corn indicagao
de proposta editorial, especificagao técnica e tiragem. Enviar
Especificagées das Pub/icagées Propostas.
Aplicar corretamente 0 Manual de Logomarcas da SEC / Governo do
Estado.
Participar das campanhas de comunicagao e esforgos de divulgagao e
de articulagao em rede promovidos pela SEC.
Monitorar publico virtual. Apresentar no relatorio anual o quantitativo
de publico virtual, indicando nL'Jmero de visitantes L’micos e nﬂmero
total de acessos.
Seguir as orientagoes da Politica de Comunicagao e a Politica de
Porta—Vozes da SEC.

Enviar Relatorio Trimestral de Destaques do Museu na Midia do
periodo (Modelo SEC).
Participar das agoes em rede promovidas pela Unidade Gestora/SEC

(campanhas, eventos, impressos, etc.).
Assegurar investimento do repasse anual do Contrato de Gestao para
a manutengéo das Rotinas e Obrigagoes Contratuais do Programa de
Comunicagao de Desenvolvimento Institucional.
DE
MANUTENQRO
PROGRAMA
EDIFICAcéss:
CONSERVACAO PREVENTIVA E SEGURANCA

7.

PREDIAL,

I)

OBJ ETIVOS ESPECiFICOS:
Garantir a seguranga da edificagao, do acervo e das instalagoes, bem
como dos usuérios (visitantes, pesquisadores, participantes de
eventos) e funciona’rios.
Criar condigoes para a acessibilidade fisica as areas expositivas, de
trabalho e de uso comum.
Ampliar a sustentabilidade ambiental do museu.

n)

ESTRATEGIA DE

Acio:

atua na manutengao predial, conservagao preventiva e
seguranga seguindo com rigor as normas técnicas e Iegislagoes vigentes.

O

IDBrasiI
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NBR 5462/92 da ABNT, manutengao é “a
Segundo a Norma Brasileira
combinagao de agoes técnicas e administrativas, incluindo as de supervisao,
destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no quaI possa
desempenhar uma fungao requerida”.
—

mesma norma também apresenta os conceitos que sao basico para as
estratégias de 3950 do Programa:
. Mantenabilidade é a facilidade de um item em ser mantido ou
recolocado no estado no qual pode executar suas fungoes requeridas,

A

.

o

sob condigbes de uso especiﬂcadas, quando a manutengéo é
executada sob condigaes determinadas e mediante procedimentos e
meios prescritos.
Conﬂabilidade é a probabilidade de que um componente,
equipamento ou sistema exercera’ sua fungao sem falhas, por um
periodo de tempo previsto, sob condigoes prescientes de operagéo
especiﬁcadas.
Disponibilidade é a probabilidade de que urn componente que sofreu
manutengao exerga sua fungao satisfatoriamente para um dado
tempo “t”, ou, mais resumidamente, a probabilidade de que o
sistema esteja em condigao operacional no instante ‘t”

5674, a manutengao deve ser orientada por um Plano de
Gestéo da Manutengao, isto é, uma estratégia de agao que por sua vez,
deﬁne as atividades que podem ser classificadas em preditivas, preventivas,
corretivas e detectivas. O IDBrasil elaborou o referido Plano quando da
abertura do Museu do Futebol e segue atualizando-o anualmente, com base
nas seguintes deﬁnigbes:
Segundo a

.

.

.

o

NBR

Manutengéo Preditiva: é a atividade que visa ao estudo de
sistemas e equipamentos com ana- lises de seus comportamentos em
use, a ﬁm de predizer e apontar eventuais anomalias, além de

direcionar e programar os procedimentos de manutengao preventiva.
Manutengao Preventiva: é a atividade que atua antecipadamente
para que nao haja a reparagao. $50 atividades programadas em
datas preestabelecidas obedecendo, portanto, a critérios técnicos e
administrativos baseados em dados estatisticos ou do proprio
historico da manutengao realizada.
Manutengéo Corretiva: é a atividade que visa a reparagéo,
caracterizada por servigos planejados ou nao, a ﬁm de corrigir as
falhas. Implica, necessariamente, a paralisagao de um sistema. Pode
consistir em uma intervengao de Iongo prazo ou nao.
Manutengéo Detectiva: é a atividade que visa apurar a causa de
problemas e falhas para a sua analise, auxiliando nos pianos de
manutengao. é a Engenharia de Manutengéo ou Manutengao Proativa.
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As agoes do Plano de Gestéo da Manutengao do Museu do Futebol séo
classificadas conforme o tipo de intervengao, a saber:

.
o
o

o

Conservagéo: atividade rotineira, realizada diariamente ou com

pequenos intervalos de tempo, relacionada com a operagao e limpeza
dos edificios.
Reparagéo: atividade preventiva ou corretiva, antes de se atingir o
nivel de qualidade minimo aceitavel.
Restauragéo: atividade corretiva, apos ser atingido nivel inferior a
qualidade minima aceitével, ou seja, ha perda signiﬁcativa de
performance, desempenho, podendo interferir na seguranga do
usuario.
Modernizagéo: atividade preventiva e corretiva, visando que a
recuperag'éo de qualidade ultrapasse o nivel inicialmente construido e
projetado, ﬁxando um novo patamar de qualidade e desempenho
para a ediﬁcagéo e seus sistemas.

planejamento dos servigos de manutengéo requer a elaboragao de uma
previsao detalhada dos métodos de trabalho, ferramentas e equipamentos
necessérios, condigoes especiais de acesso, cronograma de realizagéo e
duragéo dos servigos de manutengao, consoante recomendagoes da norma
de Manutengéo de Ediﬁcagoes - NBR- 5674/99 da ABNT.
O

funcionamento da edificagéo sem plano de manutengao é precério e
temerério.
Preca’rio,
pois a disponibilidade de uso costuma ser
comprometida pelas constantes paralisagoes de equipamentos (elevadores,
bombas, interfones, etc), redugéo do desempenho condominial (falta de
égua e qu, etc) e desconfortos (entupimentos, sujidades em paredes, etc).
A gestéo do IDBrasiI, por meio da atuagéo da Diretoria de Operagﬁes e
Infraestrutura, vem investindo fortemente em atividades de manutengéo
preventiva, de modo a néo desvalorizar ou reduzir a vida ﬂtil da ediﬁcacao.

O

todas as metas e agﬁes propostas para
31/12/2010, teremos como pilares de atuagao:

Em

-

.
.
.
.

.

o

periodo de 1/7/2016 a

Manter atualizado o Plano de Gestao e Manutengéo.
Alocar os recursos ﬁnanceiros de forma mais eficiente.
Buscar continuamente novas tecnologias em métodos de execugéo de
servigos, ferramentas, ma’quinas e materiais.
Buscar a racionalizagao e otimizagao dos recursos ﬁnanceiros,
materiais e humanos.
Manter a equipe de trabalho motivada, capacitada, proativa e
disciplinada na execugao das tarefas.
Atender a todas as Iegislagoes vigentes.
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equipe atual do Ndcleo de Operagoes e Infraestrutura é multidisciplinar,
com habilidades técnicas que contemplam todos os ramos da manutengao
Mantemos contratos continuos
predial e manuteng'ao preventiva.
(manutengéo de elevadores, ar condicionado, plataformas cabinadas e
gerador) e contratos esporédicos (combate a pragas e Iimpeza de caixas
d’a'gua) com empresas terceirizadas, que realizam os servigos somente com
o acompanhamento de um funcionario da equipe, prezando pela qualidade e
seguranga das agoes.

A

O método de trabalho da equipe é focado na solugao dos problemas de
forma integrada, permitindo a formagao de especialistas que acrescentarao
as suas proprias capacidades a aptidao para atuar como membros de
equipes multidisciplinares.
A

a’rea atua também na gestao da seguranga patrimonial do edificio, por

terceirizada. Hoje 550 O9 postos de
frente
de atuagao é a gestao da Iimpeza,
Outra
trabalho, supervisionados.
13
com
postos de trabalho, supervisionados. Em razao dos elevados custos
de manutengao das equipes de Iimpeza e seguranga, desde 2014 05
servigos vem sendo otimizados, resultando na diminuigéo de postos em
2015. AImeja-se a manutengao das rotinas e postos atuais para o periodo
de 2016 a 2020.
meio de contratagao de empresa

Para sustentabilidade ambiental do edificio, foram implantados, entre
outros, no periodo de 2008 a 2016:
o
Temporizadores nas torneiras de banheiros, Visando controlar o
tempo de abertura e aeradores para controle de ﬂuxo e Iimitador de
vazao;
. IIuminagao: utilizamos Iémpadas flL’ior compactas, sensores de
presenga em corredores no periodo noturno e lémpadas LED nas

.

.

escadas;

Sensores de proximidade nas escadas rolantes;
Consumo de égua
caixas acopladas em vasos sanitarios e caixas
d’agua com boias automaticas;
—

Visando melhorar a sustentabilidade, indicamos como meta condicionada
que a renovagao da exposigao de Ionga duragao do Museu do Futebol (meta
condicionada no Programa de Exposigoes e Programagéo Cultural) invista
em certiﬁcagoes de sustentabilidade, como Leed e equipamentos com seIo
do PROCEL, em razao de essa exposigao tomar a maior parte do edificio
ocupa a maior parte do edificio e é a principal fonte de consumo energético
do edificio.

Outra meta condicionada que visa a otimizagao de espagos e ampliagao de
areas para o edificio é a reforma da area administrativa do Museu,
Iocalizada no terceiro andar. Consta um projeto basico, contratado em
2014, que reorganizou os espagos de trabalho das equipes e indicou a
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criagéo de areas para depositos e/ou reservas técnicas, fundamental para o
trabalho com acervos temporarios e/ou ampliagao do acervo bibliogra’ﬁco do
Museu do Futebol.

III)

NﬂMERO

E

PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:

responsavel por esse programa a equipe do NUcIeo de Operagoes e
Infraestrutura, da Diretoria de Operagoes e Infraestrutura. Constam do
E

quadro atual 10 colaboradores:

Quantidade
1

Cargo

Diretor de
Operagoes e

Infraestrutura
1

Coordenador de
Operagoes e

Infraestrutura

1

Quantidade
2

1

4

Assistente de
Coordenagao
Operacional

Cargo

Assistentes de
Servigos
Operacionais
Assistente
Administrativo
Auxiliares de

Servigos de
Manutengéo

Perfil

Graduagao superior em Ciéncias
Humanas com experiéncia na area de
Gestao de risco, infraestrutura ,
programa de manutengao, seguranga
preditiva - patrimonial
Graduagao em curso superior em
de
ou
Administragao
Engenharia
Empresas - desejével especializagao
em Gestao Empresarial
Ensino Médio completo
desejével cuso
andamento
em Engenharia
superior em
—

ou Administrag'éo

Perfil

médio
com
completo
conhecimento em eiétrica e hidraulica

Ensino

Ensino médio completo
Ensino Fundamental completo

IV) POBLICO ALVO: visitantes e usuérios em geral
V) ROTIISAS TéCNICAS ~ E OBRIGACﬁES D0 EROGRAMA DE
EDIFICACOES: MANUTENCAO PREDIAL, CONSERVACAO PREVENTIVA
E SEGURANCA

.

Manter atualizado e executar periodicamente o Plano de Gestao e
Manutengao em Edificios. Deveré incluir, além da edificagao, todas as
instalagoes e infraestrutura predial (Iuminotecnia; sistema de
ventilagéo, exaustao e climatizagao; elevadores e plataformas;
geradores; etc.) e areas externas. Entregar trimestralmente a
Planilha Trimestral de Acompanhamento dos Servigos Manutengao e
Conservagao Preventiva das Ediﬁcagoes e anualmente (dezembro) o
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consolidado dos quatro trimestres na Planilha Anual de
Acompanhamento dos Servigos Manutengéo e Conservagao
Preventiva das Ediﬁcagoes. Entregar, além das planilhas trimestrais,
relatério semestral (2° e 4° trimestres) contendo descritivo das agoes
realizadas.
Promover a regularizagao cadastral das ediﬁcagoes, com elaboragao
de todos os projetos e Iaudos técnicos solicitados pelos orgéos
pdblicos para obtengao e manutengéo do Alvaré de Funcionamento
de Local de Reuniéo junto a prefeitura do municipio. Entregar cépia
do Alvara de Funcionamento de Local de Reuniao na obtengao ou a
cada renovagéo ou informar no relatorio semestral (2° e 4°
trimestres) com registro descritivo das agoes realizadas no periodo
visando a obtengao do mesmo.
de
combate
a
Executar
periodica
programacéo
pragas:
descupinizagao, desratizagao, desinsetizagéo e agoes para adogao de
barreiras fl'sicas impeditivas de pouso e nidificagéo de pombos na
edificagéo. Entregar relatorio semestral (2° e 4° trimestres) contendo
descritivo da programagao executada no periodo, com indicagao das

empresas prestadoras do servigo.

Obter e renovar o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) no
prazo concedido pelo Corpo de Bombeiros, atualizando sempre que
necessério o projeto de bombeiros. Realizar a manutengao periodica
dos equipamentos de seguranga e prevengéo de incéndios (hidrantes,
extintores em suas diversas classes, etc.), garantindo boas condigoes
de uso e prazo de validade vigente. Manter atualizado e dentro do
prazo de validade o treinamento da Brigada de Incéndio do museu.
Entregar AVCB quando da obtengao ou renovagao. Entregar cépia do
AVCB na obtengao ou a cada renovagao ou informar no relatorio
semestral (20 e 4° trimestres) do Programa de Ediﬁcagoes registro
descritivo das agoes realizadas no periodo visando a obtengéo do
mesmo, corn imagens e registros das agoes realizadas, declarando se
houve Iaudos técnicos emitidos por empresa prestadoras dos servigos
ou “comunique-se” do Corpo cle Bombeiros e quais as providéncias
tomadas no periodo.
Utilizar e atualizar sempre que necessério 0 Manual de Normas e
Procedimentos de Seguranga e o Plano de Salvaguarda e
Contingéncla, com realizagao de treinamento periodico, no mlnimo
semestral, de todos os funciona’rios. Entregar relatorio semestral (2°
e 4° trimestres) contendo descritivo das agoes de seguranga,
salvaguarda e contingéncia realizadas.
Renovar anualmente, dentro do prazo de validade, os seguros contra
incéndio, danos patrimoniais,
responsabilidade civil e outras
coberturas pertinentes, em valores compatl'veis com a edificagéo e
uso. Entregar copia das apollces de seguros a cada contratacéo,
renovagao ou alteragao das condigoes de cobertura, sempre no
trimestre correspondente.
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. Manter
o

.

.

e promover condigoes de acessibilidade ﬁsica para pessoas
com deﬁciéncia e mobilidade reduzida. Entregar relatorio semestral
(20 e 40 trimestres) contendo descritivo das agoes realizadas.
Zelar pela sustentabilidade ambiental contemplando, no mfnimo,
agoes para minimizagao de gastos com a’gua, energia elétrica,
materiais técnicos e de consumo e implantar coleta seletiva. Entregar
relatorio semestral (2° e 4° trimestres) contendo descritivo das agoes

realizadas.
Manter equipe ﬁxa, com proﬁssionais especializados para a
manutengao predial e a conservagao preventiva da edificagao e areas
externas, bem como para a seguranga de toda a propriedade e
patrimonio nela preservado, e promover periodicamente, no minimo
semestral, agoes de capacitagao da equipe. Entregar relatorio
anualmente (1° trimestre) com perﬁl da area de manutengé’o,
conservagao e seguranga e dos resultados alcangados.
Assegurar a manutengao fisica e a conservagao preventiva das
ediﬁcagoes, instalagoes e equipamentos de infraestrutura predial,
investindo, no minimo 5% do repasse anual do Contrato de

Gestao de 2016 a 1017, aumentando para 6% de 2018 a 2020,

.

em agoes de operagao e em sua manutengéo preventiva e corretiva.
Rotinas da a’rea de tecnoloqia do Museu do Futebol: realizar
manutengao preventiva dos nobreaks

8. METAS CONDICIONADAS

As metas condicionadas foram descritas ao Iongo das estratégias de agéo
para cada Programa. Apresentamos aqui a Iista de todas as agoes, com

seus respectivos custos.

