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APRESENTAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no item 12 da cláusula segunda do Contrato de Gestão
nº 04/2016, apresentamos o relatório trimestral desta Organização Social de Cultura,
relativo ao segundo trimestre de 2019, no qual descrevemos as metas e os resultados
alcançados pelo IDBrasil, no período de 1 de abril a 30 de junho, para o Museu do
Futebol. A este relato se somam informações relativas às atividades operacionais e
administrativas praticadas por esta organização. Ao relatar as atividades
desenvolvidas no período, o IDBrasil, além de prestar contas do atendimento ao
público alvo, enfatiza o aspecto qualitativo das mesmas.
Destaca-se, no período, o público alcançado (81.070), fruto da oferta de novas
atrações, como a exposição temporária “CONTRA-ATAQUE! As Mulheres do Futebol”,
exibição de jogos da Copa do Mundo Feminina e da Copa América. Este torneio,
ocorrido no Brasil, permitiu o ganho da visitação, acima da média, de turistas
estrangeiros ao Museu. Outro evento importante para o engajamento de público foi a
final da Taça das Favelas, campeonato promovido pela Rede Globo e apoiado pelo
Museu. No dia da final, 1 de junho, houve a distribuição de 6 mil ingressos a parte do
público que veio prestigiar os dois jogos (feminino e masculino). Num esforço de
organização, o Museu pode permanecer aberto durante as partidas e as bilheterias do
evento distribuiu os ingressos. O resultado foi um público de 1794 pessoas que
aproveitaram o momento para conhecer o Museu, todos oriundos de comunidades nas
periferias da cidade de São Paulo.
No Programa de Gestão Executiva, o destaque é a captação de recursos, com
superação do previsto para as receitas de bilheteria, além da continuidade do bom
desempenho das receitas com cessão onerosa de espaços.
No Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa, o Centro de
Referência do Futebol Brasileiro registrou 644 novos atendimentos, totalizando 1.375
desde janeiro de 2019. Destaca-se o desenvolvimento do projeto “Museu do
Impedimento”, em parceria com o Google, e da atuação na pesquisa e documentação
da exposição que somou 1.560 itens pesquisados e a ampliação do acervo do MF com
a digitalização de 1.239 itens advindos de coleções pessoais de ex-jogadoras e
dirigente ligados à Seleção Brasileira feminina. Ressalta-se também a organização da
primeira maratona de edições na Wikipédia produzida e sediada pelo Museu do
Futebol: a #WikiFutFeminino, cujos produtos tiveram, até o momento, mais de 1.6
milhões de visualizações na plataforma.
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No Programa de Exposições e Programação Cultural, no final do mês de maio,
foi inaugurada na sala Osmar Santos, a exposição “CONTRA-ATAQUE! As Mulheres do
Futebol”, de curadoria compartilhada entre Silvana Goellner, Lu Castro, Aira Bonfim e
Aline Pellegrino. A cenografia é de Daniela Thomas e Felipe Tassara, a comunicação
visual é da Agência Paprika e criação de tecnologia da empresa 32Bits. A exposição
visa contemplar toda a trajetória da participação feminina no futebol, desde os anos
1930 até a Copa de 2019.
Com oito núcleos, a exposição é a maior sobre o tema já feito no país e tem trazido
boa repercussão de público e mídia, tendo o Museu alcançado veículos não
especializados na cobertura esportiva (como é a tradicional inserção do equipamento),
como Revista Glamour, Carta Capital e blogs especializados em discussões sobre
gênero, como Hypeness, Justiça de Saias, M de Mulher, caderno Celina do Jornal O
Globo. Além disso, a exposição foi citada em programas de TV como Fantástico e
Programa do Bial, que tiveram matérias específicas sobre o tema. Foi a primeira vez,
em 11 anos, que o Museu do Futebol alcança esses veículos, demonstrando a força
desse tema para o alcance de novos públicos, de mulheres a pessoas que não se
interessam pelo futebol masculino mas encontram na prática feminina uma boa causa
para atuar.
Motivados pela realização do Mundial na França, o Banco Itaú, patrocinador de todas
as seleções brasileiras de futebol, demandou ao Museu do Futebol um projeto sobre o
futebol feminino, em outubro de 2018. Não apenas essa grande marca, mas várias
outras viram a oportunidade de se posicionar em campanhas de apoio ao futebol
feminino. Ao longo do semestre foram várias ações publicitárias, que ou buscaram o
Museu como cenário para locação de filmes (como Bhrama) ou propuseram parcerias
para novos projetos. Esse foi o caso da Nike (já relatado no relatório do primeiro
trimestre), seguido do Google, que trouxe a proposta de realização do “Museu do
Impedimento”, uma plataforma online colaborativa, com o objetivo de preencher a
grande lacuna sobre a história das mulheres no futebol, com foco nos anos de proibição
da prática por lei (de 1941 a 1979). A parceria renderá novas exposições virtuais do
Museu do Futebol na plataforma Google Arts & Culture, a serem apresentadas no
próximo relatório.
A Programação Cultural de abril a junho, contou com 18 eventos de diversos formatos
e para todos os públicos como Encontro para troca de figurinhas, Campeonato de
Futebol Digital, exibições de jogos do Mundial Feminino e Copa América, o tradicional
Encontro de colecionadores de camisas de futebol, além dos bate papos dentro do
Auditório, com conteúdo relacionado à exposição temporária e temas sobre futebol e
diversidade dentro do campo.
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O Programa Educativo atendeu 12.494 pessoas em uma ampla gama de ações. A
maioria, 79% do público (9.901 visitantes) foi atendida em visitas educativas
agendadas. O público escolar representou, deste total, 6.351 visitantes; enquanto o
público específico somou 3.550 visitantes. As parcerias com a área de
Responsabilidade Social do Sport Club Corinthians e com a Secretaria Municipal da
Pessoa com Deficiência seguem ativas, possibilitando o acesso de pessoas com
deficiência e em situação de vulnerabilidade social ao museu.
No Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional, obtiveram-se,
no 2º trimestre, como resultado dos esforços de divulgação, 1.018 inserções de mídia
(10% impressa, 83% online, 3% rádio e 4% TV), 4.773 novos seguidores nas mídias
sociais e 193.407 visitantes virtuais em três sites: o institucional, um hotsite especial
criado para divulgar a exposição temporária (contraataque.museudofutebol.org.br) e
o site do Museu do Impedimento (museudoimpedimento.com.br). Destes três,
destaca-se o alcance do site da exposição temporária, que somente no mês de junho
obteve 127.907 acessos únicos, recorde na série histórica do Museu. Foram renovadas
as parcerias com a Revista Piauí e a UOL para veiculação de anúncios impressos e
online, respectivamente, em permuta total.
O Programa de Edificações: Manutenção Predial, Conservação Preventiva e
Segurança manteve as ações de manutenção física e conservação preventiva das
edificações, instalações e equipamentos de infraestrutura predial, com a equipe
dedicada a executar o Plano de Manutenção do Museu de forma a garantir todos os
sistemas funcionando plenamente. Foi renovado o seguro patrimonial com coberturas
multirrisco. Destaca-se a instalação de um paraciclo com capacidade para 10
bicicletas, situado na frente da bilheteria do Museu. Esse era um desejo do público e
de funcionários. Firmou-se um novo contrato com a ENEL, com adequação da demanda
contratada, indo de 600 kW para 500 kW. Esse ajuste proporcionará economia de
recursos financeiros da ordem de até R$ 8.000,00 ao ano.
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QUADRO DE METAS TÉCNICAS DO MUSEU DO FUTEBOL - ANO 2019

PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA
A pesquisa de público disponibilizada no totem eletrônico apontou que a avaliação do
Museu permanece com alto índice de satisfação (acima de 90%). Houve superação na
captação de recursos, com destaque para as receitas obtidas com a cessão onerosa de
espaços para eventos, que somou R$ 114.300,00, decorrente de 6 eventos corporativos.
N°

Ações
pactuadas

1

(PGTG) Inscrição
de
projetos/planos
em Leis de
Incentivo e
editais (Eixo 3)

1.1

(PGTG) Captação
de recursos
financeiros
(bilheteria/cessão
de
espaços/patrocínio
s/doações) e etc.
(Eixo 3)

2.1

2

3

(PGTG) Pesquisa
de Público índices de
satisfação do
público geral de
acordo com os
dados obtidos a
partir do TOTEM
eletrônico

N°

Atributo da
mensuração

Dado Extra

MetaResultado

3.1 Meta- Resultado
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Mensuração

Período

1º Tri
2º Tri
Quantidade de 3º Tri
4º Tri
Projetos
META
inscritos
ANUAL
ICM%
1º Tri
2º Tri
Valor mínimo
3º Tri
de 26,61%
4º Tri
de captação
META
em relação
ANUAL
ao repasse
ICM%

Índice de
satisfação
(> ou = 80%)

Previsão
Trimestral
2
1

Realizada
-

3

-

100%
530.000
602.000
620.000
687.000

630.887
607.599
-

2.439.000

1.238.486

100%

50,8%

1º Tri

> ou = 80%

2º Tri

> ou = 80%

3º Tri

> ou = 80%

4º Tri

> ou = 80%

META
ANUAL
ICM%

> ou = 80%
100%

94,4%
92,3%
93,4%
50,0%
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DETALHAMENTO DAS AÇÕES
PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA
Ação 2: Captação de recursos financeiros (bilheteria/cessão de
espaços/patrocínios/doações) e etc. (EIXO 3)