1

2
3

1

2

3

Gestéo de Recursos Humanos - Treinamento para
desenvolvimento técnico e competéncias diversas
Atualizagao do Software de Gestéo financeira para
integragao do sistema de bilheteria
Realizar pesquisa de qualitativa de avaliagao da
ex osi 50 de Ion a dura 50

2017-2020

R$

150.000,00

2017-2020

R$

150.000,00

2017

Adaptagéo de software de Banco de Dados para
implantar biblioteca circulante (sistema de
empréstimo de Iivros)
Bibligtgga itinerante: agoes extramuros a partir do
acervo bibliogréfico. R$ 6.000,00 por local, Meta:

A

de norte a suI: pesquisa e
documentagéo de acervos em 5 capitais
brasileiras (Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto

2017-2020

30 Iocais
Projeto CRFB

partir de
2017
2018

R$

30.000,00

R$

60.000,00

R$

180.000,00

R$1.485.000,00
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Alegre, Recife e Salvador). 1 ano de pesquisa em
cada cidade, com equipe de 4 pessoas por cidade
(1 coordenador, 2 pesquisadores e 1 assistente).
Custo de pessoal: R$ 192.000,00 por cidade/ano
Custo de materials e diarias de pesquisa de
campo: R$ 25.000,00 por cidade/ano
Custo
de
passagens/hospedagens
para

intercémbio equipe CRFB - trelnamento nas
cidades: R$ 30.000,00 por cidade/ano
Custo de equipamentos (cameras, escéneres,
computadores): R$ 40.000,00 por cidade
Total por cidade: R$ 287.000,00 por cidade

4

1

capacidade de
processamento de
—
informagoes
contratagéo de catalogadores
tempora’rios (3 por ano, custo anual: R$
90.000,00)
Ampliar

2017-2020

R$

90.000,00/ano

Projeto “Se Joga na Praga" - Atividades ladicoesportivos na Praga Charles Miller 6 meses de
atividades - Inscrito na Lei Estadual de Incentivo
ao Esporte

2016

R$

790.000,00

Projeto “Empoderamento feminino pelo esporte" —
titulo provisorio
Curso “Futebol no mundo das artes" — Série de 10
encontros com artistas plasticos, cineastas,
escritores e compositores — condicionado a venda
de ingressos especiais e/ou parcerias/patrocinio
Programa “Uma noite no Museu" — condicionado

2016-2017

R$

350.000,00

2017-2020

R$

150.000,00

—

2
3

4

5
6

21

venda de ingressos especiais e/ou
parcerias/patrocinio
Exposigao itinerante “Museu do Futebol Na Area”
— até 10
cidades, média de R$ 350.000,00/cidade
Realizar o programa de Exposigées temporarias
(conforme Descritivo anexo ao Plano de Metas
anexo II) Até 5 exposigoes em 2 anos e meio.
Troca de projetores da Sala Exaltagao - 7
projetores
Troca de 32 monitores de TV — Sala das Copas
Aprimoramentos na sinalizagao expositiva
projeto e execugéo
Realizar parcerias com museus de futebol no
exterior. Custo: diarias de viagem, passagens e

2016-2020

R$

15.000,00

DOV

dia de

atividade

2016-2020

R$

3.500.000,00

2016-2018

R$

2.500.000,00

—

7

8
9
10

—

2016

R$

400.000,00

2016-2017
2016

R$
R$

70,000,00
35.000,00

2017-2020

R$

100.000,00
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hospedagens para visitas locais. Previséo de
visitas e intercémbios com 1 instituigéo
estrangeira/ano.
R$ 25.000,00 por ano
11 Aprimoramentos na estrutura do Auditorio
(equipamentos de audio, luz e som)
12 Implantag'éo da renovagao da Exposigéo de Longa
Duragao (estimativa)
1

Criagéo do Espago Museu Amigo do Idoso e

produgao de encontros mensais
Custo de lmplantagao: R$ 20.000,00 (mobiliarios)
Custo por dia de ativldade: R$ 5.000,00 (equipe,
convidados, alimentagéo e materiais)
Coordenagao do projeto e mobilizagao de
pdblicos: R$20.000,00/ano
Previsao de 10 encontros/ano. Total: R$
90.000,00 (primeiro ano); R$ 70.000,00 (demais
anos)
Total de encontros em 4 anos: 40 encontros.
2

Projeto Museu Vai a Escola
3.000,00 por local, Meta: 30 locals
(Custos de equipe, transporte, Ianche e materiais)
Provimento de onibus e Ianche a instituigoes da
Regiao Metropolitana de 850 Paulo
R$ 50.000,00/ano para capacidade de até 1.200
visitantes de até 30 instituigoes
Total em 4 anos: 4.800 visitantes, de até 120

2016—2018

2019-2020
2017-2020

2018

100.000,00

R$
R$

3.500.000,00

R$

R3;

300.000,00

90.000,00

R$

3

4
5

1

2

instituigoes
Aprimoramento de jogos e maquetes sensoriais

do PAMF
Implantag'ao de melhorias no agendamento
(sistema informatizado para criagéo de banco de
dados e relatorlos gerenciais)

Abertura e ofereclmento de Servigos de
Preservagéo Digital (Digitalizagao e Conservagéo)
para comunidade relacionada a meméria do
esporte (custos: Equipe, equipamentos,
transporte e materiais: R$ 100.000,00 por ano)
Realizagao do mostras itinerantes em conjunto
com as instituigoes da Rede Meméria e Esporte (1
mostra para 4 cidades no interior de 550 Paulo)

2017-2020

R$

200.000,00

2017-2020

R$

50.000,00

2017-2020

R$

60.000,00

2019-2020

R$

200.000,00

2020

R$

400.000,00
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1

2

Criagao de vinheta de apresentagéo do Museu em
eventos corporativos no Auditério
Contratagao de servigo de assessor de imprensa
R$ 5.000,00/més; R$ 30,000,00 - 2016 e R$
60.000,00 nos demais anos.

2016
2016-2020

R$

7.000,00
270,000,00

R$

Projeto de gerenciamento de energia elétrica
Projeto de automagéo do sistema de ar
condicionado, exaustao e ventilagao
Projeto de Sustentabilidade ambiental
Automagéo do sistema de controle de acesso,
CFN e alarmes
Automagao do grupo moto gerador
Automagao do sistema de combate a incéndio

2016-2020
2016-2020

50.000,00
75.000,00

2016-2020

50.000,00
50.000,00

Aprimoramento nas sinalizagées (combate 3
incéndio e rotas de fuga)
8
Instalagao do gerador
9
Contratagao de Projeto executivo para adaptagéo
das areas administrativas (3°. Andar)
10 Reforma das areas administrativas (3°. Andar)
11
Certiﬁcagoes LEED, PROCEL e outras para a nova
exposigéo de Ionga duragéo
12 Melhorar iluminagéo rotas de fuga

2016—2020

20.000,00
30.000,00
R$ 15.000,00

2016-2020
2016-2017

R$
R$

200.000,00
30.000,00

2017-2018
A partir de
2018
A partir de
2017
A partir de
2017
A partir de
2017
A partir de
2017
A partir de
2017
A partir de
2017
A partir de
2017

R$
R$

250.000,00
200.000,00

2
3

4
5

6
7

13

Projeto retrofit iluminagao de fachada

Implantagao iluminagao LED no 3° andar a'rea
administrativa
15 Ignifugagao de materiais de revestimento e
construgao area do auditorio
16 Tratamento preventivo de cupins no estuque
central
17 Reuso de a'gua de chuva para Iavagem de
escadarias e pisos externos
18 Estudo implantagéo de chuveiros automaticos no
auditério e sala das Origens e sala de exposigéo
14

2016—2020

2016-2020
2016-2020

R$5.000,00
R$

50.000,00

R$

10.000,00

R$20.000,00
R$10.000,00
R$15.000,00
R$5.000,00

tempora’ria
19
20

21

Instalagéo de lumina’rias a prova de
explosao/incéndio nos depositos de matérias
Aquisigao de roupas e EPI 's para Brigada de
combate a incéndio (Capacete, bluséo, calga,
bota, Iuvas, tipo profissionais)
Aquisigao de 02 EPRA (equipamento de protegao

A
A

A

partir de
2017
partir de
2017
partir de

R$8.000,00
R$

10.000,00

R$10.000,00
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22

respirato’ria auténoma)
Levar circuito independente d e energia elétrica
do gerador até o no break na cabine prima’ria

A

2017
partir de
2017

R$10.000,00
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APRESENTAcio

DO PLANO DE TRABALHO ANUAL

Plano de Trabalho para o periodo de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017 esté
estruturado com o objetivo de dar continuidade aos Programas ja desenvolvidos no Museu
do Futebol desde sua inauguragéo em 2008, na busca de um equilibrio entre as atividades de
salvaguarda, pesquisa, comunicagéo, gestéo e manutengao predlal e tecnologica. Por meio
desse pIano, pactuado no Contrato de Gestao no. 04/2016, 0 IDBrasil
Cultura, Educagéo e
da’
Futebol
do
desde 2008,
Esporte, entidade gestora do Museu
prosseguimento a parceria
com a Secretaria de Cultura do Estado de 550 Paulo, com a premissa de buscar sempre a
exceléncla em todas as agoes, conforme as diretrizes da politica museologica definida pela
Unidade de Preservagéo do Patrimonio Museologico.

O

—

Cumpre ressaltar que, diante do contexto de crise economica, o repasse do Governo do
Estado as Organizagoes Sociais que fazem a gestéo dos equipamentos culturais, vem
sofrendo continuas redugoes. Em 2017, o orgamento do Museu do Futebol seré composto
com o mesmo valor de repasse da Secretaria de Cultura executado em 2016, sem o reajuste
que permitiria cobrir o aumento por inﬂagéo dos servigos continuados e o dlssidio dos
sala'rios dos colaboradores celetistas, da ordem de 7%. A medida implica na redugéo de R$
578 mil. Para equalizar o orgamento, serao necessarias medidas de redugao de recursos
humanos, renegociagéo com fornecedores de servigos continuados, bem como redugao de
agoes pactuadas no plano originalmente aprovado no processo de chamamento pdblico que
balizou esse contrato. A redugao de recursos humanos sera' conduzida de forma a minimizar
o impacto para o Museu. Essa redugao esta em analise junto ao Conselho de Administragéo e
apresentamos no orgamento o valor global. Cumpre esclarecer que o custo da diretora
administrativa e ﬁnanceira do IDBrasiI, até 2016 ancado na folha do Museu da Lingua
Portuguesa, sera transferido para o custo do Museu do Futebol, conforme entendimentos
com a Pasta, com a transferéncia de recurso equivalente, sem impacto financeiro. Tal fato se
deve a logica de que, com a interrupgao das atividades do Museu da Lingua Portuguesa até
sua reconstrugao, as fungoes da diretoria se concentrarao predominantemente nas
atividades do Museu do Futebol.
A partir da redugao nos custos com recursos humanos, foi possivel manter integralmente ou
com ajustes minimos os Programas Técnicos, de modo a manter a qualidade dos servigos,
instalagoes museogra’ficas, prediais e o cumprimento adequado de todas as agaes de rotinas
obrigatorias ao equipamento museologico. Na apresentagao de cada Programa técnico,
abaixo, constam as metas que foram reduzidas ou adaptadas frente ao orgamento para

2017.

Programa de Gestéo, Governanga e Transparéncia prevé o monitoramento e
avaliagao do Plano para melhoria dos resultados da cessao onerosa dos espagos (Auditorio,
Foyer, Visitas exclusivas, etc.), previsto para entrega no 4°. Trimestre de 2016; a elaboragéo
de uma politica para concessao de gratuidades e descontos na bilheteria, visando melhor
monitoramento e também a fidelizagao de visitantes; a inscrigao de trés projetos em editals
e leis de incentivo a cultura e ao esporte, colaborando para a diversificagéo das fontes de
receita, uma vez que a meta de captagéo prevé 22,3°/o do repasse pactuado em contrato.
Para auxiliar nas ana'Iises e planos previstos, sera’ mantida a pesquisa de publico por meio de
totem eletronico. O Projeto Conviver, que trata da consciéncia funcional, realizado pelo
Nucleo Educativo, prevé oito encontros no ano para formagéo interna com foco no
reconhecimento do trabalho de cada a’rea do Museu. Uma cartilha com informagoes sobre
como atua cada setor da instituigao e com instrugoes gerais sobre o modelo de gestao per
0.5. também seré produzida e distribuida a todos os funciona’rios, assim como em eventuais
O
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novos quadros que ocorrerem ao longo do ano. Esse material e as acées ao publico interno
foram demandas apontadas no Planejamento estratégico realizado em 2015-2016. Esse
planejamento tera’ suas acoes revistas e ajustadas para 05 anos 2017 e 2018, principalmente
diante do contexto orgamentario e economico de incerteza e instabilidade por que passa o
pals.
Em razao da redugao do repasse e do orgamento, a acao planejada para o desenvolvimento
de pesquisa qualitativa de avaliagao da exposigéo principal do Museu tornou-se meta
condicionada deste Programa. A pesquisa, conforme exposto no Anexo I
Estratégias de
Agao,visa ao planejamento da reformulagéo dessa exposigao a partir de 2018, quando o
Museu completaré 10 anos. O corte dessa agao corresponde a 82% da verba disponivel no
Programa e ocorreu em razao da necessidade de contratagao de prestador de servico para a
sua realizacao. As demais agoes previstas seréo executadas com a equipe de colaboradores
do Museu do Futebol.
—

Para 0 Programa de Acervo: Conservagéo, Documentaqéo e Pesquisa, o ano trara
novidades nas acées realizadas pela equipe do Nucleo do Centro de Referéncia do Futebol
Brasileiro, tais como um workshop especializado em temas do tratamento de acervos
digitais, no tocante a questoes de direitos autorais e de imagem, de modo a tratar, dentre
outros assuntos potenciais possibilidades de cessao onerosa dos itens digitalizados
constantes na instituigao, fruto do trabalho de mapeamento e referenciamento de colegoes
realizado nos ultimos trés anos. Essas agoes 550 parte dos resultados da finalizagao da
Politica de Acervo, a ser entregue no 4°. Trimestre de 2016 e corn previsao de evento para
divulgacao no inicio de 2017. Outra novidade, relacionada ao objetivo de projetar a
importéncia do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo CRFB na area de pesquisa e
preservacao, é a elaboragao e publicacao de manuais, o primeiro dedicado ao método de
pesquisa de mapeamento de referéncias, voltado ao publico interno e externo, e o segundo,
desenvolvido em conjunto com o Nucleo de Tecnologia, refere-se a padronizagao de rotinas
de backup do servidor de dados e do acervo, item fundamental para a gestéo dos arquivos
digitais da instituicao. Como principal rotina do Nucleo, estao ,além das acﬁes de catalogacao
e organizagao do acervo, o atendimento ao publico na Biblioteca, que sera' ouvido em
pesquisa de satisfacéo e perﬁl, a organizagao, catalogagao e documentacao do acervo, a
manutengao e revisao do Banco de Dados e o acompanhamento do Comité de Politica de
Acervo da Secretaria de Cultura, em seus diferentes Grupos de Trabalho. Por ﬁm, de modo a
colaborar para as agoes em comemoragao aos dez anos da instituigao, em 2018, a equipe do
CRFB organizaré o arquivo de Memoria Institucional do Museu, com foco desde o inicio de
sua implantagao, em 2005. As agées de pesquisa seréo mantidas, por meio do
referenciamento de praticas e grupos Iigados ao futebol (Rede Futebol e Cultura), e da
campanha para digitalizacéo de colecoes tornaram-se condicionadas a captagéo de recursos
junto a parceiros e patrocinadores.
O orcamento geral do programa sofreu perda de 39% frente ao proposto em Contrato. A
redugéo baseia-se na negociagao com fornecedor para manutengao e correcao de bugs e
aprimoramentos no banco de dados e com servigos de backup de arquivos digitais.

Programa de Exposigaes e Programagéo Cultural prevé a meta de recebimento de
300 mil visitantes no ano, incluindo todos os publicos que participam das atividades
institucionais, come as visitas as exposigoes, as visitas exclusivas em periodos noturnos, a
programacéo cultural e 05 pesquisadores que acessam exclusivamente o CRFB. A
programagao cultural realizaré, no minimo, 20 eventos, com destaque aos programas de
férias, datas comemorativas (Semana de Museus, Aniversario do Museu, Dia do Futebol, Dia
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das Criancas, entre outros) e 05 tradicionais: Torneio de Futebol de Botao, Encontro de
Colecionadores e reunioes do grupo Memofut - Grupo de Literatura e Memoria do Futebol.
area de exposicoes, além de realizar a manutencéo expogréfica e tecnologica da
exposigao de Ionga duragao, uma das rotinas das equipes do Museu, sera elaborado, pelo
NL’icIeo de Tecnologia 0 “Manual de Gestao tecnologica para exposicées do Museu do
Futebol". Novas exposigoes tempora’rias estao previstas como metas condicionadas a
captacao de recursos e no anexo estao apresentados os temas inscritos nos Pianos Anuais da
instituigéo, tanto para uso da Lei Federal de Incentivo a Cultura (PRONAC/MinC) quanto para
Na

uso da

Estadual de Incentivo a Cultura (PROAC/Secretaria de Cultura). Esses planos
também contemplam o aprimoramento da programacao cultural, que, conforme previsto nas
estratégias de agéo pactuadas no Contrato de Gestao no. 04/2016, procurara’ desenvolver
atividades que ocupem a Praga Charles Miller e se relacionem com o Esta’dio e com 05
moradores do bairro do Pacaembu. Com esse objetivo, foi aprovado na Lei Estadual de
Incentivo ao Esporte o projeto “Se Joga na Praga", que prevé agoes esportivas na Praga
Charles Miller. Até setembro de 2016, esse projeto conta com captacao parcial de recursos
provenientes de patrocinio da empresa “Torra Torra”. Caso a captacao atinja 35% do valor
aprovado, a agao podera’ ocorrer no inicio de 2017. Outra agao realizada em 2016 com
bastante sucesso, que podera’ ser retomada conforme disponibilidade orgamenta’ria, é o
“Arraial do Charles Miller", uma festa junina com musica, atividades educativas e venda de
comidas tipicas. Outros projetos jé encaminhados, que dependem de parcerias e aportes
adicionais de recursos 550 05 programas novos “Economia criativa e futebol" e “Uma noite no
Museu", descritos no Anexo I Estratégias de Agao.
Lei

—

redugao orgamentaria afetou a 3950 destinada ao planejamento da renovacao da exposigao
principal do Museu do Futebol, um dos desafios propostos no edital para a renovagao do
contrato. Reduzimos a verba prevista inicialmente para a realizacao de um anteprojeto
cenogra’ﬁco para a reformulacao de uma das alas da exposicao e mantivemos a estratégia de
formacéo de um Comité curatorial com especialistas e a realizacao de workshops para
discussoes de conteddos sobre o tema “Ciéncia do Esporte". Ficou como agao condicionada a
captacao de recursos a contratagao de empresa especializada em projetos museogra’ficos
para a proposigao de um projeto para renovagao da Sala Jogo de Corpo, a partir desse novo
tema. Devido as carateristicas de seu acervo e seus suportes expograficos, somente a partir
de um projeto realizado a partir de discussées curatoriais de qualidade e com empresas
especializadas seré possivel a equipe do Museu prever os custos e prazos pertinentes a
renovacao da exposigao. A nao realizacéo dessa agao em 2017, podera’, caso nao
obtenhamos sucesso de captagao de patrocinios, adiar o projeto de renovagao, mas isso nao
trara’ impactos no inicio do desenvolvimento de uma nova proposta curatorial para a
exposigao de Ionga duragao. A reducao orcamentaria no Programa foi de 23%.
A

Programa Educative, manteremos constante

capacidade total de atendimento ao
publico por meio de visitas agendadas (total de 60.320 pessoas/ano), priorizando 60% das
vagas ao pUblico escolar e 40°/o a outros publicos, dentre eles, pessoas com deficiéncia,
pessoas em situagéo de vulnerabilidade social, idosos, turistas e pdblico oriundo de
instituigées sociais. Estabelecemos uma meta minima de atendimento: 13.600 alunos em
visitas educativas para escolas (da educagao infantil até grupos universitérios) e 10.600
pessoas oriundas de outras instituicoes, perfazendo o minimo de 24.200 pessoas, 40°/o da
capacidade total. é importante ressaltar sobre a importancia de se estabelecer uma meta
minima, frente a capacidade maxima de atendimento: ha’ oscilacﬁes na demanda pelo
servigo, com vagas ociosas nos meses de férias (dezembro, janeiro e fevereiro); dificuldade
No
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em as instituigoes, em especial, as publicas ou Ongs, na obtengao do transporte; nao
compareclmento de grupos no horério agendado, por exemplo. Além disso, a capacidade de
atendimento é desenhada prevendo até 20 pessoas por educador em cada visita, mas
ocorre, corn frequéncia, de 05 grupos chegarem com menos pessoas. Assim, a meta fol
estabeleclda com base na série historica da instituigao e medidas de aprimoramento do
agendamento estao em curso para otimizar os hora’rios ociosos, como o remanejamento de
vagas para parcerias e a alteragao de procedimentos para agilizar o servigo.
Como agoes dirigidas as familias, ha metas para trés ag6es diferentes: visitas mediadas aos
finals de semana, as visitas ao Estadlo do Pacaembu e a oferta de jogos, atividades e
dinémicas ao publico esponténeo aos finals de semana, com a previsao de atendimento de,
no minimo, 2.400 pessoas no ano. O premiado projeto Deficiente Residente sera’ retomado,
em nova edigao dedicada as pessoas com Sindrome de Down.
Esse Programa nao sofreu redugao orgamenta’ria uma vez que os recursos a ele destinados ja’
se encontravam bastante reduzidos frente a série historica do Museu do Futebol. As metas
foram mantidas, pois nao esté previsto até o momento a redugao da equipe de atendimento.
Vale Iembrar que essa redugéo ja' ocorreu no final de 2015 e, portanto, a OS avaliou nao ser
pertinente mais uma redugao nesse programa que é vital para a promogao do acesso, da
comunlcagao do acervo e da formagao de publicos de museus.
No Programa de Integragéo ao SISEM, temos previsto em metas condicionadas a
continuidade da exposigao ltinerante “Museu do Futebol Na Area” para até 04 cidades em
2017, sendo até 02 tendo a Arquiprom como proponente (e assim finalizando o projeto MlnC
que previa 07 cidades) e até 02 com o IDBrasiI como proponente por meio de seu Plano
Anual no MinC. Nas metas pactuadas, destacamos, para 2017, a reallzagao de um
mapeamento de possibilidades de atuagao do Museu do Futebol no SISEM, e a participagao
em agoes da Rede Meméria do Esporte. Mantivemos também as agoes do projeto
“Intercamblo Educative”, com quatro visitas técnicas para realizagéo de agoes de formagéo
aos setores educativos, atendendo a 4 municipios/ano. N50 houve redugao nesse Programa.

Programa de Comunicagéo e Desenvolvimento Institucional, serao mantldos de
modo ativo cs 5 canals de comunicagao (1 site e 4 contas em redes socials), buscando gerar
novos conteddos que integrem as plataformas, com meta de ampliagao do niiimero de
seguldores das redes. Sera’ elaborado um Plano de Comunicagao especiﬁco ao Centro de
Referéncia do Futebol Braslleiro. Foram pactuadas metas de ampliagao ou a manutengao de
parcerias em veiculos de imprensa (4/ano), para divulgagao de am’lncios institucionals. O
orgamento do programa sofreu redugéo de 15%, néo impactando em corte de agoes, mas na
repactuagao de contratos de prestadores de servigos.
No

Por fim, no Programa de Edificagées, manutengéo e conservagéo predial, serao
revisados os Manuals de Limpeza e Conservagao predial e desenvolvido um Manual com a
descrigao das caracteristicas gerais da ediﬁcagao. Além disso, todas as rotinas de ediﬁcagoes
serao cumpridas com rigor e eflca'cia.

1.1 OBJETIVO GERAL
Administrar, em parceria com a Secretaria da Cultura do Estado de 550 Paulo por meio da
Unidade de Preservagao do Patriménio Museologico o Museu do Futebol, garantindo a
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preservagéo, pesquisa e comunicagao de seu patriménlo cultural material e imaterial, e o
cumprimento de sua misséo institucional, e atuar intensivamente pelo fortalecimento do
Sistema Estadual de Museus - SISEM, em estreita consonéncia com a politica museolégica e
com as diretrizes do Estado estabelecidas pela UPPM/SEC.
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1.2 OPERACIONALIZACAO
De acordo com a politica de museus do Estado de 550 Paulo, as finalidades que traduzem a
razao de existir dos museus sac organizadas através de um conjunto de programas de
trabalho, que expressam as agoes finalisticas a serem executadas (de preservagao, pesquisa
e divulgagao do patrimonio museolégico, visando contribuir para a educagao, identidade,
cidadania e fruicéo cultural) e as atividades de gestéo e de a'reas-meio, para viabilizé-Ias.
Para materializar o desenvolvimento desses programas, a operacionalizagéo deste Plano de
Trabalho envolve a execugao de metas técnicas e administrativas, a realizagéo de rotinas
técnicas e o cumprimento de obrigagoes contratuais e gerenciais. As agoes a seguir descritas
seréo realizadas no proprio museu e por meio da articulagéo e apoio a outros museus do
Estado e as agoes de preservagao e difusao do patriménio museologico em todo o territorio
paulista.

2017, o Museu do Futebol continuara aberto ao publico de janeiro a dezembro, exceto as
segundas-feiras e nos dias 01 de janeiro; quarta-feira de cinzas, 24, 25 e 31 de dezembro,
sendo regular nos demais dias, de terga-feira a sexta das 9h as 17h (bilheteria até 16h) e
sabados, domingos, feriados e emendas de feriados das 10h as 18h (bilheteria até 17h). As
segundas-feiras serao dedicadas a servicos internos. 0 Centro de Referéncia do Futebol
Brasileiro permaneceré aberto a visitagao e consulta de terga a sa'bado, das 10h30 as 17h30,
permanecendo fechado as segundas—feiras, domingos e feriados. O horério de funcionamento
do Museu podera’ sofrer alteragoes em razéo de jogos no Esta’dio do Pacaembu.
Em

valor do ingresso em 2017 sera’ de R$ 10,00 (dez reais), com meia—entrada a estudantes
partir de 8 anos e idosos com mais de 60 anos. Devera ser concedida entrada gratuita para
criangas até 7 anos, pessoas com deficiéncia e um acompanhante e professores da rede
publica, mediante apresentagéo de contra-cheque do més anterior ou vigente. A entrada do
museu sera’ gratuita aos sabados, conforme Resolugéo SC No 21, de 28-4-2014.
Apresentamos, a seguir, o quadro de metas do Museu do Futebol que nortearéo o
cumprimento do objetivo geral e dos objetivos especificos previstos no Contrato de Gestao e
neste Plano de Trabalho. O desenvolvimento e o registro das agoes serao feitos de maneira a
facilitar seu acompanhamento e avaliagao por parte da Secretaria de Estado da Cultura, dos
demais orgaos fiscalizadores do Estado de 550 Paulo e da sociedade em geral.
O

a

Seréo apresentados relatorios trimestrais das realizagoes, onde as metas néo atingidas serao
justificadas e onde as metas superadas serao comentadas, quando superiores a 20% do
previsto. Deverao ser justificadas as metas quando forem inferiores a 80% do previsto para
o periodo, Iembrando que a somatoria dos resultados trimestrais devera’ viabilizar o alcance
dos resultados anuais previstos.
politica de exposigoes e programagao cultural seré acordada entre a Organizagéo Social e a
Secretaria da Cultura, por meio de sua Unidade Gestora, a partir da apresentacéo do Anexo
“Proposta de Politica de Exposicoes e Programagéo Cultural" de cada Unidade, que
determinara o foco e as diretrizes das mostras e atividades propostas. Essa politica seré a
base da selegéo das exposigées e programagéo cultural a serem anualmente realizadas nos
museus, explicitadas no Anexo “Descritivo Resumido das Exposigées e Programagao

A

Cultural".

exposigées previstas deveréo ser detalhadas até o trimestre anterior a sua realizacéo,
para aprovagéo da Secretaria. Caso isso nao ocorra, a Unidade Gestora deve ser

As
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formalmente comunicada e, em comum acordo com a Organizagao Social, deveré ser
pactuado novo prazo para a entrega do detalhamento. Outras programagoes que surjam no
decorrer do ano, que nao dependam de acréscimos ﬂnanceiros ao Contrato de Gestao e néo
constem previamente do Plano de Trabalho deveréo ser comunicadas com pelo menos 15
(quinze) dias de antecedéncia, sempre que possivel, ou logo que a agenda seja deﬁnida.
Case a Organizagéo Social realize, em equipamento do Estado sob sua gestao, atividade de
programagao que néo esteja de acordo com a politica aprovada peIa Secretaria, estara
sujeita as penalidades cabiveis, incluindo notificagao.
QUADRO DE METAS TéCNICAS DO MUSEU DO FUTEBOL - AND
1. PROGRAMA DE GESTAo EXECUTIVA, TRANSPARENCIA

No
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1. PROGRAMA DE GESTAO EXECUTIVA, TRANSPARENCIA
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1

ICM°/°

1000/°

GOVERNO DO ESTADO DE 5110 PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVACAO DO PATRIMDNIO MUSEOLDGICO

1. PROGRAMA DE GESTAO EXECUTIVA, TRANSPARENCIA
ACOES A SEREM
REALIZADAS
No

,
Indicatlvo
de Resultados
_

Numero de encontros oferecndos
.

Reahzar prOJeto Conxwgr
(Programa de Consuencna
Funcional) _ Eixo 2

10

,

Indlcatlvo de Resultados
_

.

.

Numero de funcnonanos atendndos
.

.

Elaborar Cartilha para

acolhimento de novos
funcionérios

-

EIXO 2

(2017)

ALCANCADAS

, ~
.
Prevusao
Trlmestral

10 tri

2

20 tri

2

30 tri

2

40 tri

2

META ANUAL

8

100%

ICM%
,

Indicative de Produtos

11

GOVERNANCA

METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM

Acéo

9

E

Cartnlha
,

entregue

.

_

Prewsao Trlmestral
10
lo tri
_

_

20 tri

10

30 tri

10

40 tri

10

META ANUAL

40

ICM°/o

100°/o

Previséo Semestral
10 tri

1

2° “5

'

30 tri

-

40 tri

_

META ANUAL

1

ICM%

100%

10

GOVERNO DO ESTADO DE

sAo

PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVACAO DO PATRIMéNIO MUSEOLOGICO

2. PROGRAMA DE ACERVO: DOCUMENTACAO, CONSERVACAO
~

ACOES

A

12

PESQUISA

(2017)

METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM
ALCANCADAS

SEREM REALIZADAS

No.