Modalidade / Fonte de Captação

1º TRIMESTRE (em 2º TRIMESTRE (em
R$)
R$)

TOTAL
até a data
(em R$)

378.335

446.749

825.084

93.243

93.242

186.485

144.110

63.117

207.227

Convênios/Patrocínios e Doações

15.200

4.490

19.690

Captações Diversas (Prest. Serv)

-

-

Receitas de Bilheteria
Cessão de Espaço - mensal
Cessão de Espaço - eventual

-

TOTAL Captação trimestral

630.887

607.599

1.238.486

Indicativo de meta de Captação no
período

530.000

602.000

530.000

Índice de cumprimento da meta no
período
Meta Captação Anual (26,61% sobre
o valor do repasse)
Índice de cumprimento da meta do
Ano

119,0%
2.439.000

25,9%

114,6%
2.439.000

24,9%

233,7%
2.439.000

50,8%

Ação 3: Pesquisa de público - índices de satisfação do público geral de acordo com
os dados obtidos a partir do TOTEM eletrônico
Comentário da mensuração 3.1: índice de satisfação (> ou = 80%)
Relatório consolidado da pesquisa de satisfação e perfil, extraído do sistema eletrônico no
período de 1 de abril a 30 de junho de 2019.
O índice de satisfação é calculado pelo consolidado trimestral da resposta dos visitantes do
Museu do Futebol à pergunta n. 6 "O que achou da exposição principal do Museu do Futebol?".
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PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA
Neste trimestre, o Centro de Referência do Futebol Brasileiro registrou 644
atendimentos, sendo 96 não-presenciais e 548 presenciais (entre visitantes,
funcionários e estrangeiros). Dentre os presenciais, 136 foram atendimentos a
pesquisadores. O banco de dados obteve 717 acessos e a equipe incluiu 69 novas
referências de acervos na plataforma.
Destaca-se o desempenho da equipe no desenvolvimento do projeto colaborativo
“Museu do Impedimento”, uma parceria com o Google para reunir histórias e registros
sobre as mulheres que jogaram futebol entre 1941 e 1979, período em que a prática
foi proibida no Brasil. O projeto envolveu a criação de uma plataforma online onde
fotos, relatos, documentos etc. podem ser compartilhados pelo público. O CRFB está à
frente da curadoria e elaboração de textos e legendas dos conteúdos disponibilizados
no portal (www.museudoimpedimento.com), bem como da preparação de exposições
virtuais no Google Arts & Culture, que serão publicadas em julho de 2019.
Em relação à exposição temporária “CONTRA-ATAQUE! As Mulheres do Futebol”, vale
destacar que a equipe atuou na seleção de conteúdos e produção de legendas, em
parceria com a curadoria da mostra. Foram 324 fotografias, 20 vídeos, 25 documentos
e destaques de jornais e revistas, 4 ilustrações e 66 objetos. Ao todo, 60 mulheres
foram homenageadas, em universo de quase 1000 retratadas: entre jogadoras,
jornalistas, árbitras, dirigentes, atrizes e torcedoras que tiveram papel fundamental na
construção da história do futebol feminino. O processo de pesquisa permitiu a obtenção
de coleções pessoais de atletas para a digitalização e entrada no acervo.
O CRFB realizou um workshop sobre edições na plataforma Wikipédia, seguido da
primeira maratona de edições sediada no Museu do Futebol: a #WikiFutFeminino, cujos
verbetes produzidos visaram abranger as jogadoras da Seleção Brasileira convocadas
para a Copa do Mundo Fifa de Futebol Feminino. No dia do jogo do Brasil contra a
França pelas oitavas de final, os verbetes produzidos tiveram mais de 1.6 milhões de
visualizações na plataforma.
N°

Ações
pactuadas

N°

9.1

9

Atributo da
mensuração

MetaProduto

(PA) Realização
de workshops
(oficinas)
técnicos

9.2

MetaResultado
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Quantidade de
encontros
realizados

Número
mínimo de
profissionais
atendidos

Período

1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
META
ANUAL
ICM%
1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
META
ANUAL
ICM%

Previsão
Trimestral

Realizada

1
1
1

1
-

3

1

100%
10
10
10

33,3%
22
-

30

22

100%

73,3%
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10

11

12

13

(PA) Produção de
artigos no site do
Museu
(PA) Submissão
de artigos sobre
o trabalho do
CRFB e sobre o
acervo à
publicação em
sites de terceiros
e/ou publicações
(científicas e não
científicas)
(PA) Coleta e
digitalização de
fotos e
documentos para
ampliação do
acervo digital

(PA)
Estabelecimento
de parcerias com
clubes de futebol
e instituições de
memória do
esporte para
intercâmbio de
acervos (mínimo
de 1 nova
parceria/ano)

10.1

11.1

12.1

13.1

MetaProduto

MetaProduto

MetaProduto

MetaProduto
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Número de
artigos
produzidos

Número de
artigos
submetidos à
publicação

Número
mínimo de
itens
digitalizados

Número de
parcerias
estabelecidas

1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
META
ANUAL
ICM%
1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
META
ANUAL
ICM%

1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
META
ANUAL
ICM%

1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
META
ANUAL
ICM%

2
2
2
2

5
2
-

8

7

100%
1

87,5%
-

1
100%

-

1.200
200
-

1.990
-

1.400

1.990

100%

100%

1

-

1

-

100%

-
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DETALHAMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS
PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA
Ação 7: Realização de workshops técnicos / palestras / oficinas
Neste trimestre, o Centro de Referência organizou a primeira maratona de edições promovida
e sediada pelo Museu do Futebol: a Editatona #WikiFutFeminino. Realizada no dia 01 de
junho, contou com a parceria do grupo Wiki Movimento Brasil e da jornalista Olga Bagatini
(Yahoo Brasil), além de apoio do Itaú por se tratar de um evento paralelo à exposição
temporária patrocinada pelo banco.
A ação teve como objetivos fomentar o uso da Wikipédia como um importante espaço de
divulgação e visibilização das mulheres no futebol e ampliar os dados disponíveis online sobre
personalidades do futebol feminino a partir da edição, aprimoramento e criação de verbetes
com fontes confiáveis e verificadas. A Wikipédia é o 5º portal mais acessado no mundo, e
nele é notável a desigualdade em termos de representação de gênero: apenas 25% das
biografias são sobre mulheres e 90% dos editores da Wiki são homens. Dessa maneira, a
ação também visou colaborar com a ampliação da representação feminina, tanto nas
informações inseridas, quanto na mobilização de mulheres editoras.
Com sete horas de duração, o evento foi dividido em duas etapas. A primeira parte foi
dedicada a um Workshop realizado por integrantes do Wiki Movimento Brasil, com duração
de duas horas. Nesse momento, foram abordadas informações sobre as plataformas Wiki
(incluindo histórico, uso e alcance) apresentadas por Erica Azzellini, e um tutorial minucioso,
por Célio Costa, sobre como realizar edições na Wikipédia – que tratou também sobre a
interação com outras plataformas (como migração e reutilização de dados da WikiData e da
WikiCommons).
Na segunda parte, foram realizadas as edições, que tiveram como critério principal criar e
melhorar os verbetes sobre as 23 convocadas da seleção brasileira para a Copa do Mundo
de 2019 e, em segundo lugar, de atletas que disputaram outros mundiais ou que tiveram
protagonismo na história do esporte. Ao todo, 22 artigos foram criados e 95 editados por 21
editores, dentre os quais estiveram presentes jornalistas e blogueiros que se dedicam ao
futebol feminino. Até o dia 01 de julho, foram contabilizados mais de 1.6 milhões de
visualizações de artigos. Informações detalhadas sobre a maratona estão disponíveis na
página no projeto, na própria Wikipédia: shorturl.at/cgAHX
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Abaixo, segue exemplo de um dos verbetes aprimorados, em versões antes e depois da
edição.

Abaixo, fotos do evento:

Fotos: Rodrigo Tetsuo Argenton
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Ação 8: Publicação de artigos no site do Museu

Neste trimestre o Centro de Referência do Futebol Brasileiro publicou dois artigos na conta
que dispõe na plataforma de compartilhamento de textos chamada Medium. Nela, foi criada
uma página do Museu do Futebol, onde todos os textos são indexados, incluindo os escritos
pelo Núcleo Educativo que também dispõe de uma conta: https://medium.com/museu-dofutebol.
Dentre as duas publicações, uma foi feita pela Dóris Régis e Ligia Dona, assistentes do CRFB,
a partir da pesquisa realizada no âmbito da exposição temporária “CONTRA-ATAQUE! As
mulheres do futebol”. O outro texto, por sua vez, foi produzido pelo jornalista e escritor
Fernando Galuppo, e abordou a história do Torneio Início, campeonato que foi popular em
diversas regiões do Brasil de 1916 até meados da década de 1960. Importante ressaltar que
contamos com colaborações de terceiros para a produção de textos em nossa plataforma,
visando ampliar os assuntos e a profundidade dos temas abordados, bem como amplificar a
divulgação a partir do acionamento das redes desses colaboradores.
Nome do artigo: “Tradição Centenária”
Link: https://medium.com/museu-do-futebol/tradi%C3%A7%C3%A3o-centen%C3%A1riae89b08ba01ef
Resumo: O Torneio Início já foi uma competição muito popular e valorizada, mas com o
tempo acabou perdendo espaço no calendário e na memória dos torcedores. No Medium do
Centro de Referência do Futebol Brasileiro, o jornalista Fernando Galuppo, relembra um
pouco da trajetória desta competição que já teve seu espaço no coração das arquibancadas.
Nome do artigo: “Quem será esse senhor José Fuzeira?”
Link:
https://medium.com/museu-do-futebol/quem-ser%C3%A1-esse-senhorjos%C3%A9-fuzeira-220218b2254e
Resumo: 10 de maio de 1940. O Jornal dos Sports recebe Margarida “Adyragram” Pereira,
presidente do S.C. Brasileiro, para uma entrevista: “O Senhor Fuzeira fica convidado a
assistir ao primeiro encontro de futebol feminino e apontar, publicamente, quais as
desvantagens de sua prática”, disse ela. Mas, quem foi José Fuzeira e por que estamos
falando dele aqui? A história dele tem tudo a ver com o futebol feminino no Brasil e ocorreu
um ano antes de a prática ser oficialmente proibida. O artigo faz parte da exposição
temporária “CONTRA-ATAQUE! As Mulheres do Futebol”.
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Abaixo, os print screens das telas com as publicações:

Ação 10: Coleta e digitalização de fotos e documentos para ampliação do acervo
digital

Parte de uma das ações fundamentais de trabalho de mapeamento e referenciamento de
registros relacionados à memória do futebol, a digitalização de acervos se desenvolveu
fortemente nos últimos anos, consolidando-se como uma frente de atuação importante para
a sistematização de documentos e ampliação de fontes sobre a história do futebol.
Entre o dia 1 de abril até 30 junho de 2019, foram 1.990 itens digitalizados, produzindo
3.149 arquivos digitais, cuja temática envolve times, jogadoras e competições oficiais de
futebol profissional feminino, e o futebol profissional masculino na figura de um ex-jogador
e um ex-árbitro. Esse material chegou à equipe do CRFB a partir dos contatos realizados
pela Curadoria, no âmbito da exposição temporária, colaborando no incremento aos
conteúdos selecionados para compor a referida mostra. Tal ação demonstra e reforça o quão
imprescindível é a realização de pesquisas para a ampliação e qualificação dos acervos dos
museus, e justifica a superação no mínimo previsto para o cumprimento dessa meta.
Segue abaixo um resumo sobre cada coleção digitalizada:
José Carlos Gomes do Nascimento: O material foi oferecido pelo ex-árbitro, que durante sua
vida guardou um grande acervo pessoal, com diversos documentos que contavam sua
trajetória como árbitro de futebol. O Centro de Referência, como forma de preservar essa
história da arbitragem, acolheu a coleção e buscou selecionar os materiais que seriam
digitalizados. Entre esses materiais há cópias de súmulas de jogos em que José Carlos
trabalhou, documentos oficiais da Federação Paulista de Futebol (FPF), fotos pessoais e
diversos recortes de jornais que noticiam jogos e eventos importantes nos quais José teve
participação.
Relatório 2º Tri 2019 – Museu do Futebol

Página 15

Romeu Castro: com uma longa trajetória no futebol feminino, Romeu atua no departamento
da modalidade na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), tendo dirigido clubes relevantes
que se dedicaram ao futebol feminino, como o SAAD. Sua coleção retrata diversas jogadoras,
além da história da própria Seleção Brasileira e de times de futebol feminino. O material
conta com fotos, documentos oficiais de jogadoras e muitos recortes de jornal.
Simone Carneiro: ex-jogadora de futebol, falecida em 2018, que fez parte da pioneira
Seleção Brasileira de Futebol Feminino, tendo disputado o Torneio Internacional de Futebol
Feminino de 1988, em que o Brasil conquistou o terceiro lugar. Os materiais, incluem fotos
pessoais, identificação oficial do Torneio de 1988, além de algumas matérias de jornal que
contam a trajetória da jogadora e sua relação com a Seleção e o time Radar.
Marcia Honório: Marcia, que assim como Simone também integrou a primeira equipe
Seleção feminina, é uma das jogadoras que têm grande importância para a história
modalidade no Brasil. O acervo da ex-jogadora conta com fotos de concentração e jogos
Seleção, além de materiais oficiais de competições, como da primeira Copa do Mundo
Futebol Feminino, e um telegrama oficial de convocação para a Seleção.

da
da
da
de

Rosilane Motta: mais conhecida no futebol como Fanta, é uma ex-jogadora de futebol que
atuou na Seleção Brasileira, fazendo parte da equipe que disputou a primeira Copa do Mundo
de Futebol Feminino em 1991, além de estar na primeira Seleção Brasileira Feminina a
disputar uma Olimpíada. Seu acervo pessoal traz importantes materiais sobre a trajetória da
Seleção e de suas jogadoras. A coleção conta com fotos das jogadoras, além de diversos
recortes de jornais com notícias e matérias relacionadas ao futebol feminino.
Leda Maria: ex-jogadora de futebol que também atuou pela Seleção. Ela integrou equipes
pioneiras no Brasil, como a do Radar, entre outros clubes como o Vasco da Gama. Seu acervo
conta com fotografias, documentos oficiais e recortes de jornais, com notícias e matérias
sobre jogadoras, seleção feminina e diversos times e campeonatos de futebol feminino,
sobretudo durante a década de 1990.
Elane dos Santos: ex-jogadora de futebol que atuou na Seleção Brasileira de Futebol
Feminino durante a década de 1990. Ela esteve presente em competições importantes, como
a segunda Copa do Mundo e o Campeonato Sul-Americano, ambos de 1995. Sua coleção
conta com fotografias, uma matéria sobre a trajetória de Elane um poster da Seleção
Feminina, no Campeonato Sul-Americano.
Rosana Augusto: ex-jogadora, é a atleta que mais disputou campeonatos internacionais,
tendo atuado por diversos clubes do exterior e conquistado a Liga dos Campeões pelo Lyon
na campanha de 2011/2012. Na Seleção, destaca-se sua participação no vice-campeonato
mundial de 2007. Sua coleção conta com documentos oficiais, fotos pessoais e jornais, que
trazem matérias sobre a Seleção Brasileira de Futebol Feminino.
Roseli de Belo: ex-jogadora, fez parte das equipes que participaram das primeiras Copas do
Mundo de Futebol Feminino. Ela também integrou equipes que disputaram Olímpiadas, como
a de 2004, em que conquistou a medalha de prata. Sua coleção conta com fotografias,
documentos oficiais e diversas matérias e notícias de jornais, que retratam a trajetória da
jogadora no futebol e eventos importantes da Seleção Feminina.
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PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL
O público recebido no Museu do Futebol ultrapassou o estimado para o período,
totalizando 81.070. Tal resultado se deu por diversos fatores, como programação de
qualidade apresentada, a inauguração da exposição temporária e início da Copa América
sediada no Brasil.
N°

20

21

Ações
pactuadas
(PEPC) Exposição
virtual na
Plataforma
Google Cultural
Institute
(PEPC)
Recebimento de
visitantes
presencialmente
no Museu do
Futebol

N°

20.1

21.1

Atributo da
mensuraçã
o

MetaProduto

MetaResultado

Mensuração

Quantidade de
exposições

Número
mínimo de
visitantes
recebidos

Período
1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
META
ANUAL
ICM%
1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
META
ANUAL
ICM%

Previsão
Trimestral

Realizada

3
-

-

3

-

100%
53.300
65.800
69.200
61.700

70.029
81.070
-

250.000

151.099

100%

60,4%

DETALHAMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS
PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL
Ação 21: Recebimento de visitantes presencialmente no Museu do Futebol
Colaboraram para maior índice de visitação ao Museu no período, a ampliação da oferta de
atividades, incluindo a nova exposição temporária, que atraiu o interesse da mídia, de
influenciadores e de empresas, em razão do início da Copa do Mundo de Futebol Feminino.
O Itaú, patrocinador da exposição, investiu em propaganda sobre a mostra e promoveu
oferta de descontos (meia entrada) para o público do Museu, além de incentivar seus
colaboradores a visitar a exposição.
Além disso, a Copa América, torneio realizado no país e com jogos na cidade de São Paulo,
atraiu 6.580 estrangeiros ao Museu, superando a média de 1.500 mensais desse perfil de
público.
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AÇÕES CONDICIONADAS
PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL
No segundo trimestre, a Programação Cultural apresentou contou com 18 eventos,
em 24 dias, recebendo 6.826 pessoas. No período houve também a abertura da
exposição temporária “CONTRA-ATAQUE! As mulheres do Futebol” que ficará em
exibição até 20 de outubro. A concepção da cenografia foi desenhada pela Daniela
Thomas e Felipe Tassara e a curadoria foi pensada em conjunto: Silvana Goellner, Aira
Bonfim, Luciane Castro e Aline Pellegrino. A exposição contou também com a
consultoria das jornalistas Roberta Nina e Renata Mendonça, do site Dibradoras. O
patrocínio foi do Itaú, via Lei Rouanet e apoio da The LED.
O Museu do Futebol também ofereceu ao público a transmissão de jogos, como as
finais de Champions League ao Mundial Feminino e Copa América. Os locais variaram
entre a Sala Jogo de Corpo, o Auditório e a área externa (com locação de telão). Foram
convidados consulados e outras associações para torcer pelos times no Museu,
mobilizando mais de 2.500 pessoas.
Além desses destaques, continuou-se com a programação do “Espaço educativo Dente
de Leite”, sempre no terceiro final de semana do mês, com o Encontro de
Colecionadores de Figurinhas com periodicidade quinzenal aos sábados e domingos e
as palestras mensais nas reuniões do Grupo Memofut.
N°

22

23

Ações
condicionadas

(PEPC) Realização
de Eventos da
Programação
Cultural

(PEPC) Realização
de Exposições
temporárias

N°

22.1

23.1

Atributo da
mensuração

Meta-Produto

Meta-Produto

Mensuração

Número de
eventos
realizados

Quantidade de
exposições

Período

1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
META
ANUAL
ICM%
1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
META
ANUAL

24 (PEPC) Renovação
da Exposição de
longa duração do
Museu do Futebol

24.1

Meta-resultado

Número de
ambiente
renovados

ICM%
1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
META
ANUAL
ICM%
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Previsão
Trimestral

Realizada

10
10
10
10

11
18
-

40

29

100%
1
1

72,5%
1
-

2

1

100%
1
1

50,0%
-

2

-

100%

-

-
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25

(PEPC)
Renovação da
sinalização
interna e externa
do Museu do
Futebol

25.1

26 (PEPC) Aquisição de 26.1
Nobreak trifásico de
10kva com banco
de bateria, para
redundância

27

(PEPC)
27.1
Reformulação do
aplicativo do
Museu, com novas
funcionalidade e
publicação nas lojas
online.
28 (PEPC) Criação de
28.1
um sistema de
Fichário dos clubes,
interativo, para
substituição do
fichário físico da
exposição de longa
duração.