E

Indicativo de Produtos

A950

Consolidar e divulgar a
,
Polltlca de Acervo do
M “ se u do F U teb 0

Previséo Trimestral

~
Evento para divulgagao
da
,
polltlca de acervo
.

.

,

I

Indicativo de Produtos

13

oferecidas

Indicative de Resultados

técnicos

—

20 tri

1

30 tri

—

40 tri

_

META ANUAL

1

ICM%

100%

Previséo Trimestral
lo tri

Namero de formagoes

Realizar workshops

10 tri

20 tri

-

30 m

1

40 m

-

META ANUAL

1

IC M°/0

100 °/°

Previséo Trimestral
lo tri
—

14

Numero minimo de
profissionais atendidos

20 tri

-

30

10

tr?

4° t”

'

META ANUAL

10

ICM O/o

Indicativo de Produtos

Previséo Trimestral

.

15

Publicar artigos no site
do Museu

100%

Namero de artigos publicados

10 tri

2

20 tr]

2

30 tri

2

40 tri

2

META ANUAL

8

ICM%

100%

1

11

GOVERNO DO ESTADO DE

sAo

PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
PRESERVACAO DO PATRIMDNIO MUSEOLDGICO
DE
UNIDADE

2. PROGRAMA DE ACERVO:

Submeter artigos sobre
0 trabalho do CRFB e
sobre o acervo é
publicagéo em sites de
terceiros e/ou
<

16

~

,

.

,

DOCUMENTACAO,

CONSERVACAO

Indicativo de Produtos
,

de

Numiro

4

_

artigoifg a ggtidos
pu

publiczigoe‘s (ciEntificas

.

a

|

e nao Cientificas)

Indicativo de Produtos
Manter-se ativo na
parceria com a Rede
17

,

Numero de rE

~
.
ferenaas/agoes
_

realizadas

Indicativo de Produtos

,
da campanha
Relatorio
.

Realizar campanhas de
coleta e digitaiizagéo de
fotos e documentos
para ampliagéo do
acervo digital

19

'

30 tri
40 tri

1

META ANUAL

1

ICM%

100%

Previséo
10 tri

-

20 tri

_

30 tri

_

4° t”

5

META ANUAL

5

ICM%

100%

Previséo Trimestral
10 tri

—

20 tri

-

30 tri

-

40 tn

1

META ANUAL

1

.

100%

ICM%

Indicativo de Resultados
.

_

Prevnsao Trimestral
_

20

.

.

.

.

20 tri

-

Numero minimo de itens

30 tri

SO

coletados

40 tri

50
100
100%

ICM%

mapeamento e registro
de referéncias
..
patrimoniais do CRFB

_

'

1° tri

META ANUAL

Elaborar e publicar no
site "Manual de
metodoiogia da
pesqunsa de

T rimestral

.

agées)

18

Previséo Trimestral
1o t
rf
2° t”
'
.

.

Futebol e Cultura
(mapeamento de
referéncias e outras

(2017)

PESQUISA

E

Indicativo de Produtos

Previséo Trimestral
10 tri

-

20 tri

1

3° t”

'

t”

‘

_

40
‘

Manual entregue a SEC

META ANUAL

1

100%
ICM%

12

GOVERNO DO ESTADO DE 5/10 PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO MUSEOLOGICO

Elaborar e publicar no
site "Manual de
metodologia da
pesquisa de

21

mapeamento e registro
de referéncias
patrimoniais do CRFB"

Indicativo de Resultados
Indicativo de Resultados

Previséo Trimestral
Previséo Trimestral
_
10 t”
1
2° t”
A

30 tri

-

40 tri

_

META ANUAL

1

ICM°/o

100%

Manual publicado no site do
Museu do Futebol

Indicativo de Produtos

Previséo Trimestral
10 tri

22

Atualizar e publicar no
site "Cartilha Preserve
seu Acervo"

2° W

'

30 tri

1

40 m

-

META ANUAL

1

ICM°/o

100%

Cartilha atualizada publicada
no site do Museu do Futebol

Indicativo de Produtos

23

Realizar pesquisa de
perfil e satisfagéo junto
ao pUinco da biblioteca

24

-

20 tri

1

Relatério semestral de

30 tri

-

pesquisa

40 tri

1

META ANUAL

2

ICM%

Indicativo de Resultados
,

,

DOCUMENTACAO,

~

Prevusao Trimestral
_

>

com instituigoes de
Projeto submetido

-

20 tri
30 tri
40 tri

= ou > 80%

META ANUAL

= ou > 80%

ICM°/o

100%

CONSERVACAO

Submeter, em parceria
ensino superior, projeto
temético para fomento é
pesquisa

100%
_

10 tri

Indicativo de Produtos

25

Previséo Trimestral
10 tri

indice de satisfagéo = ou
8°°/°

2. PROGRAMA DE ACERVO:

-

E

PESQUISA

=

ou

>

80%

-

(2017)

Previséo Trimestral
10 tri

-

20 tri

-

30 tri

1

40 tri

-

META ANUAL

1

ICM°/o

100%

13

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVACAO DO PATRIMGNIO MUSEOLOGICO

Indicativo de Resultados
Estabelecer parcerias
25

com clubes de futebol e
inStitUicﬁeS de meméria
do esporte para
intercémbio de acervos

Parceria estabelecida (minimo

de

nova/ano)

1

Indicativo de Produtos

27

Organizagéo, registro e
publicizagéo da
meméria institucional do
MF,

Projeto entregue

visando o

aniversa’rio de 10 anos
do MUSGU do Futebol

28

Indicativo de Resultados

,

Mlnlmo de ltens
,

_

catalogados

Indicativo de Produtos

29

Elaborar Manual para
rotina de backup do
servndor de dados e do
.

acervo

Previsa'io Anual
10 tri

_

20 tri

_

3° tri

_

40 tri

1

META ANUAL

1

ICM%

100°/o

Previséo Trimestral
10 tri

1

20 tri

-

30 tri

_

40 tri

_

META ANUAL

1

ICM%

1°°°/°

Previséo Trimestral
lo tri
20 tri

10

30 tri

20

40 m

30

_

META ANUAL

60

ICM°/o

100°/o

Previséo Trimestral
lo tri
20 tri
30 tri

Manual entregue

1

4° tri
META ANUAL

1

ICM%

100%

14

00

GOVERNO

ESTADO DE slxo PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVACAO DO PATRIMGNIO MUSEOLOGICO

3. PROGRAMA DE EXPOSICGES
“
A CO

as

A

menu-re

Indicative de Predutes

NUmero minimo de

eventos

realizados

X
vef e e ec “ t ar
programagao cultural e

D e s env°

E

I

de exposicaes

tempora’rias a partir da
"Politica de exposigées e
Programagao Cultural do
Museu do Futebol - 2017"

Indicative de Resultados

32

N

.

Publico minimo recebido nos

Previsae Trimestral
10 tri

S

20 tn

5

30 tfi

5

40 tri

5

META ANUAL

20
l

100%

Previsée Trimestral
10 tri
1500
20 trl

500

30 tn
40 tri

1.500

META ANUAL

4.000

ICM%

100%

.

500

Previsée Trimestral
10 trl

-

20 tri

-

1

' ~
exp05|gao Virtual publncada
'

.

3° tri

_

4° t”

1

META ANUAL

1

ICM°/0

100°/e

_

Previsée trimestral
10 tri

Receber visitantes
presencialmente no

Numero de visitantes recebides

Museu do Futebol

20 tri
30 tri
4° tri
META

Semestral
ICM%

Indicative de Resultados

34

SEREM

_

Indicative de Resultados

33

A

.

Indicative de Resultados

_

RESULTADOS

ICM%

eventos

Exposrgoes vurtuans na
Plataforma Google
Cultural Institute

(2017)

ALCANCADAS

A950

3°

31

PROGRAMACAO CULTURAL

METAS DE

SEREM RE ALIZADAS

Ne.

E

Elaborar Manual de
Gestéo tecnologlca para
exposigées do Museu do
Futebol

300.000
100%

Previsie trimestral
10 tri

-

20 tri

—

30
Manual entregue

75.000
75.000
75.000
75,000

t”
,

1

40 tri

-

META

1

ICM%

100%

15
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3. PROGRAMA DE EXPOSICGES
..

ACOES

A

E

PROGRAMACAO CULTURAL

METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM
ALCANCADAS

SEREM REALIZADAS

Indicative de Produto

35

Implantagéo de comité curatorial
Relatério das agées do Comité
—

Iniciar projeto de
renovagéo da exDOSigéo
de Ionga duracéo

36

(2017)

'
Indicative
'

de produto

ReaUzgr semlnarlo com
especnalnstas sobre o tema:

Ciéncia do Esporte

Previséo trimestral
lo tri
20 tri

-

30 tri

1

40 tri

-

META

1

ICM%

100%

Previséo trimestral
10 tri

—

20 tri

-

30 tri

_

,

4° tn

1

META

1

ICM%

100%

16
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4. PROGRAMA EDUCATIVO (2017)
ACOES A SEREM
REALIZADAS
No.

METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM ALCANCADAS

Indicativo de Produtos

Agéo

Capacidade de atendimento por trimestre
de estudantes de escolas publicas e
privadas em visitas educativas

Capacidade total de 2017: 60.320 vagas

(semanas de abertura do museu no ano =
x horérios disponiveis para visitagéo por
semana = 58 hora’rios (= grupos de até
20 pessoas), média de 6 grupos por
educador/semana)

52

37

Previséo Trimestral

30 tri
40 tri

7.239
10'857
10.857
7,239

META ANUAL

36.192

ICM°/°

100°/°

10

tri

2o

tn
.

Previsao para ocupagéo das vagas
para pdblico escolar: 60% da

capacidade, total de 36.192 vagas = 1810
horérios/grupos.

Indicativo de Resultados

Previsao Trimestral
1° tri

No.
Minimo:

1.100
Realizar visitas

2° tri

educativas para
estudantes de

5.500

esc_o|as DUbllcas e

30 tri

pnvadas (ensmo

No.
Minimo:

5'500

infantil,

fundamental,

médio, técnico e

40 tri

universitério)

38

No.
Minimo:

No.
Minimo:

2.500
Nﬂmero minimo de estudantes atendidos
em visitas educativas
(minimo = 37% da capacidade de

META ANUAL

No.
Minimo:

13.600
100%

atendimento)

ICM%

17
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Indicative de Produtos

Previsae Anual
1° tri

No. de

39

,

2° tri

agﬁes/programas e projetos para
,

publlcos especnflcos ofereCIdos: 2 Projeto
Deﬁciente Residente 23. Temporada
(Programa de Acessibilidade do Museu do
Futebol) e Visitas educativas agendadas
.

.

.

—

.

—

Indicative de Predutes
Capacidade de atendimento por trimestre
de pupincos: especnflcos (tonstas, passoas
em sntuagao de vulnerabilldade, publlco
beneficiario de programas de instituicées
sociais, alunos do escolas do futeboi, etc)
em VISItaS educativas

Capacidade total de 2017: 60.320 vagas

40

piﬁblicos especificos:

(semanas de abertura do museu no ano
=52 x horarios disponiveis para visitagéo
por semana = 58 hora’ries (= grupos de
até 20 pessoas), média de 6 grupos por
educador/semana)

pessoas em
situacéo de
vulnerabilidade

capacidade, total de 24.128 vagas = 1.206
horarios/grupos.

Desenvolver agées,
programas e
projetos para

social, idosos,

turistas,

41

META ANUAL

2

ICM°/o

100°/o

Previsae Trimestral
10 tri
7921
30 tri

4.143
4.143

40 tri

7321

20 tri

META

100%

ICM%

Indicative de Produto

Ni’imero minimo de pﬂblico especial

atendido em visitas educativas (minimo de
42% da capacidade de atendimento)

Previsée Trimestral
1o

t”

2o

t”

.

.

3° tri

Indicative de Produto

Projeto Museu Amigo do Idoso: escrever

artlgo sobre o prOJeto

No. Minimo:

2.600
No. Minimo:

3.100
NO-

Minimo:

3-100

.

No. Minimo:

META

No. Minimo:

ANUAL

10.600
100%

4 o trl

ICM°/o

42

24.128

ANUAL

Previsae para ocupacéo das vagas
para outros pdblicos: 40% da

beneficia’rios de

programas de
instituigées sociais,
agéncias de
turismo, etc.

2

3° tri
40 m

1.800

Previséo Trimestral
1° tri

1

2° tri

-

30 tri

-

40 tri

-

META
ANUAL

1

100%
ICM%

18
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Indicative de Produte
Indicative de Produto

43

Desenvolver agées,
programas e
projetos para
pﬂblicos especiﬁcos:
pessoas em
situagéo de

Previsae Trimestral
Previsée Trimestral
1O

—

-

t“

'

30 tri

~

40 tri

2

2°
Projeto Deﬁciente Residente 2a
temporada: Sindrome de Down: criagéo de
02 atividades/jogos

'

tr?

META

2

ANUAL

vu nIeral'm'l'ldade
soc1al, |dosos,
I

.

44

ICM%

turistas,
beneﬁciérios de

Indicative de Resultade

programas d‘e.

2a
Projeto Deficiente Residente
.
~
de
temporada: Smdrome de Down: crlagao
.
manual de convwencna
com a pessoa com
,
Smdrome de Down (aphcado aos espagos

mstltmgoes soaals,
.
de

agendas
.

turusmo, etc.
.

Previsae Trimestral

—

.

.

.

.

culturais/museus)

1° tri

-

2° tri

-

30 m

-

40 tri

1

‘

META

Indicative de Produtes

Numero de relatérios entregues
Realizar Pesquisa de
perfil e satisfagéo
de pdblico escolar e

100%

Previséo Trimestral
1° tri

-

2° tri

1

30 tri

-

4° tri

1

MEI’A

2

ANUAL

ICM°/°

apresentar relatério
das pesquisas
realizadas,

Indicative de Resultados

conforme
orientagaes da SEC

46

1

ANUAL

ICM%

45

100%

10° o/°

Previséo Trimestral
1° tri

_

2° tri

>= 80%

'

30 tri

'

Indice de satisfagéo (> 0u = 80%)

4° tri
META
ANUAL
ICMo/o

Indicative de Produtes

>= 80%
>=

8° o/°

1000/0

Previséo Anual
1° tri
2o

47
agées desenvolvidas: visitas
mediadas; visitas ao Esta’dio e
oferecimento de
jogos/atividades/dinémicas ao pdblico
No. de

Desenvolver 69965/
programas/ PfoJetos
para famlllas

.

tri

3° t”

3

40 tri
META
ANUAL

ICM%

3

100%

19
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Indicative de Predutes

48

Oferecer visitas conjugadas ao Esta’dio do
Pacaembu: nL'Jmero de visitas oferecidas

Previsae Trimestral
1° tri

20

2° tri

20

30

20

tr?

4° t”

20

META

80

ANUAL

100%

ICM%

Indicative de Resultades

Previséo Trimestral
1°

No. Minimo:

tn'

300
No.

20 tri

49

Oferecer visitas conjugadas ao Estédio do
Pacaembu: Numero minime de visitantes
atendidos

No MinimO'

30 tfi

300
No. Minimo:

40 tri

300

META

No. Minimo:

ANUAL

1200
100%

ICM%

Indicative de Predutes

5°

Oferecer atividades, dinémicas e jogos
para o pUinco esponténeo: Quantidade de

atividades oferecidas

Previséo Trimestral
1° tri

25

2° tri

25

3°

25

4°

tr?

25

W

META
ANUAL

ICM%

Indicative de Resultades

1o

tn

2o

m

.

.

.