Meta-produto

Meta-produto

Meta-produto

Meta-produto
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Número de
ambientes
com a
sinalização
renovada

Nobreak
adquirido

Aplicativo
publicado

Fichário
implantado

1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
META
ANUAL
ICM%
1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
META
ANUAL
ICM%

1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
META
ANUAL
ICM%
1º
2º
3º
4º

Tri
Tri
Tri
Tri

META
ANUAL
ICM%

2
2

-

4

-

100%

-

1
1

-

100%

-

1
1

-

100%

-

1

-

1

-

100%

-

-
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DETALHAMENTO DAS AÇÕES CONDICIONADAS
PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL
Ação 22: Realização de Eventos de Programação Cultural
No trimestre foram realizados 18 eventos em 24 dias de programação. O público alcançado
foi de 6.826 pessoas (8% do total de visitantes no período). Abaixo, o resumo mensal.
Mês

Número de
eventos

Número de dias
Público
com programação total

Abril

6

11

1.193

Maio

4

5

743

Junho

8

8

4.890

Total

18

24

6.826

A tabela abaixo demonstra o público alcançado em cada evento.

Data/período

Título do evento

Local

06/04/2019

Copa do Brasil de Futebol Digital PES - 2019

Sala Jogo de Corpo

174

07/04/2019

78

de 09 a 14/6/2019

Foyer
Aniversário do Bairro do Pacaembu
109º Memofut: Bate-papo com ex-jogador de futebol e
Auditório
escritor José Roberto Lopes Padilha, o Zé Roberto
Sala Osmar Santos
Futmesa Experience

13/04 e 27/04

Encontro de Colecionadores e Troca de figurinhas

Foyer

27/04/2019

Foyer e estádio

85

Auditório

70

Auditório

80

11 e 25/05/2019

Aniversário do Estadio Pacaembu
110° Memofut: A Tragédia de Superga - a história do
grande Torino
Debate: Ações afirmativas no futebol (17a Semana de
Museus)
Encontro de Colecionadores e Troca de figurinhas

27/05/2019

Abertura da exposição temporária

08/06/2019

111º Memofut: Copa América na Casa de Pelé
Encontro de Colecionadores com Troca de Figurinhas Especial Panini
Festival Latino / Palestra Glauco Diógenes / Encontro
de Colecionadores de camisas de Futebol
Encontro de Colecionadores com Troca de Figurinhas Especial Panini

13/04/2019

04/05/2019
18/05/2019

15/06/2019
22/06/2019
29/06/2019
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Público

69
552
235

Foyer
Grande Área e Sala de
exposições temporárias

243
350

Auditório

40
500

Vão Central
Foyer, Vão Central e Auditório

2500
850

Vão Central
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Os destaques do período foram:
1. Copa do Brasil de Futebol Digital de PES 2019
Evento oficial classificatório da PES League (Liga de Pro Evolution Soccer, game específico
de futebol), que selecionou um representante do Brasil na Final Regional da PES League a
ocorrer no México. O evento é fruto de uma parceria da Confederação Brasileira de Futebol
Digital e Virtual - CBFDV com o Museu do Futebol.

2. Futmesa Experience
Febre entre atletas de todo o mundo, o futmesa é um jogo atualmente utilizado como técnica
para aquecimento e para treinos regenerativos em alguns clubes de futebol. No Museu do
Futebol, os visitantes jogaram livremente e contaram com a ajuda de treinadoras do time
Pelado Real, que ensinaram técnicas do jogo.

3. Comemoração do Aniversário do Estádio do Pacaembu (79 anos)
Data: 27 de abril
Local: Complexo Estádio do Pacaembu
O público pode conhecer detalhes do Complexo por meio de uma visita com o arquiteto
Roberto Sambi Colotto. Foram oferecidos 3 horários para a visita, que abrangeu passeio pela
lateral do campo, as quadras de tênis e a antiga bica. Após a fala do arquiteto, a visitação
seguiu com os educadores pela parte interna do Museu do Futebol.
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4. Debate “Ações Afirmativas no Futebol: a experiência do Esporte Clube Bahia”.
Como parte da Programação da 17ª Semana de Museus do IBRAM, cujo tema foi “Museus
como Núcleos Culturais”, o Museu organizou um debate com representantes do Bahia E.C.,
que vem realizando um trabalho focado no tema da diversidade, dentro e fora dos campos.
As campanhas feitas pelo clube têm alcançado grande repercussão nas mídias sociais,
extrapolando o universo dos torcedores do time por se tratarem de posicionamento do clube
em causas sociais, como o combate à violência, a igualdade de gênero, a intolerância
religiosa e os direitos indígenas. O debate visou refletir sobre como usar a tradicional paixão
pelo futebol para o engajamento a debates sociais mais amplos.
Com mediação do pesquisador Mauricio Rodrigues, os palestrantes foram:
- Luiz Caraciolo Teles, jornalista e mestre em comunicação em culturas contemporâneas,
desde janeiro de 2018 trabalha na equipe de comunicação do Esporte Clube Bahia e coordena
o projeto de criação do museu do clube, a ser inaugurado em dezembro de 2019.
- Tiago Cesar dos Santos: mestre em administração e Diretor Administrativo da Faculdade
Baiana de Direito, Assessor de Planejamento do Esporte Clube Bahia.

5. Palestras e debates em conjunto com o grupo MEMOFUT – Grupo de Literatura e
Memória do Futebol
Há dez anos o Museu do Futebol abre suas portas para a comunidade estudiosa do tema,
como é o caso do grupo MEMOFUT, atualmente formado por cerca de 50 membros. A
programação do grupo envolve palestras diversas, elaboradas a partir de estudos realizados
por seus membros ou por convidados. As palestras ocorrem no Museu do Futebol e são
abertas ao público e transmitidas em vídeo pelas redes sociais.
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Para 2019, a curadoria dos temas e convidados é realizada pelo grupo em conjunto com a
equipe do Museu. Abaixo, os temas apresentados nas três reuniões do período (abril, maio
e junho).
•

109º Memofut – Conversa com o jogador Zé Roberto
13/4, sábado, 9h às 13h
O ex-jogador de futebol e escritor José Roberto Lopes Padilha, que defendeu times
como o Fluminense, Flamengo e Santa Cruz, conversou com os participantes. No
mesmo encontro, o Professor Aristides Almeida Rocha trouxe curiosidades das
Histórias de Taças de Futebol e Alexandre Andolpho e Rodrigo Saturnino Braga falaram
sobre o livro "O Negro no Futebol Brasileiro".

•

110º Memofut – “A Tragédia de Superga - a história do grande Torino”
Data: 04 de maio
Local: Auditório
O evento relembrou os setenta anos da “Tragédia do Superga”, evento que devastou
a equipe do Torino, após um acidente de avião no dia 04 de maio de 1949 na cidade
de Turim, Itália. O Torino perdeu de uma vez comissão técnica, dirigentes e jornalistas.
Para palestrar foram convidados Dino Sani (jogador que atuou, dentre outros, no Milan
– Itália), Marcos Falopa (técnico com ampla carreira internacional) e Flavio Rafael de
Carvalho (historiador de futebol e torcedor do Torino). Pela internet também
participaram representantes dos museus do Torino na Itália e do Benfica em Portugal.
Houve transmissão via streaming, com recorde de público virtual, em torno de 6 mil
visualizações.