51

atividades oferecidas

100
100%

Previsio Trimestral

30 tn
Oferecer atividades, dinémicas e jogos
para o pﬁblico esponténeo:
numero minio de visitantes atendidos nas

263mm

40 tri
META

No. Minimo:

250
No. Minimo:

250
No. Minimo:

250
No. Minimo:

250
No. Minimo:

ANUAL

1000

ICM%

100°/o

20
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Indicativo de Produtos

52

Oferecer visitas mediadas para familias aos
ﬁnais de semana e feriados: nﬂmero de
visitas oferecidas

Previséo Trimestral
1° tri

24

2° tri

24

30 tri

24

40 tri

24

META
ANUAL

ICM%

Indicativo de Resultados

tn
.

2 o tr:
.

Oferecer visitas mediadas para familias aos
finais de semana: nL'Jmero minimo de
visitantes atendidos

100°/o

Previsio Trimestral
1o

53

96

30 tn

.

No. Minimo:

72
No. Minimo:

72
No. Minimo:

72

.

No. Minimo:

META

No. Minimo:

ANUAL

288

ICM%

100%

40 tn

72

21
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5. PROGRAMA DE INTEGRAcAo A0 SISEM
ACOES A SEREM
REALIZADAS

METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM
ALCANCADAS

Indicative de Produtos

54

Realizar Agées com a
Rede Meméria e Esporte
Elaborar ro'eto

—

papraj

conjunto
difuséo/preservagéo de
acervos

55

dentre as agées
planejadas em diversas
a’reas técnicas da OS

Previséo Trimestral
1° tri
20 tri

y

Projeto elaborado e
submetndo em edltal

Indicativo de Produtos
Elaborar mapeamento
de agées potenciais para
integracéo do SISEM-SP

(2017)

30 tr!

1

4° t”

’

META ANUAL

1

ICM%

100%

.

Previséo Trimestral
10 tri

1

20 t r'

_

30 tri

_

40 tri

_

META ANUAL

1

ICM%

100%

.

Mapeamento elaborado e

entregue

22
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6. PROGRAMA DE COMUNICACAO
ACGES
No.

A

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Indicativo de Produtos
N°

—

—

3
-

Youtube

56

Indicativo de Produtos
de parcerias/

N°

Previséo Anual

i

de canais de comunicagao

implantados: 1 website;
redes sociais: 2 - Facebook,
- Instagram, 4
Twitter e 5

projetos/programas
implantados para gs diversos
segmentos qe pubhco'do
museu: Parcerlas em velculos

57

de comunicagao

Indicativo de Produtos

1° tri
20 tri

5

3° trf
.

40

t”

META ANUAL

5

ICM°/o

100%

Previséo Trimestral

META ANUAL

No minimozl
No minimo: 1
No minimo:1
No minimO'l
'
,
No mmimo:4

ICM°/o

100%

1° tri

2° tri
30 tri
40 tri

Previsao Trimestral
3

10 tri

58
Desenvolver e implantar o

59

Plano de Comunicagéo
para articular e se
comunicar com 05
diversos publicos da
instituigao, valorizar a
marca e aumentar a
visibilidade do museu

Numero de novos contel'Jdos
p roduzidos p era 05 canais de
comumcacao

2° tri
30 tr:
40 tri

3
3

META ANUAL

12
logo/o

.

3

ICM%

Indicativo de Produtos
Elaborarie |rn~plantar Piano de
Comumcagao exclusnvo ao
1 p lane entre g ue
CRFB
,

—

Indicativo de Resultados

Preinsao Trimestral

'

1° W
2° tri
30 tri

1
_

4° tn

_

META ANUAL

1

ICM%

100°/o

.

Previsao Trimestral

1o

trl

2O

tn

No minimo:

.

200
No minimo:

.

200

30 trl
.

5°

(2017)

METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM
ALCANCADAS

SEREM REALIZADAS
A950

E

N°

,
m|n|mo de msergoes na
.

i

N

40 tn

.

midia

M E TA

AN U AL

ICM°/o

No minimo:

200
No minimo:

200
No minimO''
800
100°/o
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Indicative de Resultados

Previsée Trimestral
1o

2o

Monitorar no de visitantes
virtuais no website

61

No minimo:

t”

.

16.000
No minimo:

t”
.

16.000
N0 minimo:

30 tn
.

16.000
No minimo:

40 m

.

META ANUAL

16. 000
No minimo:

48.000
100%

ICM%

Indicative de Resultados

Previséo Trimestral
1o

No minimo:

t”
.

10.000
No mmlmo:

20 tri
,

Numero de novos segundores
em todas as canals das redes
socnals (Facebook, Twntter,
Instagram e Youtube)

52

10.000

.

.

.

,
No mlmmo:
.

30 m
.

10.000

.

.

,

40 tri
META AN” AL

No mlmmo..

10.000
No minimo:

40.000
100%

ICM%

Indicative de Predutes
Ralatono semestral de
momtoramento do Plano de
Patrocinios, parcerias e
,

63

C on t n'b

°
v1
d esenvo Pr"???
n o e
.

_

.

64

.

su'stanfablhdadelda

mstntungao por melo da

busca ativa de novas
parcerias e patrocinios
(peasoaaﬁsmas e

Jundlcas)

,

programa de doadores
pessoas ﬁsicas

Indicative de Resultados
Ampliagéo das parcerias
institucionais, patrocinadores
e doadores pessoas ﬁsicas

Previsio Trimestral
1° tri
20 tri

1

30 tri
40 tri

1

META ANUAL

2

ICM%

100%

—

1°
2°
30
40

tri
tri
tri
tri

ICM%

Realizar adequagées
pagina virtual do Museu
do Futebol para
atendlmento integral do
,
ltens do Induce de

65

.

.

.

.

Transparéncia
desenvolvido pela SEC

Indicative de Resultados
sobre as
1
atuallzagoes/melhorlas
executadas
,

.

Relatorno
.

.

_

Previsae Trimestral

META ANUAL

a

.

No.
No.
No.
No.
No.

Minimo: 1
Minimo: 1
Minimo: 1
Minimo: 1
Minimo: 4

100%

Previsio Trimestral
1° tri

-

2° tri
30 tn
40 trl

1

META ANUAL

1

ICM%

100%

.

.

-
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7. PROGRAMA DE EDIFICACDES: CONSERVACAO PREVENTIVA
ACDES
No.

A950

Indicative de Produtos

66

Elaborar a organizagéo de
mformagoes sobre as
,
,
da
caractenstlcas tecmcas
~
edlﬂcagao.

s
Documento com as mformagoes
,
,
sobre as caractercstlcas tecnlcas das
~
eduﬂcagoes. Elaborado e entregue.

N

.

.

4

.

.

,

.

,

.

68

'
1

40 tn

-

META ANUAL

1

ICM%

100%

.

.

Previséo Anual
10

Documento com informagées sobre
a destinagéo dos espagos e suas
cargas ma’ximas. Elaborado e

entregue.

Indicativo de Produtos
Revisar Manual de Limpeza
e conservagéo do edificio

20 tri
30 tn

,

Elaborar a organizagéo de

informagaes sobre a
destinagéo dOS 3598905 e
suas cargas ma'ximas,
conforms as estruturas
ex:stentes.

(2017)

Previséo Anual
lo tri

Indicative de Produtos

57

SEGURANCA

METAS DE PRODUTO E RESULTADOS A SEREM
ALCANCADAS

SEREM REALIZADAS

A

E

'

2° t”
3o tri

-

40 m

1

META ANUAL

1

ICM%

100%

Previséo Anual

~

Manual'deilmpieza e conservagao
do eduﬁcno rewsado e entregue
A

_

tr?

10 tri

-

20 tri

1

30 tri

_

40 tri

-

META ANUAL

1

ICMo/o

100°/o
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M

ETAS CONDICIONADAS

(2017)
e Governanga
Transparéncia
Executiva,
Gestao
Programa de
8. METAS CONDICIONADAS
ACOES
N°

A SEREM

Agao

REALIZADAS
METAS DE

|

PRODUTO E
RESULTADO A

i

|

VALOR

i

SEREM
ALCANCADAS

Gestao de Recursos Humanos Treinamento para desenvolvimento
técnico e competéncias diversas
Atualizagao do Software de Gestao
financeira para integragao do sistema

1

2

de bilheteria
Pesquisa qualitativa: avaliagao da
exposigao e da imagem do Museu do
Futebol

3

50.000

R$

‘

150.000

R$

Indicativo de
Produto: Pesquisa

R$

30.000

realizada.
Indicativo de

resultado: Relatério
com ana’lise da
percepgao dos

visitantes sobre a
exposigéo de Ionga

duragao entregue

8. METAS CONDICIONADAS (2017)
Acervo: Documentacao, Conservagéo e Pesquisa
de
Programa

Acoes

A SEREM

A950

N°

REALIZADAS
METAS DE

VALOR

PRODUTO E
RESULTADO A

;

SEREM
ALCANCADAS
1

Aprimoramentos no software de

Banco de Dados do CRFB para
melhorias nos processos de
documentagao, relatorios e interface
de consulta plinblica.

Rs

60.000

Indicativor de
produto: Banco de

dados aprimorado.

Indicativo de
resultado: ampliagao
dos acessos para
consulta publica
(média mensal atual:
300 acessos (micos;

projecéo apos

reformulagao: 1.000

acessos unicos)
26

910

GOVERNO DO ESTADO DE

PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVACAO DO PATRIMDNIO MUSEOLDGICO

2

Ampliar capacidade de processamento
de informagées - contratagéo de

catalogadores temporérios (3 per ano,
custo anual: R$ 90,000,00)

Indicativo de

R$

90.000

resultados: 1.000
novas entidades
registradas no Banco
de Dados, incluindo

todos os tipos de
entrada (acervo,
eventos, pessoas e
instituigﬁes)

8. METAS CONDICIONADAS (2017)
Programa de Exposigées e Programagéo Cultural
ACOES A SEREM REALIZADAS

No

A950

METAS DE

VALOR

PRODUTO E
RESULTADO A
SEREM
ALCANCADAS
1

Curso “Futebol no mundo das artes"
Série de 10 encontros com artistas
pla'sticos, cineastas, escritores e
condicionado é
compositores

—

—

venda de ingressos especiais e/ou
parcerias/patrocinio

Indicativo de

R$

30.000

produto:
Curso realizado

—

10

encontros;

Indicativo de
resultado: minimo de
50 pessoas
participantes por

sesséo

2

Exposigéo itinerante “Museu do
Futebol Na Area” -2 cidades, média

de R$ 300.000,00/cidade

Indicativo de
produto: 02

600.000

R$

exposigées realizadas
Indicativo de

resultado:

Minimo de 5.000

visitantes/cidade
3

Realizar o programa de Exposigées
temporérias (conforme Descritivo

anexo) 2 exposigées
4

Conceber e produzir projeto de

01 exposigéo
realizada
Indicativo de

mobiliério expositivo bésico, para

produto:

dinamizar as mostras temporérias
5

Indicativo de

do Museu do Futebol
Iniciar projeto de renovagéo da
exposigéo de Ionga duragéo

R$

1,400.000

produto: minimo de

Mobiliério expositivo
produzido
Indicativo de
produto: Elaboragéo
de anteprojeto
cenogréfico de
reformulagéo de uma
sala

R$

200.000

R$

50.000
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8. METAS CONDICIONADAS (2017)
Programa Educativo
ACOES

A SEREM

METAS DE

Agéo

N°

REALIZADAS

VALOR

PRODUTO E
RESULTADO A
SEREM
ALCANCADAS

1

2

Provimento de 6nibus e Ianche a
instituigﬁes da Regiao Metropolitana
de 550 Paulo
R$ 50,000,00/ano para capacidade de
até 1.200 visitantes de até 30
instituigoes
Aprimoramento de jogos e maquetes
sensoriais do PAMF

Indicativo de

R$

50.000

resultado: 1.200
pessoas
atendidas/ano
Indicativo de

R$ 12.500

produto:
02 novos jogos

desenvolvidos
3

Implantagao de melhorias no
agendamento (sistema informatizado
para criagao de banco de dados e
relatorios gerenciais)

Indicativo de

R$

60.000

produto: sistema
informatizado de

agendamento
implantado

8. METAS CONDICIONADAS (2017)
Programa de Comunicagéo e Desenvolvimento Institucional
ACOES A SEREM REALIZADAS

N°

A950

METAS DE

VALOR

PRODUTO E
RESULTADO A
SEREM
ALCANCADAS
1

Contratagao de servigo de assessor
de imprensa R$ 5.000,00/més; R$
30.000,00 2016 e R$ 60.000,00
nos demais anos.
—

2

Revisao de conteudo e impresséo de
folder de visitantes: Portugués - 80
mil unidades; Inglés: - 40 mil

Meta de resultado:
ampliagao da
insergao do Museu na
midia 100

R$

60.000

R$

20.000

—

insergoes/més
Meta de produto:
folder impresso

unidades
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METAS CONDICIONADAS (2017)
Programa de Edificagées e Manutengéo Predial

ACOES
N°

A SEREM

A950

REALIZADAS
METAS DE

VALOR

PRODUTO E
RESULTADO A
SEREM
ALCANCADAS
1

2
3

Projeto de Sustentabilidade ambiental
Automagéo do grupo moto gerador
Certificagées LEED, PROCEL e outras
para a nova exposigéo de Ionga

J

R$
R$
'

R$

50.000
20.000

!

200.000

duragéo
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RESUMO DO PLANO DE TRABALHO 2017
Para 0 ano de 2017, o Plano de Trabalho do Museu do Futebol prevé a realizagao de 44
metas de produtos e 25 metas de resultados, pactuadas em 38 agoes, conforme o quadro

abaixo:
N

da

Metas de Produtos

A950

Meta Anual
2 Relatorios

1

2
3

5

6
7

8
9
10
11
12

14
15

20

a
e ntreue
1Plno
g

projetos inscritos

3

4 relatorios entre g ues

Atualizar o Plano Estratégico do Museu do Futebol (2017-

1

Plano atualizado

2018)
Realizar projeto Conviver (Programa de Consciéncia
Funcional) - Eixo 2
Elaborar Cartilha para acolhimento de novos funcionarios

8

Consolidar e divulgar a Politica de Acervo do Museu do
Futebol
Realizar workshops técnicos
Publicar artigos no site do Museu
Submeter artigos sobre o trabalho do CRFB e sobre o acervo
t
2
1
a publicagao em Sites de tercelros e/ou publicagoes
,
~
,.
(cuentificas e nao cuentiflcas)
Manter‘se ativo na parceria com a Rede Futebol e Cultura
(mapeamento de referéncias e outras agoes)
Realizar campanhas de coleta e digitalizagao de fotos e
documentos para ampliagao do acervo digital
Elaborar e publicar no site "Manual de metodologia da
pesquusa de mapeamento e registro de referenaas
,,
patnmomais do CRFB
Atualizar e publicar no site "Cartilha Preserve seu Acervo"
.

a

.

.

.

1

A

.

.

.

Evento para,
divulgagao da politlca
de acervo
1 formagao oferecida
8 artigos publicados
.

artlgos submetldos
.

1

.

A

s
a publicagao
‘

5

.

referéncias/agoes
realizadas
1

Relatorio da

campanha
.

Manual entregue a

1

SEC

Cartilha atualizada
’ '
2 R e at°_”°5
semestrais de
pesqunsa

1

I

,
1
Realizar pesquisa de perﬂl e satisfagao
Junto ao publico da
biblioteca
.

.

.

.

1
Sub m eter, e.m pa r cena com institulgoes
de enS|no superior,
pr0]et0 tematico para fomento a pesquisa
Org aniza g 50, r e g''st r 0 e pu bliciza g 50 da memoria
institucional do MF, visando o aniversa’rio de 10 anos do
.

.

.

.

.

1

.

.

cartilha

,

.

.

entregue
encontros
oferecidos

-

EIXO 2

.

18

,.

.

SEC (Eixo 5)

.

17

.

.

.

.