•

111º Memofut – “Copa América na Casa de Pelé”
A Gazeta Esportiva Ilustrada, 1955/57, Santos protagonista, e um tal de Pelé por
José Roberto Fornazza
Centenário Copa América 1919, por Rodrigo Saturnino Braga
Copa América de 1989, 30 anos depois, por Douglas Muniz
Uma pequena lembrança de grandes narradores brasileiros, por Gustavo Longhi de
Carvalho
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6. Encontros de Colecionadores de Figurinhas e Ponto de Troca
Datas: 13 e 27 de abril; 11 e 25 de maio; 15 e 29 de junho
Local: Foyer
A cada 15 dias, colecionadores organizam-se para expor e trocarem suas figurinhas,
agregando também o público interessado em troca para os álbuns da ocasião. Nesse período,
o destaque são os álbuns da Copa América e da Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino.
A edição de junho contou com ações realizadas pela empresa Panini, fabricante dos álbuns.
A empresa propiciou a vinda de recreadores para atividades como futmesa, bate–bafo, quiz
digital, chute a gol, além da distribuição de álbuns.
Destaque para as ações em parceria com a Panini, empresa licenciada para a produção dos
álbuns. A empresa organizou atividades extras ao público, além da distribuição de álbuns.
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7. Transmissões de jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino e da Copa América
O Museu do Futebol transmitiu ao público os jogos da Copa América (torneio de futebol
masculino) e da Copa do Mundo de Futebol Feminino.
Para o primeiro, como ocorreu no país, foram transmitidos apenas os jogos cujos horários
coincidiram com a abertura do Museu. Foram visitados consulados dos países participantes
para engajar público para a ação. Colombianos e peruanos foram as nacionalidades mais
presentes. Destacaram-se as transmissões de Brasil e Peru, no dia 22/6, com média de 200
pessoas assistindo e Colômbia e Paraguai, com 150 pessoas. A lista abaixo relaciona quais
foram as partidas exibidas, até 30 de junho de 2019.
Exibição de Jogos - Copa América (até 30/6/2019)
15/06/2019

Venezuela x Peru

Jogo de Corpo

16/06/2019

Paraguai x Catar

Jogo de Corpo

22/06/2019

Bolívia x Venezuela

Auditório

22/06/2019

Peru x Brasil

Foyer

23/06/2019

Colômbia x Paraguai

Jogo de Corpo

Já para o campeonato feminino, como ocorreu em fuso horário europeu, possibilitou a
transmissão de um maior número de partidas. Os quatro jogos com a participação da Seleção
Brasileira foram os que mais trouxeram público ao Museu (respectivamente: 400, 300, 200
e 100 pessoas). Foram convidadas grupos de torcedoras mulheres (como as do movimento
“Toda poderosa corintiana”), baterias formadas por mulheres e jogadoras do time amador
Pelado Real. A transmissão da Copa foi notícia em diversos guias e jornais. A lista abaixo
relaciona quais foram as partidas exibidas, até 30 de junho de 2019.
Exibição de Jogos - Copa do Mundo de Futebol Feminino
(até 30/6/2019)
07/06/2019
08/06/2019
09/06/2019
11/06/2019
12/06/2019
13/06/2019
14/06/2019
15/06/2019

França x Coreia do Sul
Alemanha x China
Espanha x África do Sul
Noruega x Nigéria
Brasil x Jamaica
Inglaterra x Escócia
Austrália x Itália
Nova Zelândia x Holanda
Chile x Suécia
EUA x Tailândia
Nigéria x Coreia do Sul
Alemanha x Espanha
França x Noruega
Brasil x Austrália
África do Sul x China
Japão x Escócia
Jamaica x Itália
Inglaterra x Argentina
Holanda x Camarões
Canadá x Nova Zelândia
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Sala Jogo de Corpo
Sala Jogo de Corpo
Sala Jogo de Corpo e
Auditório
Sala Jogo de Corpo
Sala Jogo de Corpo
Sala Jogo de Corpo e
Auditório
Sala Jogo de Corpo
Sala Jogo de Corpo
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16/06/2019

Suécia x Tailândia
EUA x Chile

18/06/2019

Brasil x Itália

Sala Jogo de Corpo e
Auditório

19/06/2019

Japão x Inglaterra

Sala Jogo de Corpo

20/06/2019
22/06/2019
23/06/2019

Holanda x Canadá
Suécia x EUA
Alemanha x Nigéria
Noruega x Austrália
Brasil x França
Inglaterra x Camarões

Sala Jogo de Corpo

Sala Jogo de Corpo
Sala Jogo de Corpo
Auditório e Sala Jogo
de Corpo

25/06/2019

Itália x Chile
Holanda x Japão

Sala Jogo de Corpo

27/06/2019

Noruega x Inglaterra

Sala Jogo de Corpo

28/06/2019

França x EUA

Sala Jogo de Corpo

29/06/2019

Itália x Holanda
Alemanha x Suécia

Sala Jogo de Corpo

Á esquerda, Sala Jogo de Corpo lotada na estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina, 09/6/2019. À direita,
foyer com torcedores do jogo Brasil e Peru, pela Copa América.
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PROGRAMA EDUCATIVO
No segundo trimestre de 2019, o Núcleo Educativo do Museu do Futebol atendeu o total de
12.494 pessoas, em visitas educativas agendadas, visitas ao Estádio, além de jogos,
atividades, visitas educativas oferecidas ao público espontâneo. O total de atendimentos
representa 15% do público total de visitantes presenciais do Museu do Futebol (81.070)
neste período. Todas as metas para o período foram atingidas integralmente.
Do total de atendimentos do Educativo, 9.901 visitantes (79%) foram resultado de visitas
agendadas. Em comparação com o trimestre anterior, os meses de abril a junho contemplam
o período de intensa atividade letiva, resultando na grande presença de público escolar em
visitas agendadas. As atividades para o público espontâneo aos finais de semana foram
beneficiadas também com a presença de três grandes feriados no período; colaborou para
tanto também a inauguração da exposição temporária ampliando ainda mais o leque de
mediação dos educadores com os visitantes.
TABELA-RESUMO DOS ATENDIMENTOS DO EDUCATIVO - 2º TRIMESTRE/2019
Engajamento
Visitas agendadas
Visitas agendadas

Perfil
Público
Escolar
Público
Específico

Capacidade
de
Atendimento

Total
realizado

% de
ocupação

% em relação ao
público total atendido
pelo Educativo

10.857

6.351

58%

51%

4.143

3.550

86%

28%

Engajamento

Perfil

Perspectiva
de
Atendimento

Total
realizado

% de
realização

-

Visitas mediadas aos
finais de semana e
feriados ao Estádio
do Pacaembu e ao
Museu

Público
Espontâneo

> = 300

581

100%

5%

Atividades educativas
aos finais de
semana/feriados

Público
Espontâneo

> = 520

921

100%

7%

Visitas mediadas aos
finais de semana e
feriados ao Museu

Público
Espontâneo

> = 144

1091

100%

9%

12.494

-

100%

Total de público atendido pelo Núcleo Educativo

Nº

Ações pactuadas

Nº

Atributo da
Mensuração

Mensuração

Previsão Trimestral
Período

29

(PE) Visitas educativas
para estudantes de escolas
públicas e privadas (ensino
29.1 Meta-resultado
infantil, fundamental,
médio, técnico e
universitário)

Relatório 2º Tri 2019 – Museu do Futebol

Número mínimo de
estudantes
atendidos em visitas
educativas

1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
META
ANUAL
ICM%

Meta
Prevista

Meta
Realizada

1.100
5.500
5.500
2.500

1.951
6.351
-

14.600

8.302

100%

56,9%
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30

(PE) Visitas educativas
para público específico

30.1 Meta-resultado

Número mínimo de
público específico
atendido em visitas
educativas (mínimo
de 44% da
capacidade de
atendimento de
24.128 vagas)

Período
1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
META
ANUAL
ICM%
Período

31

(PE) Projeto Deficiente
Residente - 2ª temporada:
Futebol de amputados
31.1 Meta-produto
(membros inferiores
superiores)

Número de novas
atividades/roteiros
criados

1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
META
ANUAL
ICM %
Período

32

(PE) Ações educativas
extramuros (casas de
repouso, orfanatos,
escolas, ONGs, outros
museus, etc.)

32.1 Meta-produto

Quantidade de
ações extramuros
realizadas

1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
META
ANUAL
ICM %
Período

33.1 Meta-produto

33

Número de
pesquisas realizadas

(PE) Pesquisa de perfil e de
satisfação de público
escolar - modelo SEC
(professor e estudante) e
monitoramento de índices
de satisfação

1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
META
ANUAL
ICM %
Período

33.2 Meta-resultado

Índice de satisfação
(> ou = 80%)