16

agoes

Conceber e implantar politica de concessao de gratuidades e
~
de publicos
descontos para mgressos Visando fidelizagao
Inscrever projetos em Leis de Incentivo e editais (Eixo 3)
Realizar pesquisa de satisfagao de pUblico geral a partir de
totem eletronico e enviar relatorio conforme orientagoes da

.

13

semestral da
implantagao das

Monitorar Plano para melhoria dos resultados da cessao
onerosa dos espagos (Auditorio, Foyer, Visitas exclusivas,
etc) (Eixo 3)

A

.

1

Projeto entregue

1

PrOJeto

.

entregue
30
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Museu do Futebol
N

da

A950
21
22

26

Metas de Produtos
Elaborar Manual para rotina de backup do servidor de dados
e do acervo
Desenvolver e executar programagéo cultural e de
exposicoes tempora’rias a partir da "Politica de exposigoes e
Programacéo Cultural do Museu do Futebol - 2017"

Iniciar projeto de renovacao da exposicéo de longa duragéo

Meta Anual
1

Manual entregue

20 eventos realizados

Implantagéo de
comité curatorial - 1
Relatorio das agoes
do Comité

seminério com
especialistas sobre o
tema: Ciéncia do
1

Esporte

27

28

Realizar visitas educativas para estudantes de escolas
publicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio,
técnico e universitério)

Desenvolver agoes, programas e projetos para publicos
especiﬁcos: pessoas em situagao de vulnerabilidade social,
idosos, turistas, beneficia’rios de programas de instituigoes
sociais, agéncias de turismo, etc.

Capacidade de
atendimento em
visitas para publico
escolar no semestre:
36.192
No. de agoes
desenvolvidas: 2
Capacidade de
atendimento em
visitas para publicos
especificos: 24.128
NUmero minimo de
p0b|iC0 especial
atendido em visitas
educativas (minimo
de 42% da
capacidade de
atendimento) 10.600
1 Projeto Museu
Amigo do Idoso:

escrever artigo sobre
o projeto
Projeto Deficiente
Residente: 02

atividades elaboradas

2 relatorio

29

entregue

Realizar pesquisa de perﬁl e de satisfacéo de publico escolar
modelo SEC (professor e estudante) e monitorar indices de

satisfagao
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N

da

A950

Metas de Produtos

Meta Anual
No. de

30

agoes
desenvolvidas: 3
NL’lmero de visitas
conjugadas ao

Desenvolver agoes/ programas/ projetos para familias

Estadio 80
Nﬁmero de

atividades, dinémicas
e jogos para o pdblico
esponténeo: 100
Namero de visitas

mediadas para

familias aos finais de
semana e feriados:
96

30

31
32

Realizar Agaes com a Rede Memoria e Esporte

—

Elaborar

projeto conjunto para difusao/preservacao de acervos
Elaborar mapeamento de agoes potenciais para integragao
do SISEM-SP dentre as agées planejadas em diversas areas
técnicas da 05

Projeto elaborado e
submetido em edital

1

Mapeamento
elaborado e entregue
1

canais de
comunicagao

N° de

implantados: 1 website; redes

sociais: 2
3 -

-

Facebook,

Instagram, 4

-

Twitter e 5 - Youtube
No de parcerias/

33

Desenvolver e implantar o Plano de Comunicagao para
articular e se comunicar com 05 diversos pdblicos da
instituigao, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do
museu

projetos/programas
implantados para 05
diversos segmentos
de pt'Jinco do museu:
Parcerias em veiculos
cle

comunicagéo

Nt’lmero de novos

conteﬂdos produzidos
para 05 canais de
comunicacéo
Elaborar e implantar
Plano de
Comunicagao
exclusivo ao CRFB 1
plano entrggue
Relatorio semestral
de monitoramento do
—

34

Contribuir para o desenvolvimento e sustentabilidade da

institmao por meio da busca ativa de novas parcerias e

32
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patroclnios (pessoas fisicas e juridicas)

Plano de Patrocinios,
parcerias e programa
de doadores pessoas
fisicas

Metas de Produtos

Meta Anual

da

N

A950

1 Documento com
informagoes sobre a

36

destinagao dos
espagos e suas
cargas ma’ximas.
Elaborado e entregue.

Elaborar a organizagao de informagoes sobre as
caracteristicas técnicas da ediﬂcagao.

Documento com

1

37

38

Elaborar a organizagéo de informagoes sobre a destinagao
dos espagos e suas cargas ma'ximas, conforme as estruturas
eXIstentes.

”3221352220532?

a

espagos e suas
cargas ma'ximas.
Elaborado e entrggue.
Manual de Limpeza e
conservagao do
edlﬁao rewsado e

Revisar Manual de Limpeza e conservagéo do ediﬁcio

entregue

N

da

Metas de Resultados

Meta Anual

4

Captar recursos ﬁnanceiros (Eixo 3)

22,3% de captagéo em relagao ao
repasse

5

Realizar pesquisa de satisfacéo de publico
geral ? partlr de totam eIeEronlco e em"?
relatorlo conforme orlentagoes da SEC (Enxo

lndice de satisfagéo (= ou > 80%)
(= ou > 80 o/o)

A950

5)
6
7
10

14

15

Atualizar o Plano Estratégico do Museu do
Futebol (2017-2018)
R e alizar
ro'eto Conviver ( Pro g. rama de
p..J
ConSC|enC|a
.

Funaonal)
.

—

ElXO

1,929.200

1

Monitoramento anual (sintese das

agées/resultados)
,
40 funcmnarlos
atendidos
.

2

Realizar workshops técnicos
Realizar campanhas de coleta e digitalizagéo
de fotos e documentos para ampliagéo do
acervo digital
e
Elaborar publucarlno snte Manual de
metodologla da pesqunsa de mapeamento e
registro de referéncias patrimoniais do CRFB"

.

10 profissionais

.

atendidos

100 itens coletados
1

Manual publicado no site do
Museu do Futebol

33
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17

N

Realizar pesquisa de perfil e satisfagao junto
ac publlco da blblloteca

indice de satisfagao = ou > 80°/o
= ou > 80%

Metas de Resultados

Meta Anual

da

Agao
19

20

Estabelecer parcerias com clubes de futebol e
instituigoes de memoria do esporte para
,
.
de 1 nova
mtercamblo
de acervos (mlnnmo
parceria/ano)
Organizagéo, registro e publicizagao da
memoria institucional do MF, visando o
aniversario de 10 anos do Museu do Futebol
.

.

1

.

nova parcerla/ano
.

60 itens catalogados

Desenvolver e executar programagao cultural
.

22

23
24
25
27

28

.

.

.

'
4000 recebldo
nos eventos

~
exposngao Vlrtual publlcada

1

I

.

.

.

.

300.000 wsutantes recebldos
.

rMnl

lb

.

29

,.

ende’e'xposagoes te. m~porar|as a partlr~da
Polltlca de exposrgoes e Programagao
Cultural do Museu do Futebol ~ 2017"
Exposigoes virtuais na Plataforma Google
Cultural Institute
'
Receber vi Stiant es prese n 0a
m ente no Museu
do Futebol
“
Ea ora
g
p ara
a. ua de Gestao tecno loica
do
Futebol
Museu
do
exp05|goes
Realizar visitas educativas para estudantes de
escolas publicas e privadas (ensino infantil,
fundamental, médio, técnico e universita’rio)
Desenvolver agoes, programas e projetos
para publicos especlficos: pessoas em
situagéo de vulnerabilidade social, idosos,
..
de programas de
turlstas, benefluaruos
instituigées sociais, agéncias de turismo, etc.
Realizar pesquisa de perﬁl e de satisfagéo de
pL'Jbllco escolar modelo SEC (professor e
estudante) e monitorar indices de satisfacao

1

.

Manual entregue
,

.

.

.

Numegatgmgggdgegéuodantes
'

'

PrOJeto Deﬁcnente _Re51dente.'
_

.

_

.

1

manual crlado

.

'

'

~
_ ou > 80 o/°
Indlce de satlsfagao
.

.

Numero minimo de pessoas
atendidas - Visitas ao Esta’dio:
1200
Numero minimo de pessoas

~
Desenvolver agoes/
programas/ prOJetos para
.

30

famlllas

atendidas: atividades, dinamicas e
jogos para o publico
espontaneo: 1000
Numero mlnimo de pessoas
atendidas em visitas mediadas para
famllias aos finais de semana e
feriados: 288

34

GOVERNO DO ESTADO DE 5/10 PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO MUSEOLOGICO

N

da

Metas de Resultados

Agao

Meta Anual

Desenvolver e implantar o Plano de
Comunicagéo para articular e se comunicar
com 05 diversos pi’Jincos da instituigao,
valorizar a marca e aumentar a visibilidade do
museu
.

33

de insergées na midia
800
M
onltorar ndmero d g st''t antes

N° minimo

.

_

wrtuans no we S_'te
,
Numero
de novos segundores em
todos os canais das redes sociais
(facebook, tuwiter, instagram,

youtube)

Contribuir para o desenvolvimento e
..
..
da institmgao
sustentabllidade
por melo da
,
busca atlva de novas parcerias e patrocmios
,
(pessoas ﬁsucas e Jurldlcas)
.

34

.

.

.

.

Realizar adequagoes a pagina virtual do
Museu do Futebol para atendimento integral
do itens do indice de Transparéncia
desenvolvido pela SEC

~
Ampliagao das parcerlas
institucuonais, patrocmadores e
.

.

.

r

35

.

.

.

.

.

.

.

.

doadores pessoas fisncas
.

Relatorio sobre as
atualizagoes/melhorias executadas
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QUADRO DE AVALIACRO DOS RESULTADOS

1.

2.
3.

4.
5.

Descumprir
Descumprir
cultural
Descumprir
Descumprir
Descumprir

Salvaguarda

ITEM DE PONTUAcRo
metas ou rotinas do programa de acervo
metas ou rotinas do programa de exposigoes e programacao

%

metas ou rotinas do programa educativo
metas ou rotinas do programa de integracéo ao SISEM-SP
rotinas ou obrigagoes de Manutengao Predial, Seguranca e

10
10
15

6. Descumprir metas ou rotinas do programa de comunicacao e
Desenvolvimento Institucional
7. Descumprir rotinas ou obrigacoes do programa de Gestao Executiva,
Transparéncia e Governanca
8. N50 cumprimento dos compromissos de informagéo (anexo 111 do Contrato
de Gestéo)
9. Atraso na entrega do Relatorio Trimestral/ Anual
TOTAL

15
10

10
15
10
5

100 %

1-

Esta tabela tem a finalidade de atender ao disposto no item 2, para’grafo 2°,
clausula 8° do Contrato de Gestao no 04/2016. Sua aplicagao se dara sob o
percentual de 10°/o do valor do repasse se, apos a avaliacao das justiﬁcativas
apresentadas pela OS, a UGE concluir que houve o descumprimento dos itens
indicados.

2-

Case a OS néo apresente junto com 05 relatorios trimestrais justiﬁcativas para o
nao cumprimento das metas pactuadas, a UGE poderé efetuar a aplicagao da tabela
sem prévia ana'lise das justificativas, cabendo a OS se for 0 case, reunir
argumentos consistentes para viabilizar o aporte retido no proximo trimestre.

3-

O

néo cumprimento da meta de captacéo de recursos pela OS néo implicara’ em
reducéo do repasse de recursos, ou seja, case a OS capte menos recursos que o
correspondente ao percentual indicado no plano de trabalho, isso nao conﬁguraré
motivacao para retengéo de parte do repasse, porque a organizacao social
continuaré comprometida a cumprir todas as metas pactuadas no plano de
trabalho, traduzidas na planilha orgamentaria como “previsao orgamenta’ria”
mesmo que nao atinja 0 “total de receitas vinculadas ao plano de trabalho” (desde
que o repasse previsto pela Secretaria seja integralmente efetuado).

ANEXOS
POLiTICA DE

Exposxcozs

E

PROGRAMAcio

CULTURAL

politica de exposigoes e programagao cultural do Museu tem por objetivo principal a oferta
diversiﬁcada e acessivel de acoes culturais que contribuam para o cumprimento da missao
institucional, qual seja: “investigar, preservar e comunicar o futebol como expresséo cultural
no Brasil, em dia'logo com todos os publicos, para instigar e inspirar ideias e experiéncias a
partir do futebol”.

A

0 Museu do Futebol desponta no cenario museologico nacional como um equipamento

cultural de alta relevancia, devido ao tratamento dado ao futebol como parte da cultura e da
histéria brasileira, as suas exposicées que investem em suportes tecnologicos que permitem
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criar agoes interativas com 05 pubiicos pautadas, sobretudo, na criag5o de conteudos
acessiveis a todos os publicos.
No periodo de 2016 a 2020, pactuado no Contrato de Gest5o no. 04/2016, almeja- se
aprimorar a politica de exposigoes e de programag5o cultural, que agora s5o executadas pela

mesma equipe, subordinada 5 Direg5o técnica do Museu. A mudanga de organograma
institucional foi fundamental para o alinhamento das agaes em 2016, com o avango de
propostas que visam atrair o publico do entorno e também o “n5o—pi'iblico”, por meio de
agées inovadoras e que resultaram em bons resultados, como a festa junina “ArraiaI do
Charles Miller” e o novo formato do Programa Férias no Museu, baseado em jogos esportivos
oferecidos ao publico.
Além da reformulag5o

interna das equipes e diversificag5o da programag5o, outros avangos
institucionais permitir5o o aprimoramento do Programa de Exposigées e Programag5o
Cultural, a saber: a formalizag5o da Politica de Acervo e a constituig5o do Conselho de
Orientag5o Cultural— COC. A partir de 2017, a depender da formalizag5o desse conselho,
havera’ uma insténcia de aconselhamento que dara’ suporte as proposigoes da equipe técnica
do Museu do Futebol, tornando os processos decisorios mais participativos e abertos ao
dia’Iogo com representantes da sociedade civil.
Outra importante ferramenta para a proposig5o da programag5o cultural e exposigoes do
Museu é a ana'lise dos dados oriundos das pesquisas de publico, quantitativa e qualitativa,
esta ultima dedicada a avaliar a percepg5o dos visitantes sobre a exposig5o de longa durag5o
do Museu do Futebol. Ouvir as sugestoes dos visitantes, bem como propor agoes para a
atrag5o dos “n50-publicos” do Museu passaré a ser um importante critério na formulag5o e
atualizac5o dessa politica.

desaﬁo para o proximo periodo, portanto, é a ~<:onso|ida<;5o de uma politica de exposigoes e
programag5o cultural mais aberta a inovagoes de formatos e temas; em profunda
conson5ncia com as Iinhas de pesquisa do Centro de Referéncia do Futebol Brasileiro e
orientada para a criag5o de projetos mais sustentéveis, tanto do ponto de vista ambiental
(na escolha dos materiais e reaproveitamento de suportes, quando possivel) quanto do
ponto de vista economico (exposigoes que possam itinerar para museus e locais em outros
municipios). Ser5o privilegiados, sempre que possivel, processos curatoriais participativos
que visem engajar segmentos de pubiicos e tornar mais democratica a gest5o cultural. Nesse
5mbito, nos valemos da exitosa experiéncia de curadoria compartilhada no projeto
“Visibilidade para o futebol feminino”, realizado em 2015, e propomos Ievar a experiéncia de
curadoria compartilhada também para a programac5o cultural.
O

exposxcéss

Propomos no ano de 2017 a realizagéo de:

a) Exposig6es virtuais na Plataforma Google Cultural Institute:
oriundo de pesquisas realizadas pelo CRFB.

1

mostra, com tema

b) Exposigées temporérias, realizag5o de 02 mostras em 2017, mediante captag5o
adicional de recursos, permutas e parcerias diversas. Em caso de captag5o de patrocinios, os
temas pré- estabelecidos apresentados nos Planos Anuais (MinC e Proac) est5o descritos
adiante.

c) Exposigées itinerantes, realizag5o da montagem da exposig5o itinerante “Museu do

Futebol Na Area”, que ja’ circulou per 5 municipios entre 2015 e 2016, atraindo mais de 70
visitantes. Mediante a captag5o de recursos, a proposta é realizar no minimo mais 02
cidades no ano de 2017, n5o se limitando, nessa nova fase do projeto, a municipios do
interior de 550 Paulo.
mil

37

GOVERNO DO ESTADO DE

sixo

PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAc/“xo DO PATRIMONIO MUSEOLOGICO

d) Renovagéo da Exposigéo de Longa Duragao
Renovar a exposigao principal do Museu é um desafio em termos de abrangéncia do projeto
(se sera’ feito em apenas algumas salas ou uma completa restruturagao), custos
(especialmente para atualizagao tecnolégica) e incorporagéo do acervo digital e de
referéncias pesquisadas pelo CRFB nos ultimos anos. Para 2017, mediante a captagéo
adicional de recursos, sera realizada:
a) criagao de um Comité Curatorial (participantes: representantes da SEC, do
Museu do Futebol, da Fundagao Roberto Marinho e especialistas convidados)
b) organizagao de seminério para apresentagao de ideias sobre um dos temas
originals da implantagao do Museu do Futebol e que nao foi completado: Ciéncia do Esporte.
Em

2018:

Desenvolvimento de pesquisa qualitativa de avaliacéo da exposigéo de longa
duragao pelos visitantes;
de
b) Disponibilizagao
recursos para desenvolvimento de pré-projetos
expograficos, curatoriais e de tecnologia para a renovagéo da exposigéo, que
permitam a elaboragao de projeto para inscrigao e captagao de recursos junto a

a)

Lei

Em

Federal de Incentivo a Cultura (Lei Rouanet)

2019 e 2020:
a)

Dar continuidade ao processo de renovagao conforme decisoes tomadas em
2018, mediante a captagéo adicional de recursos ﬁnanceiros.

Propostas de temas para exposigées temporarias
Temas apresentados no Plano Anual inscrito no Ministério da Cultura para captagao de
recursos via Lei Federal de Incentivo a Cultura.

1) 0 oﬁcio do futebol

- da bola a noticia

Curadoria: Marcelo Duarte

exposigao visa apresentar de forma artistica e inovadora os bastidores da imprensa
esportiva no Brasil. Grandes nomes do jornalismo esportivo, como Nelson Rodrigues, Ma'rio
Filho, Armando Nogueira e David Nasser Iegaram textos instigantes e poéticos que
repercutem para além do universo do futebol. Obras fotogra’ﬂcas come as de Jean Manzon,
que registrou cenas intimas de jogadores da selegéo brasileira, inovando o modo de retratar
o atleta no pals também possuem valor artistico e histérico fundamentais para compreender
a trajetoria do fotojornalismo. Grandes revistas, como O Cruzeiro e Manchete nos anos 1950
e 1960, e Placar, vigente desde 1970, hoje sao itens colecionados e marcaram o imaginario
sobre o esporte no Brasil. 0 radio e a TV mudaram a forma com que os espectadores se
relacionam com a partida de futebol, esses meios de comunicagao imprimiram formas
narrativas particulares para que o torcedor acompanhasse o jogo. 0 radio brasileiro, nos
anos 1930 e 1940, Ievou o futebol para todo o territorio nacional e seus Iocutores
inventaram uma forma de narrar que foi imitada em outros paises, como a Italia. E a grande
surpresa da Copa do Mundo de 2014 no Brasil foram os “memes" das redes soclais na
internet, formato inovador, bem humorado e de repercusséo mundial. Seja na imprensa
escrita ou na TV, a exposigéo vai trabalhar quais os caminhos entre um lance que ocorre no
jogo e a “noticia”: quais os proﬁssionais, quais os meios tecnologlcos usados e,
principalmente, os principais “furos” e fatos do futebol nacional que ocorreram a partir da
atuagao de jornalistas. Por exemplo, o gesto cléssico de Ievantar a taga da Copa do Mundo
acima da cabega foi feita pela primeira vez por Bellini, capitao da selegao brasileira em 1958,
apos um jornalista gritar a ele “Ievanta mais, nao conseguimos ver a tagal". Esse gesto é
repetido até hoje nas finais das Copas do Mundo.
A

A

proposta cenogra’fica apostara’ em instalagoes ludicas e interativas, onde o visitante podera’
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ver videos, fotos e compreender o universo da imprensa esportiva a partir de aplicativos e
ferramentas de realidade aumentada. O conteudo historico sera’ mesclado com 05 meios
contemporéneos de se fabricar noticias, como as redes sociais na internet. Vitrines com
acervos de colecionadores também serao exibidas, com credenciais e outros objetos que
marcaram o jornalismo esportivo no Brasil. Todo 0 material audiovisual produzido para essa
exposigéo fara' parte do acervo do Museu por meio de seu Centro de Referéncia do Futebol
Brasileiro. A curadoria é do jornalista e escritor Marcelo Duarte.

2) Meu Derby preferido: 100 anos de Palmeiras e Corinthians (titulo provisério
sugerido)
ano de 2017 marca o centena'rio do confronto entre a Sociedade Esportiva Palmeiras e 0
Sport Club Corinthians Paulista: os dois clubes se enfrentaram pela primeira vez em 6 de
maio de 1917, com vitoria do clube alviverde per 3 a 0. 0 Corinthians estava invicto ha’ 25
jogos em trés anos! Desde entao tornou-se uma das maiores rivalidades no futebol mundiaI:
0 9° no mundo, 0 2° nas Américas e 0 1° no Brasil, segundo levantamento do canal CNN.
O

0 confronto

foi apelidado de Derby pelo jornalista Toma’s Mazzoni, em referéncia a mais
importante corrida de cavalo do mundo, o Derby de Epsom. A palavra hoje é sin6nimo de
qualquer jogo de futebol entre times importantes. Na cidade de 550 Paulo, é o cla’ssico mais
tradicional e de maior rivalidade entre dois clubes, dos mais antigos e ainda ativos. Nenhum
outro derby decidiu tanto como Corinthians versus Palmeiras, no Brasil.

Para celebrar essa historia, o Museu do Futebol propoe uma exposigao tempora’ria, em
conjunto com agoes culturais sobre o tema.

Por que fazer uma exposigéo sobre o Derby?
1. Mais de 95°/o dos visitantes saem satisfeitos e encantados do Museu, mas desejam ver
mais conteudos sobre clubes de futebol nas exposigoes. Realizar essa exposigao é atender a
esse pedido e atrair novos visitantes-torcedores, bem como trazer de novo es que jé
conhecem o Museu.

amor ao futebol é, primordialmente, o amor a um clube. A exposigéo vai falar dessa
paixéo a partir da historia de encontros e desencontros de corintianos e palmeirenses, desde
sua fundagéo até hoje. Vai emocionar diretamente esses torcedores, e encantar aos demais,
afinal, sera’ uma celebragéo a paixéo de todo torcedor!
2. O

momento atual do futebol esté marcado por jogos com torcidas unicas e violéncia entre
torcedores rivais. Isso nem sempre foi assim e com essa dimensao. A exposigéo, portanto,
ira pautar e incentivar a cultura de paz entre torcidas, passando a mensagem de que o rival
nao é um inimigo. Celebrar a uniao e nao a separagéo, demonstrar que o rival é importante
para a construgéo da historia de cada clube, de cada torcedor.
3. O

Sugestao de modulos/temas a serem abordados
1. n
a
Tal come

as torcidas entram por portoes separados em dias de cla’ssicos, urn corredor
dividido ao meio permitiré dois caminhos para entrar na exposigao: um de cor preta e outro
de cor verde, identificando os clubes. Esse corredor tera’ sons e imagens de cada clube, mas
de modo inverso, para surpreender o visitante: no corredor preto, o corintiano vera' os
palmeirenses e vice-versa. A ideia é o torcedor se identiﬁcar inicialmente com o seu clube,
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mas perceber que é o seu rival que dé também sentido a sua pratica de torcer e ser
torcedor.
Sugestoes de conteudo:
ambientagéo sonora com musicas das duas torcidas;
- projegao de imagens de torcedores em locais diferentes: na arquibancada, no bar, em
casa, na rua, etc.
- projegéo de imagens representativas de memorabilia produzida sobre cada um dos clubes.
—

2.

Encgntrgzggnfrgnto

dos dois corredores, chega-se a uma area comum no qual um video vai contar a
trajetoria do Derby: desde a origem dos dois clubes paulistanos até o ultimo confronto.
0 video deveré ser projetado em tela de grandes dimensoes e o ambiente devera ter bancos
para que os visitantes possam assistir ao video de modo confortével.
Topicos a abordar no roteiro do video:
- origem dos dois clubes na cidade de 550 Paulo

Ao ﬁnal

-

-

primeiro Derby, em 1917;

estatisticas dos confrontos;
jogos decisivos (campeonatos locais, regionais e nacionais);

- idolos;
-

crescimento das torcidas e da rivalidade quando se torna um “cla'ssico”;
historia do nome Derby;
estadios onde ocorreram os confrontos, do Palestra Italia e Parque 550 Jorge ao Itaquerao
—

e Allianz Park;
-

curiosidades gerais.

3. Vitrigg
Uma vitrine interativa trara objetos que retratam a paixéo do torcedor pelos clubes nesses
100 anos de historia. Buscar—se-é, na pesquisa, objetos de todas as décadas para
demonstrar como eles mudaram - ou nao - com o passar do tempo. Podem constar camisas,
bolas, ﬂémulas, ﬁgurinhas, mascotes, bandeiras, sumulas e documentos e toda a sorte de
objetos, como por exemplo, o famoso 0550 de galinha jogado no campo corintiano por
palmeirenses, e que esta atualmente no Memorial do Corinthians, ou ainda a pena verde,
usada por corintianos contra palmeirenses.
Na frente da vitrine haveré uma mesa interativa na qual o visitante escolhera’ uma década e
teré textos, videos e imagens com a histéria do Derby naquele periodo. Ao escolher a
década, uma qu identifica automaticamente os objetos que, na vitrine, relacionam-se a esse
periodo. O jogo de ques pode remeter as cores dos clubes.
r?
interativo:
rc
r
painel trara’ um jogo do tipo quiz: a primeira tela o visitante se identifica como
“palmeirense”; “corintiano” ou “outro time”. Cada opgao trara perguntas especificas sobre a
historia do Derby, que abordem pontos especiﬂcos de cada clube. Para os torcedores de
outros clubes, o teste traré perguntas que relacionem o Derby a outros confrontos cIa’ssicos
no Brasil.
As perguntas servem como um modo de trazer as curiosidades sobre os dois clubes, bem
como abordar assuntos de outros clubes em confrontos cla’ssicos. Assim, as respostas
corretas de cada pergunta devem seguir com um texto explicativo, imagens e videos. Como
exemplos, podemos trazer trechos de textos Iitera’rios famosos que falaram do Derby e de
outros cla’ssicos, como Antonio de Alcéntara Machado, Luis Fernando Verissimo, por
exemplo; textos de jornal; fatos marcantes, estatisticas, etc.
Ao final do teste, que deve ser curto, até S perguntas para cada tipo de entrada, teré um
resultado que indicara o grau do torcedor. Uma forma de classificagao que podera’ brincar
com apelidos, por exemplo “corintiano-roxo" pode ser um dos graus.
O resultado do teste pode ser compartilhado automaticamente nas redes sociais, como modo
de divulgar a exposigéo.

4.

I

Um

5. Versus
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instalagao Versus foi criada pelo artista multimidia Tadeu Jungle para compor a exposigao
itinerante “Museu do Futebol Na Area”, exibida no interior. Ela sera trazida pela primeira vez
ao publico da cidade de 550 Paulo, integrada dessa vez a exposigao tempora’ria.
A instalagéo traz duas telas, uma de frente para a outra, que exibe o jogo completo entre
Palmeiras e Corinthians na semiﬁnal do campeonato paulista de 2015. 0 Palmeiras venceu
nos pénaltis. Porém, o jogo é mostrado a partir dos torcedores e suas reagoes. Nao se vé o
campo, a bola, os Iances, apenas o movimento das torcidas, cada uma em uma tela, um de
frente para o outro
A

EXPOSICDES INSCRITAS
INCENTIVO A CULTURA

PLANO

NO

1) Futebol no campo ampliado

—

ANUAL

-

PROAC

-

LEI

ESTADUAL

DE

obras de Eduardo Coimbra

A exposigéo reune oito maquetes de estédios ficticios, que serviram de cenarios para as
ﬂrulas e dribles que permeiam o imagina’rio de todo brasileiro. O trabalho do artista carioca
Eduardo Coimbra, direcionou um novo olhar em relagéo ao espago ﬁsico do jogo, ao
movimento e a disputa pela bola. As maquetes receberam também comenta’rios de
apaixonados pelo esporte sobre cada um dos estédios e jogos expostos: Luis Fernando

Verissimo, Sérgio Cabral, Paulo Brusky, Aldir Blanc, Adolfo MontejoNavas, Céssio Loredano,
Hilario Franco Junior, e Luiz AntonioSimas. A mostra foi realizada na cidade do Rio de Janeiro
em 2014 e seré reeditada em novo formato no Museu do Futebol. O objetivo de trazer as
obras desse artista é realizar, no Museu do Futebol, a primeira exposigao tempora’ria pautada
na linguagem artistica, atraindo novos publicos ao Museu. Duragéo: 3 meses

2) Canal 100
exposigao sobre 0 Canal 100, conceituado cinejornal brasileiro exibido entre 1959 e 1986 e
produzido semanalmente durante 27 anos, foi um dos maiores acervos cinematogréﬁcos do
pais, com 52 edigoes anuais, 10 mil latas de filmes rodados e aproximadamente 1.500 horas
de imagens. Essas imagens serao exibidas em trés modulos: Futebol, Brasil e Mundo. Na
mostra, o visitante confere numa criagao multimidia, os melhores momentos do cinejornal
que marcou trés décadas, através dos depoimentos de craques como Zico e Tostao, além de
jornalistas como Marceu Vieira, do cineasta Walter Carvalho e outras personalidades. A
mostra foi realizada no ano de 2015 na cidade do Rio de Janeiro e seré adaptada para a
montagem no Museu do Futebol. Duragéo: 2meses

A
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3) Inspire Futebol

—
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desenvolvida, no segundo trimestre de 2016, a proposta de um edital para artistas
(individuais ou organizados em coletivos) inscreverem projetos de mostras relacionadas ao
tema gerador do museu a partir de seus projetos individuais e/ou coletivos.
O objetivo é aproximar o Museu de produgoes artisticas contemporéneas em areas diversas,
como fotografia, gravura, desenho, escultura, pintura e outras Iinguagens. Ao realizar essa
aproximagao, visamos ao desenvolvimento de novos pL'Jblicos para o Museu, especialmente
pessoas interessada nos circuitos culturais artisticos. Ao mesmo tempo, podemos oferecer
para o pdblico de familias, turistas, pdblico escolar e pessoas interessadas na histéria do
esporte novas possibilidades de dialogo a partir do tema futebol.
As propostas do edital passaréo por uma comissao avaliadora e o Museu do Futebol devera
custear despesas com a finalidade de realizar o projeto, tais como: Cenografia, montagem,
Iluminagao, comunicagao visual, divulgagao, seguro das obras e um FEE para o artista.
Assim, visando implantar esse novo projeto no Museu, é imprescindivel contar corn recursos
que garantam a realizagao de uma mostra a partir do edital. Duragao prevista: 3 meses.
Foi

POLiTICA DE PROGRAMACAO CULTURAL DO MUSEU D0 FUTEBOL
Alinhada com o Plano Museologico do Museu do Futebol, bem como com a misséo e visao da
instituigéo, a programagao cultural do museu procura diversificar temas e publicos em suas
atividades, explorando assuntos relacionados ao acervo e as mostras tempora'rias. Os
espagos fisicos destinados a essa programagao 550: o auditério para 178 Iugares e equipado
para semina’rios, palestras, exibigoes audiovisuais, musicais, encontros e reunioes; o foyer,
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utilizado para encontro de colecionadores e oficinas diversas; as salas da exposigao de Ionga
duragéo, para jogos educativos e performances artisticas.

desafio para o proximo periodo é propor atividades que usem a Praga Charles Miller e o
Estédio do Pacaembu, buscando trazer ao complexo uma renovagéo a partir de agﬁes de
cultura e Iazer dos paulistanos. Acredita-se que cuidar dos espagos urbanos do entorno do
Museu trara retornos positivos nos indices de satisfagao e de visitagao.