1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
META
ANUAL
ICM %
Período

34

(PE) Visitas conjugadas ao
34.1 Meta-produto
Estádio do Pacaembu

Número de visitas
oferecidas

1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
META
ANUAL

Meta
Prevista

Meta
Realizada

2.600
3.100
3.100
1.800

2.629
3.550
-

10.600

6.179

100%

58,3%

Meta
Prevista

Meta
Realizada

3

-

3

-

100%

-

Meta
Prevista

Meta
Realizada

2
2

2
-

4

2

100%

50,0%

Meta
Prevista

Meta
Realizada

1
1

1
-

2

1

100%

50,0%

Meta
Prevista

Meta
Realizada

>= 80%
>= 80%

97,7%
-

>= 80%

97,7%

100%

50,0%

Meta
Prevista

Meta
Realizada

25
25
25
25

48
30
-

100

78

100%

78,0%

ICM %
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Período

34.2 Meta-resultado

Número mínimo de
visitantes

1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
META
ANUAL
ICM %
Período

35.1 Meta-produto

35

Quantidade de
atividades
oferecidas

(PE) Atividades, dinâmicas
e jogos para o público
espontâneo

1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
META
ANUAL
ICM %
Período

35.2 Meta-resultado

Número mínimo de
visitantes atendidos
nas atividades
oferecidas

1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
META
ANUAL
ICM %

Período

36.1 Meta-produto

36

(PE) Visitas mediadas para
famílias aos finais de
semana e feriados

1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
META
ANUAL
ICM %
Período

36.2 Meta-resultado

37

Número mínimo de
visitas

(PE) Encontros para
formação de
professores/educadores/
profissionais de turismo

Número mínimo de
público atendido

1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
META
ANUAL
ICM %
Período

37.1 Meta-produto
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Número de
encontros (4h/cada)

1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
META
ANUAL
ICM %

Meta
Prevista

Meta
Realizada

300
300
300
300

705
581
-

1.200

1.286

100%

100%

Meta
Prevista

Meta
Realizada

30
30
30
30

43
42
-

120

85

100%

70,8%

Meta
Prevista

Meta
Realizada

520
520
520
520

1.270
921
-

2.080

2.191

100%

100%

Meta
Prevista

Meta
Realizada

24
24
24
24

43
79
-

96

122

100%

100%

Meta
Prevista

Meta
Realizada

144
144
144
144

620
1091
-

576

1.711

100%

100%

Meta
Prevista

Meta
Realizada

2
-

2
-

2

2

100%

100%
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Período

37.2 Meta-resultado

Número mínimo de
público presencial
alcançado

1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
META
ANUAL
ICM %

Meta
Prevista

Meta
Realizada

20
-

136
-

20

136

100%

100%

DETALHAMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS
PROGRAMA EDUCATIVO
Ação 29 – Visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas
(ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)
Comentário da mensuração 29.1: Número mínimo de estudantes atendidos em
visitas educativas
No segundo trimestre de 2019, conforme resultados da série histórica, o público escolar foi
responsável por mais de 60% de todo o público agendado. As escolas municipais ainda
correspondem pela maior parte deste público, seguidas pelas escolas estaduais, escolas
particulares e universidades. Colabora para tanto, a parceria com a Secretaria Municipal de
Educação de São Paulo. No âmbito das escolas estaduais, ainda que a presença deste
segmento seja um pouco menor em comparação com as escolas municipais, observa-se uma
presença descentralizada e autônoma em visitas educativas agendadas. Os universitários,
ainda que componham o menor segmento dentro do público escolar, tiveram sua presença
dobrada em relação ao trimestre anterior. A superação da meta é desejável e não impactou
no orçamento.
Tabela 1. Demonstração de vagas disponibilizadas (público escolar)
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Tabela 2. Demonstração da ocupação das vagas (público escolar)

Os educadores Diego Sales e Bárbara Cinelli realizam visita com grupo escolar

Ação 30 – Visitas Educativas para Público Específico
Comentário da mensuração 30.1: Número mínimo de público específico atendido
em visitas educativas (mínimo de 44% da capacidade de atendimento de 24.128
vagas)
No segundo trimestre de 2019, o número de visitas agendadas de público específico seguiu
o esperado para o período. Destaca-se, neste trimestre, o público oriundo de instituições
sociais que compôs o segundo maior público atendido pelo Educativo em visitas agendadas,
atrás apenas dos alunos oriundos de escolas municipais. As parcerias com a Secretaria
Municipal da Pessoa com Deficiência e com o setor de Responsabilidade Social do Sport Club
Corinthians seguem ativas. A superação da meta não impactou no orçamento.
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Tabela 3. Demonstração de vagas disponibilizadas (público específico)

Tabela 4. Demonstração da ocupação das vagas (público específico)

O educador Leandro Watanabe realiza visita com grupo de ONG e a educadora Júlia Paccanaro apresenta
maquete tátil durante visita com grupo de pessoas com deficiência visual
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Ação 32 – Ações educativas extramuros (casas de repouso, orfanatos, escolas,
ONGs e outros museus, etc.)
Comentário da mensuração 32.1: Quantidade de ações realizadas
Ação 1: Participação na Paulista Cultural 2019 - Centro Cultural Vergueiro
Em 28 de Abril de 2019, a educadora Bruna da Silva Colucci e o assistente de coordenação
Marcelo Continelli estiveram no Centro Cultural São Paulo propondo ações educativas como
parte da programação do Paulista Cultural 2019, evento que promove um intercâmbio entre
instituições culturais da cidade de São Paulo.
O Museu do Futebol ocupou um espaço no foyer, próximo à entrada principal do CCSP. Entre
as 14h às 15h30 foram realizadas as seguintes atividades:
· Pakayemby: quebra-cabeça de peças em tamanho grande, nas versões tradicional
e tangram, sendo o primeiro com a imagem panorâmica do Estádio Pacaembu e seu
entorno, e o segundo com a imagem do projeto arquitetônico do Estádio. Por conter
peças grandes, levamos também um tapete que permite ambientação adequada do
jogo para o participante.
·
Taça Jules Rimet (réplica): a taça atrai olhares curiosos mesmo por aqueles que
a desconhecem. Com um suporte cedido pelo CCSP, disponibilizamos a exibição da
taça para, a partir dela, mediar e propor diálogos e troca com os visitantes.
Um banner com informações sobre o Educativo do Museu do Futebol ajudou a sinalizar as
atividades. A ação alcançou apenas 15 pessoas, mas considerou-se que a experiência foi
válida por ter sido parte de uma programação cultural maior e que tem crescido em
relevância na cidade de São Paulo. Espera-se que, para o ano de 2020, a presença do Museu
do Futebol nesse evento seja maior. Outro ponto positivo foi o contato com um público que
não necessariamente se interessa por futebol, ajudando na divulgação do Museu.
Total de atendidos = 15.
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O assistente Marcelo Continelli e a educadora Bruna Colucci realizam ação educativa Pakayemby no CCSP

Ação 2: Participação na atividade Fechando o Gol (escola de goleiros)
No dia 28 de abril, em comemoração ao Dia do Goleiro, o supervisor Daniel Magnanelli e o
educador Jamil Hussein Neto realizaram uma ação extramuros no Centro de Treinamento do
São Paulo FC, localizado no bairro da Barra Funda, como parte do evento do projeto Fechando
o Gol, academia especializada na formação de goleiros para alto rendimento e qualidade de
vida. O projeto atende todas as faixas etárias e foi criado pelo ex-goleiro do SPFC e da
Seleção Brasileira Zetti.
Segundo a organização do evento, havia 250 atletas inscritos sendo que, cada um tinha
direito a levar 3 acompanhantes. O evento contou também com a presença de jogadores,
ex-jogadores, “influencers” e imprensa como: Zetti, Thiago Volpi (São Paulo), Jefferson
(Botafogo), Fernando Miguel (Vasco), Silas (ex-São Paulo), Sérgio (ex-Palmeiras), Cesar
Sampaio (ex-Palmeiras).
O Museu do Futebol participou com ações educativas e de divulgação:
· Para o público que participou de um desafio da empresa Penalty com o objetivo de
acertar alvos no gol em uma área do campo, foi aplicado o jogo Mundo das Copas,
instigando o público a conhecer alguns números sobre fatos ocorridos nas Copas do
Mundo.
·
Com o público que estava na área externa do campo sendo, em sua totalidade,
familiares e atletas que haviam participado dos treinamentos no campo, foi proposto
a mediação com a réplica da taça World Cup e estabelecido o diálogo sobre o acervo
do Museu do Futebol.
·
Entrega de vouchers de meia-entrada para visitação do Museu do Futebol ao
público que participou das ações com os educadores e para todos os atletas e equipe
da Fechando o Gol.
Total de atendidos = 400.
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O supervisor Daniel Magnanelli e o educador Jamil Hussein Neto realizaram mediações com a réplica da taça e
com o jogo Mundo das Copas durante o evento do Dia do Goleiro

Ação 33 – Pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar – modelo SEC
(professor e estudante) e monitorar índice de satisfação
Comentário da mensuração 33.1: Número de pesquisas realizadas
Comentário da mensuração 33.2: Índice de satisfação (> ou = 80%)
PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE PÚBLICO ESCOLAR
RELATÓRIO ANALÍTICO
A PESQUISA
Seguindo as orientações do Ofício Circular UPPM nº 115/2017, realizamos o total de 44
avaliações de Estudantes do 6° ao 9° ano e 68 avaliações de Professores/Responsáveis como
amostras colhidas para a pesquisa de público escolar. Os questionários foram preenchidos
após a realização das visitas com grupos de escolas estaduais, municipais e particulares de
2 a 29 de maio de 2019.
OBJETIVO DA PESQUISA
Conhecer o perfil e o nível de satisfação do público escolar da rede de museus da Secretaria
da Cultura, a partir de um modelo de pesquisa e metodologia comum.
1. PESQUISA VOLTADA AOS PROFESSORES
1.1 METODOLOGIA
Para maio, calculamos 1/3 da meta trimestral de estudantes do período, qual seja, 5.500
alunos. A terça parte deste valor, para efeito do cálculo amostral representa 1.833 alunos.
Para o número de responsáveis, consideramos a terça parte da meta dividida por 20, uma
vez que temos um responsável para cada grupo de 20 alunos para responder a pesquisa.
Assim, para efeito do cálculo amostral, consideramos o número de 69 avaliações com
professores / responsáveis, utilizando-se a porcentagem de 5% para erro amostral e 90%
para nível de confiança, tendo sido realizadas 68 avaliações.
1.2 UNIVERSO DA AMOSTRA
A pesquisa foi realizada no período de 2 a 29 de maio para que a quantidade estabelecida
como amostragem fosse atingida.
1.3 TABULAÇÃO DOS RESULTADOS
A tabulação dos dados foi realizada pelo supervisor Daniel Magnanelli. Não houve questões
quanto ao processo da nova tabulação.
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1.4 ANÁLISE DOS DADOS - PERFIL DOS RESPONDENTES
1.4.1 Rede de ensino
Diferentemente da pesquisa realizada em setembro de 2018, quando 53% das avaliações
foram preenchidas pela rede estadual de ensino, em maio tivemos a predominância da rede
municipal de ensino com 49% das avaliações preenchidas. As escolas estaduais e particulares
tiveram resultados inferiores, sendo 44% e 2% das avaliações preenchidas de cada.

1.4.2 Ciclo de ensino
O Ensino Fundamental Ciclo II, comparado ao relatório anterior que constatou a presença
em 54% dos grupos, novamente apresentou a maior porcentagem da pesquisa, dessa vez
totalizando 65%. Analisando as possibilidades de uma maior incidência do Fundamental Ciclo
II, consideramos o perfil dos grupos agendados durante o período e a disponibilidade dos
responsáveis para o preenchimento de duas avaliações, uma vez que optamos por entregar
a avaliação proposta pela SEC e a avaliação desenvolvida pelo Educativo.

Relatório 2º Tri 2019 – Museu do Futebol

Página 37

1.4.3 Localização da escola
Em sua totalidade, os grupos eram provenientes do estado de São Paulo e, destes, a maior
predominância (50%) das escolas eram do município de São Paulo, diferentemente de
setembro de 2018, quando tivemos 69% dos grupos oriundos de fora do município de São
Paulo. Considerando apenas o território municipal, novamente percebeu-se a maior
participação das escolas das regiões Leste e Sul e, assim como analisado desde o relatório
analítico de setembro de 2017, a falta de instituições de ensino do Centro.
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1.4.4 Região administrativa da escola
Não foi identificada, na avaliação, dados que possibilitassem uma análise sobre a região
administrativa da escola que fosse diferente dos dados apresentados no subitem anterior
referente à localização da escola.
1.4.5 Cargo ocupado pelo acompanhante responsável
Os acompanhantes dos grupos eram professores em sua maioria (86,76%). Durante o
processo de análise dos dados, não foi percebida nenhuma incidência em um ciclo específico
que fosse considerado relevante para ser relatado. O fato de serem professores faz com que
as relações interdisciplinares propostas pelos educadores do museu sejam melhor
apreendidas do que alguém que ocupa um cargo administrativo. Isso pode ser percebido
pelos resultados apresentados no item 1.5. Se comparado aos dados apresentados no
semestre passado, quando tivemos 87% das avaliações preenchidas por professores,
percebemos a manutenção da frequência dos professores acompanhando as visitas ao
museu. Novamente tivemos um público que não preencheu esta parte da avaliação, mas não
foi possível detectar o motivo (7,35%).
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1.4.6 Disciplina lecionada
A maioria dos professores leciona Educação Física (29,41%) ou é Polivalente (16,18%). O
restante das disciplinas aparece de forma bastante heterogênea. Não houve influência dos
dados obtidos no item 1.4.5, tendo em vista que 86,76% dos responsáveis dos grupos foram
professores. Comparando os dados tabulados neste semestre com os dados do semestre
passado, tivemos novamente um número considerável de professores de Educação Física e
Polivalentes, o que nos leva a analisar que o Museu do Futebol, dada a multidisciplinaridade
de seu acervo, ainda é, para muitas instituições, considerado um museu exclusivamente
esportivo.
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1.5. SOBRE A VISITA
1.5.1 Antecedência da visita
Os responsáveis dos grupos prepararam-se, em sua maioria (43%), com 1 mês de
antecedência; em sequência, com 2 meses ou mais de antecedência (41%). Assim como no
semestre anterior, a maioria dos responsáveis apresentou o planejamento da visita acima
de 1 mês.

1.5.2 Canais de informação sobre o museu visitado
Os principais canais de informação apontados pelos professores foram a Internet (38,24%)
e a própria escola (36,76%). O site e as redes sociais do museu, se somados, foram utilizados
por 30,88% dos responsáveis que planejaram a visita. Outros canais de informação que
surgiram nesta pesquisa (13,24%): Diretoria de Ensino, caderno de apoio e aprendizagem
do 5° ano, outras pessoas (professores e amigos) e em outras visitas ao museu.
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1.5.3 Dificuldades enfrentadas para realização da visita
Para a maioria dos responsáveis (67,65%) não houve dificuldade para a realização da visita.
Se comparado aos dados do semestre anterior (59%), tivemos uma redução percentual de
responsáveis que tiveram alguma dificuldade para a realização da visita. Sobre as
dificuldades apresentadas, desconsiderando o público que não apresentou dificuldades ou
que deixou a resposta em branco, tivemos o maior apontamento referente ao transporte
com 65% das avaliações. As dificuldades apontadas como “Outras” (15%) pelos
responsáveis estão relacionadas ao agendamento e a uma solicitação de financiamento de
ônibus.
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1.5.4 Avaliação da atuação do educador do museu
O item que recebeu o maior número de indicações pelos responsáveis foi “ótimo”, concluindose que o trabalho dos educadores segue plenamente satisfatório, quando comparado aos
semestres anteriores. Tal satisfação do público reflete o profissionalismo da equipe, processo
de formação contínuo dos educadores - que possuem horário de pesquisa diário -, reuniões
frequentes com coordenação e supervisão do núcleo, realização de avaliações qualitativas
sistemáticas das visitas educativas e a preocupação com o outro no processo de mediação.
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1.5.5 Avaliação do interesse do aluno em relação à visita
Realizando uma análise do gráfico, é possível concluir que o interesse do grupo foi
considerado “ótimo” com relação à participação (79,41%), exposição (86,76%) e temática
(91,18%). Assim como no resultado do semestre passado, a percepção de alguns
responsáveis com relação à participação dos alunos é considerada “boa” (20,59%). No mais,
não houve mudanças significativas dos resultados dos semestres passados para esse
semestre.
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1.5.6 Contribuição da visita com o trabalho desenvolvido em sala de aula
O item que teve maior porcentagem foi “sim” (97%) de modo que não houve mudanças
significativas dos resultados dos semestres passados para esse semestre, considerando que
1% das avaliações ficou em branco nesta questão.

1.5.7 Contribuição da visita ao museu para os alunos
Os itens que tiveram maior relevância foram “complementar conteúdos curriculares”
(70,59%) e “aprender sobre o tema específico do museu” (67,65%), seguidos pelo “contato
com objetos museológicos” (61,76%). É importante ressaltar que “propiciar a sociabilização”
apresentou, novamente, altos índices das respostas (51,47%), demonstrando a preocupação
dos responsáveis pelas visitas com uma educação integral do indivíduo. Comparado aos 2
semestres anteriores, “complementar conteúdos curriculares” e “aprender sobre o tema
específico do museu” apareceram novamente como as principais contribuições na opinião
dos responsáveis.
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1.5.8 Realização de atividade com os alunos a partir da visita
Analisando o gráfico, é possível concluir que a grande maioria dos responsáveis compreende
a importância de trabalhar, posteriormente, as experiências obtidas na visita ao museu.
Desta maneira, 97% dos avaliados pretendem realizar alguma atividade com seus alunos
em sala de aula. O motivo do responsável que respondeu negativamente à realização de
uma atividade a partir da visita está associado ao não comparecimento de todos os alunos –
sem deixar claro se por opção da escola ou dos responsáveis dos alunos. Os tipos de
atividades que os professores apontaram na pesquisa foram diversos como, por exemplo,
em pesquisas, rodas de conversa, projetos interdisciplinares, relatos para os demais colegas,
produção textual, reflexões sobre a importância dos museus entre outros.
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1.5.9 Sugestões e críticas para a melhoria do trabalho educativo no museu
Assim como no semestre anterior, tivemos um grande número de avaliações em branco
(61,76%). Com relação às respondidas, houve maior incidência para elogios (19,12%) e
sugestões (16,18%). Dentre os principais comentários, recebemos elogios relacionados ao
trabalho educativo como um todo, ao educador(a) e outras considerações genéricas. As
sugestões tiveram apontamentos relacionados à infraestrutura e organização do museu,
trabalho educativo como um todo, duração da visita e outros setores do museu. Podemos
atribuir o grande número de avaliações em branco ao fato de que a avaliação é entregue ao
final da visita e o responsável necessita preencher também o formulário de avaliação do
próprio museu. Nesse sentido, é complexo avaliar a dedicação necessária considerando a
logística do tempo da visita juntamente com o horário do ônibus e o interesse do responsável
em contribuir com duas avaliações.
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2. PESQUISA VOLTADA AOS ESTUDANTES
2.1 METODOLOGIA
Para maio, calculamos 1/3 da meta trimestral de estudantes do período, qual seja, 5.500
alunos. A terça parte deste valor, para efeito do cálculo amostral representa 1.833 alunos.
Para o número de responsáveis, consideramos a terça parte da meta dividida por 20, uma
vez que temos um responsável para cada grupo de 20 alunos para responder a pesquisa.
Para a pesquisa de alunos do ciclo Fundamental II, conforme orientação da UPPM por e-mail,
o cálculo amostral foi feito com base na porcentagem de estudantes do ciclo Fundamental II
que visitaram o museu no ano de 2018.
Assim, para efeito do cálculo amostral, consideramos o número de 40 avaliações com alunos,
utilizando-se a porcentagem de 5% para erro amostral e 90% para nível de confiança, tendo
sido realizadas as 44 avaliações.
2.2 UNIVERSO DA AMOSTRA
A pesquisa foi realizada no período de 2 a 20 de maio de 2019 para que a quantidade
estabelecida como amostragem fosse atingida.
2.3 TABULAÇÃO DOS RESULTADOS
A tabulação dos dados foi realizada pelo supervisor Daniel Magnanelli. Não houve grandes
questões quanto ao processo de tabulação.
2.4 PERFIL DOS RESPONDENTES
2.4.1 Rede de ensino
As redes de ensino predominantes foi a do estado de São Paulo (55%). Comparado à
pesquisa anterior, tivemos um equilíbrio entre as escolas estaduais e municipais (43%) visto
que, no semestre passado, foram 73% das avaliações de alunos da rede estadual.
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2.4.2 Ciclo de ensino
A escolha do Ciclo II ocorreu a partir de um mapeamento realizado em relação aos ciclos
escolares atendidos com maior frequência entre os museus da SEC. Para este perfil de
público, assim como em maio e setembro de 2018, houve maior incidência de alunos do 9°
ano (32%). Em seguida, novamente tivemos um equilíbrio nas avaliações preenchidas pelos
alunos do 6° e do 8° ano (23% e 28%, respectivamente).