O

eventos da programagéo cultural serao, em sua maloria, gratuitos. Para 0 proximo
periodo, ha a proposigao de algumas atividades com cobranga de ingressos especials e/ou
taxa de inscrigéo, visando a ampliagao da sustentabilidade financeira da instituigéo.
Os

Descnxuvo

Resunmo

DA

PROGRAMAcio

CULTURAL

(mcwmoo

METAS

PACTUADAS

E

CONDICIONADAS)

As

estratégias de cada agéo foram descritas no Anexo I - Estratégias de

Aga’io

Programa “Estadio tamanho familia" - em formato piloto, corn
programagao em Janeiro (Aniversario de 550 Paulo); Abril (Aniversa’rio do
Esta’dio); Julho (Férias) e Setembro (Aniversa’rio do Museu do Futebol)

Inicio do

Dia do Botonista

—

VIII Torneio de Futebol de Botao

(fevereiro)

Semana de Museus (maio)
Até 4 Encontro de colecionadores (datas a conﬁrmar, sugestao de um encontro
dedicado apenas a colecionadores criangas, para comemorar o Dia das Criangas
em outubro)
Até 10 reunioes abertas do Memofut

Sem data deﬁnida: VII Cinefoot

—

festival de cinema sobre futebol

Projeto “Se Joga na Praga”
Projeto “Uma noite no Museu”

Debates, Iangamento de Iivros e palestras, conforme propostas enviadas por
terceiros, apos ana’lise da equipe técnica do Museu.
II Arraial do Charles Miller

Programa “Economia criativa e futebol”: feiras na Praga/Foyer
Curso “Futebol no mundo das artes” - Série de 10 encontros com artistas
pla’sticos, cineastas, escritores e compositores
- condicionado a venda de

ingressos especiais e/ou parcerias/patrocinio
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Proposta Orgamentéria 2017
PROPOSTA ORCAMENTARIA 2017 - MUSEU DO FUTEBOI.
I

-

REPAQSES Pu, ELJCQS

Recuasos Pdsucos
1

1.1
1-2
1-2-1

12.2
1'2'3

1.3

|| - DEM

Revisio
VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAo

Repasse para o Contrato de Gestﬁo
Re asse Contrato de
o
Movimentagio de Recursos Reservados
Constituicéo Recursos de Reserva
Constituicéo Recursos de Contingéncia
Reverséo de Recursos Reservados (Reserve e Contingéncia
especificar)
Regasses Liguidos Disgom’veis

(”ammo

mam
8.634.777
-283.780
-240.000
-43.780

1:

N

TRA

R

-a

8350.99?

LTAD

Reviséo
RECEITAS APROPRIADAS

VINCULADAS AO

comm DE GESTAO

025221750
2017

4.1

Recelta de Repasse Apropriada

8350897

4.2

Receita de Captacéo Apropriada

2.196.875

4.2.1

Captagéo De Recursos Ogerac10n2|s(b||heter|a cesséo onerosa de
espaco, IOJa, café, doagées, estacnonamento, etc) +

4.3

Cagtagéo de Recursos Incentivados
P rcerias
Total das Receltas Financelras

5

TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO

6

TOTAL DE RECEITAS PARA METAS

4.2.2
4.2.3

Tra alho Voluntério e

CONDICIONADAS

1929200
267.675
162.956
10.710.828
3.407.500
Reviséo

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTKO

7

Recursos Humanos

Orgamento
exercicio
-7.018.402

7.1.1

Diretoria

-1.358.986

7.1.2

Demais Funcignérios

-5.801.047

7.1.2.1

Area Meio

-1.066.373

7.1.2.2

Area Fim

-4.734.674

7.1.3

Estggiérios

-84.937

7.1.4

Agrendizes

-70.656

7.1.5

Reestruturagéo

297.234
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Prestadores de servigos (ConsuItorias/Assessorias/Pessoas Jun’dicas) - Area
Melo

8

-1.79S.513
461.268

8.1

Limpeza

8.2

Vigilancia

8.3

Juridica

-86.670

3.4

Sistema de Gestéo

40.539

8.5

Administrativa

8.6

Contébil

-66.812

8.7

Auditoria

65.676

88
9

/ portaria / seguranca

-981.253

/ RH

-30.262

Prestadores de Services Diversos (Coleta de

Lixo,

Transp. Valores,

_73.033

ECAD, etc.)

-843.304

Custos Administrativos e Institucionais

9.1

Locagéo de iméveis

9.2

Utilidades publicas

9.3

Uniformes e

9.4

Viagens e Estadas

40.000

9.5

Material de consumo, escritério e Iimpeza

60.685

9.6

Despesas tributérias e financeiras

66.967

-10.921

EPIs

9.8

Despesas diversas (correio, ticket bilheteria, motoboy, publicacéo
etc.)
Renovaqéo estagées de trabalho e atualizagéo de softwares

9.9

Manutencéo Telefonia/Rédios/Nobreak

9.7

10

Programa de Edificaqées: Conservagéo, Manutenqéo e Seguranga

102
10.3

Equipamentos

10.4

Seguros (predial, incéndio, etc.)

10.5

Sistema de Monitoramento e Seguranga e

10.6

Despesas Diversas

/

DO,

428.408

-22.990

Conservacéo e manutengéo de edificacées (reparos, pinturas,
Iimpeza de caixa de égua, Iimpeza de calhas, etc.)
Manutencéo e Services Continuados

10.1

543.333

(égua, qu, telefone, gés, internet, etc.)

431.739
_

157273

-197.375

Implementos
-64.242
AVCB

42.848

621.874

11

Programas de Trabalho da Area Fim

11.1

Programa de Acervo

-61.500

11.11

Acées do

-11.000

11.12

Banco de Dados (manutengéo atualizagéo)

40.000

11.1.3

Direitos Autorais (renovacéo/ novas licencas)

-25.000

11.1.4

Acées de Preservagéo

(inclui Govemanga Corporativa)

CRFB

/ Conservacéo de Acervo

-15.500
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11.2
11.2.1

Exposigées Temporarias e ltinerantes

11.22

221218112230

11.2.3

Programagao Cultural

11.3

487.000

Programa de Exposigées e Programagao Cultural

/ atualizacao

-20.000

exposicao de Ionga duragao (tecnologia/

85.900
»81.100

-34.000

Programa Educative

11.31

Projeto Museu Amigo do Idoso

11.3.2

Projeto Deficiente Residente

11.3.3

LAIE -

11.3.4

logos, atividades e materials educativos

11.3.5

Agées de formagao, participagao eventos

11.3.6

PAMF

113.7

Despesas Diversas

-17.000

Laboratério de Acessibilidade
-12.000

/

semina‘rios

(manutencao de maquets, agées diversas)

-5.000

SISEM

-7.000

11.4.1

lntercémbio Educativo

-2.000

11.4.2

Agaes para

11.4.3

Agées para Meméria e Esporte

11.4

11.5

Programade Apoio ao

Professores/ Educadores

-3.000

Programa de Comunicaqéo e Desenvolvimento Institutional

/ Publicagées

Virtuais

11.5.1

Site

11.5.2

Pecas Graficas

11.5.3

Aplicatlvos

115.4

produ95° de peqas de comunicagao (vinhetas, spots, etc.)

12

-

Manutengao

/

2000

-58.300
-37.700
-9.000
-6.600

Audloguias

Programa de Gestao Executive, Transparéncla e Governance

5000
474.074

/ Estratégico

12.1

Plano Museolégico

12.2

Pesquisa de Publico

-3.699

12.3

Services Volunta’rios

-267.675

12.4

Despesas Diversas

13

SUBTOTAL DESPESAS

14

SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO

-2.700

-10.710.832
(RECEITA-DESPESA)

-
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Premissas Orgamentérias
IDBrasil, Cultura Educagﬁo e Esporte

-

PROPOSTA ORCAMENTARIA 2017
INDlCATlVO DAS PREMISSAS ORCAMENTARIAS

1.

Premissas de mercado
1.1

Reajustes: IPCA conforme projeoao do Banco Central, do dla 27 de maio de 2016
2017
2018
2019
2020
As

=
=
=
=

7,07%
5,48%
4,99%
4,79%

despesas de Recursos Humanos reﬂetem

o dissidio

da categoria em IPCA, sem

aumento real.
1.2

Taxa bésica de Juros (fonte sistema de expectativas BACEN — relatorio FOCUS
do dia 27 de maio de 2016):
2016 = 13,64% a.a. (2° semestre)
2017 =11,76% a.at
2018 =11,02% a.a
2019 =10,56% a.a
2020 = 10,27% a.a
Remuneragao dos recursos aplicados considerada: 95% da taxa bésica de juros.

2.

Premissas das Receitas Operacionais

241

Bilheteria: Visitacao de acordo com meta de pUDIico e com parametros histOricos de
venda de ingressos observados, em torno de: 56,5 % de gratuidade, 17% meia
entrada e 26,5 % entrada inteira. Da receita apurada. foi descontado 10% para
eventual necessidade de gratuidade adicional. voltada a aooes de desenvolvimento
institucional. Valor do ingresso (entrada inteira) igual a RS 10,00 em 2017.
2.2 Outras Fontes de Receitas Operacionais: Cessao onerosa de espaoos para bar.
Ioja, e para eventos corporatlvos. Foram observados os valores negociados dos
contratos, e uma estimativa de reocupacao do bar. bem como a série histérica de
ocupaoao para eventos‘ onde se observa 40% dedicados a programagao cultural e
eventos gratuitos ou a custo administrativo. de interesse institucional. Foram
previstos em torno de 3 eventos corporativos por més,

3.

Premissas de Quadro de Funcionérios
Atuam no IDBrasiI, como diretores estatutarios (dirigentes), um diretor executivo, um
diretor administrativo e financelro e um diretor de operaooes e infraestrutura, dedicados
a todos os equipamentos sob gestéo do lDBrasil.
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Para cada equipamento gerido pelo IDBrasil, atua um diretor técnico. As equipes
subordinadas contaréo com 76 funcionarios, 4 estagiarios e 3 jovens aprendizes
(necessidade legal).
A remuneraoao e vantagens de qualquer natureza para 05 dirigentes, alocados ao
Museu do Futebol no oroamento deste plano de trabalho, nao ultrapassarao 15% do
orgamento total ano a ano. Os Custos com 05 demais funcionarios. néo ultrapassarao
70% do orgamento total.
Ressaltamos que esse quadro esta em processo de revisao, para adequaoao do
orgamento frente a reduoao no valor do repasse no valor equivalente ao IPCA.
O Quadro a seguir indica a estrutura de pessoal prevista no Plano de Trabalho do
Museu do Futebol 2017 antes da reestruturagao.

Car 3os

Diretoria Administrativa e Financeira
Diretor Administrative e Financeiro
Coordenador do Ndcleo de Gestao Adm. e Financeira

Vagas consideradas
piano 2017 do Museu
do Futebol (em
reviséo)
14

Analista Administrativo

Assistente Técnico Administrative

Financeiro

Recepcionista
Copeira

Mensageiro
Bilheteiros
Supervisora de Bilheteria

Coordenador do Ndcleo de

RH

Assistente Técnico de Recursos Humanos
Diretoria Operacdes e Infraestrutura
Diretor de Operacaes e lnfraestrutura

HSWHOHWNHHHH=OHHAHHOUJHHH

Coordenador de Operacoes e Infraestrutura
Assistente Administrative
Assistente de Coord. Operacional
Assistente de Servicos Operacionais
Auxiliar de Servigos de Manutengao
Coordenador de Tecnologia
Assistente de Operagoes Tecnologicas
Analista de Suporte Técnico
Auxiliar de Servigos Gerais de Tecnologia

Diretoria de Técnica
Diretorla Técnlca
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Coordenador do Nuclee Educative
Assistente de Coord. Educativa
Assistente Administrative

1

Educador

11

Supervisor do Educative

2

Orientador de Publico

13

Supervisor de Orientador de Publico
Coordenador do Nucleo de Exposigees e Programagao Cultural
Coordenador CRFB
Arquivista
Bibliotecério
Técnico em Documentacao
Técnico em Produgéo e Exposiqoes
Técnico Pesquisador
Técnico em Produgéo de Eventos

Assistente de Documentagéo
Assistente de Pesquisa
HOOWHHHHNOHONHHOOHOHHN

Assistente de Museegraﬁa
Analista Administrative

Diretoria Executiva
Diretorla Executiva
Coordenador do Nucleo de Com. e Desenvolvimento lnstitucional
Assistente de Predugao
Supervisor de Desenvolvimento lnstitucional

Assistente de Comunicacée
Assistente de Relagoes Institucionais
Assistente de Diretoria
Secretéria
TOTAL

cu

75

Estagia’rios / Jevem Aprendiz

4.

4

/3

Premissas edificagoes
Para 0 Programa de Edificagoes, foram consideradas alocaooes de 5% do valor do
repasse em 2017. A area de Operaeoes e lnfraestrutura do IDBrasiI conseguiu
importantes avanoes com a implementaoée de seu plane de manutengéo e vem
atuando, desde a inauguraoao do Museu, com importantes melhorias.

5.

Premissas para constituigao do Fundo de Contingéncia.
de Trabalho 2016-2020 prevé um Fundo de Contingéncia’, com a ﬁnalidade
de suportar eventuais contingencias conexas a execugao contratual. Proposta:
O Plano

‘
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constituioao de 0,5736% do valor total dos repasses do Plano, a ser constituido nos
exercicios de 2016, 2017 e 2018.

6.

Premissas para os principais itens de despesas de custeio

administraoéo do IDBrasiI busca economicidade em seus processes de compras e
contrataooes e. com objetivo de otimizar a relagao custo/beneficio, promove
regularmente prospecoao de novos fornecedores. O contrato vigente de seguranoa e
vigiléncia é decorrente de um processo de chamamento publico realizado em 2015, no
qual a empresa selecionada, além de apresentar condioées técnicas adequadas,
ofereceu o menor preoo dentre os demais participantes, resultando numa economia
para o Museu de mais de 20% em relagéo ao prego praticado pelo antigo fornecedor.
NO entanto, buscando revisao continua de custos, o valor
para o ano de 2017 sera
renegociado junto aos fornecedores, para se buscar redugao que néo prejudique a
seguranoa do prédio e dos visitantes. Podera ser conduzido novo processo de Iicitaoao.
A

6.1

Energia elétrica

(

cerca de 5% do total de despesas base 2016)

Para projeoao do custo de energia elétrica foi adotada a tarifa atual, de cercaR$ 0,540/
reajustada pelo IPCA a partir de janeiro de 2017. Foi respeitada a sazonalidade
mensal e o nivel de consumo dos ultimos 3 meses, ja com reduoao em uma hora de
funcionamento do Museu em relagéo ao ano anterior. (redugao no consumo estimada
em cerca de 15%). O Gasto anual em kwh do Museu esta previsto em 890 mil kwh,
equivalendo a um custo de cerca de R$ 480 mil ano.
6.2 Demais despesas de contratos continuados também seréo renogociadas de mode
a reduzir o custo ou redeﬁnir o escopo dos trabalhos.
kwh
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