2.5 SOBRE A VISITA
2.5.1 A visita foi interessante
No que diz respeito a visita, 95% dos alunos a consideraram interessante e 5% avaliaram
como “mais ou menos”. Das avaliações que consideraram a visita interessante, os motivos
mais citados foram: tema (60%) e considerações genéricas (25%).
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2.5.2 Avaliação da atuação do educador do museu
Os itens que receberam maior número de indicações pelos estudantes foram “deu
informações, tornando a visita interessante” e “estimulou a participação do grupo”, que
apareceram, respectivamente, em 90,91% e 54,55% das avaliações. A partir desses dados,
é possível avaliar que o trabalho dos educadores foi considerado satisfatório no que diz
respeito a mediar o acervo e os interesses do público durante a visita. Não houve mudanças
significativas dos resultados do semestre passado para esse semestre.
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2.5.3 Avaliação do interesse em relação à visita
Referente ao que despertou o interesse dos alunos durante a visita, tivemos respostas
79,55% das respostas positivas com relação ao “assunto”, 97,73% para “obras” e 93,18%
para “espaço”. Comparado aos resultados obtidos no semestre anterior, tivemos uma queda
na avaliação positiva sobre o interesse referente ao “assunto da visita”. Nos demais itens, o
resultado permanece muito satisfatório.

2.5.4 O que aprendeu ou descobriu na visita
A ideia geral predominante é impessoal (56,82%), seguido por respostas de cunho individual
20,45%. Na maior parte das avaliações, o verbo foi suprimido e, em outros casos, foi
utilizado “aprender”, como constava na própria questão.
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2.5.5 Sugestões e críticas para a melhoria da visita educativa ao museu
De modo geral, os estudantes realizaram elogios para a visita (46%). No mais, 43%
apontaram sugestões e tivemos 11% das respostas em branco, não sendo possível identificar
o motivo de tal incidência. Dos principais apontamentos, podemos citar os elogios sobre a
visita educativa, atuação dos educadores e o acervo. Assim como nos semestres anteriores,
algumas sugestões se repetiram, como: maior tempo de visita, mais atividades, oferecer
lanche e entrar no estádio do Pacaembu.

Os itens 2.5.4 e 2.5.5 tiveram a avaliação incompleta devido aos erros identificados nas
fórmulas para a tabulação dos dados e não foram corrigidos a tempo para que estivessem
presentes neste relatório analítico. Como esta foi a primeira vez que o arquivo de tabulação
dos dados foi realizado no novo formato proposto pelo GT3 do Comitê Educativo da UPPM,
os responsáveis pela criação já foram informados sobre os erros encontrados para que sejam
solucionados para a próxima Pesquisa de Satisfação do Público Escolar.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS: PROFESSORES E ESTUDANTES
O nível de satisfação dos professores foi de 97,72%, considerando a média ponderada das
questões 4 e 6. Analisando os dados após a pesquisa realizada com os professores ficou
destacado que a maioria dos professores avaliou a atuação dos educadores do museu com
relação à adaptação de linguagem, abordagem do conteúdo e abertura para o diálogo dos
alunos como ótimo ou bom. O nível de satisfação dos alunos foi de 95%. Importante salientar
que o nível de satisfação com relação à visita foi de 97,73%. Se comparado ao semestre
anterior, o nível de satisfação dos professores teve uma pequena queda de 98,01% para
97,72% e, no caso dos alunos, de 99,44% para 95%. Quando cruzamos os resultados
avaliados como ótimo na questão 4 “Como você avalia a atuação do educador do museu” da
avaliação dos responsáveis com a questão 1 “A visita foi interessante?” da avaliação dos
alunos, concluímos que a linguagem, conteúdo e abertura ao diálogo tornaram a visita
interessante para o grupo. De modo geral, a pesquisa foi bem recebida pelos professores e
estudantes ainda que, para os responsáveis, houve a necessidade do preenchimento desta
avaliação e da avaliação realizada pelo museu.
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ANEXO I
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ANEXO II

Ação 34 – Visitas conjugadas ao Estádio do Pacaembu
Comentário da mensuração 34.1: Número de visitas oferecidas
Comentário da mensuração 34.2: Número mínimo de visitantes
Os finais de semana e feriados são um momento de aproveitar a presença mais intensificada
do público no Museu, oferecendo-lhe uma diversidade de atividades, dinâmicas e jogos
educativos e mais oportunidades de visitas mediadas. Neste segundo trimestre de 2019, com
os feriados da Semana Santa, Dia do Trabalho e Corpus Christi, foi possível oferecer um
número maior de visitas. Além disso, como estratégia de captação de público e atendendo a
uma demanda dos próprios visitantes, ampliamos nossa oferta de visitas conjugadas: de 2
para 4 por final de semana, tendo em vista sempre a grande procura deste serviço pelo
público espontâneo. Não houve impacto orçamentário.
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Tabela 6. Relação das visitas ao estádio e número de participantes por mês

Ação 35 – Atividades, dinâmicas e jogos para o público espontâneo
Comentário da mensuração 35.1: Quantidade de atividades oferecidas
Comentário da mensuração 35.2: Número mínimo de visitantes atendidos nas
atividades oferecidas
Como já mencionado acima, com os feriados da Semana Santa, Dia do Trabalho e Corpus
Christi, foi possível oferecer um número maior de atividades ao público espontâneo que se
encontrava no museu. Não houve impacto orçamentário. As tabelas e os gráficos abaixo
apresentam a distribuição das atividades ao longo do trimestre, bem como seu respectivo
alcance de público.
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Tabela 7. Resumo dos jogos, atividades e dinâmicas oferecidos
Tabela 7. Lista dos jogos, atividades e dinâmicas
oferecidos
Ação
Data
Tipo de Ação
Público
Educativa
Jogo da
06/04/2019
Jogo
18
Memória
História das
06/04/2019
Contação/Intervenção
83
Taças
07/04/2019
07/04/2019

Tomba Lata

Jogo

16

Futebox

Jogo

9

Atividade

19

Jogo

17

13/04/2019

Um conto por
nossa conta
Cosmópolis

14/04/2019

Futletra

Atividade

6

14/04/2019

Quiz Olímpico

Jogo

34

Atividade

36

Atividade

36

Atividade

5

Jogo

4

Jogo

14

Jogo

19

13/04/2019

20/04/2019
20/04/2019
21/04/2019
21/04/2019
01/05/2019
01/05/2019

Espaço Dente
de Leite
Mapa das
Torcidas
Espaço Dente
de Leite
Quem te viu
Quem te vê
Respeite a
Moça
Duplo Retrato

04/05/2019

Jogo das
Camisas

Jogo

30

04/05/2019

Futevolêi

Jogo

15

Gol de Letra

Jogo

27

Atividade

7

Jogo

16

Jogo

50

Atividade

49

Atividade

19

19/05/2019

Dente de Leite
Cidade do
Futebol
Dente de Leite

Atividade

20

19/05/2019

Cosmópolis

Jogo

4

25/05/2019

Futebol de
Botão

Jogo

43

25/05/2019

Histórias

Contação/Intervenção

15

Jogo

19

Jogo

4

Jogo

30

05/05/2019
05/05/2019
11/05/2019
11/05/2019
18/05/2019
18/05/2019

Um conto por
nossa conta
Mundo das
Copas
Futebocha

26/05/2019 Quebra Cabeça
26/05/2019
08/06/2019

Pebolim
Humano
De Frente com
o Futebol
Feminino
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09/06/2019
15/06/2019
15/06/2019
16/06/2019

Mulheres de
Expressão
Dente de Leite
Mapa das
torcidas
Dente de Leite

Atividade

12

Atividade

66

Jogo

12

Atividade

37

16/06/2019

Memoriball
Seleções

Jogo

23

22/06/2019

Pakayemby

Atividade

38

22/06/2019 QuizOlimpismo

Jogo

12

23/06/2019

Jogo

5

Atividade

6

Oficina

8

Jogo

16

Oficina

2

Atividade

20

Futletra

Dados das
23/06/2019
Copas
Cartão Postal 29/06/2019 A imagem e o
texto
29/06/2019
30/06/2019
30/06/2019

Futebox
Perceber a
Cidade
Artilheiro
Adaptado

Tabela 8. Resumo da quantidade de jogos, atividades e dinâmicas oferecidos e da quantidade
de público atendido
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Os educadores Diego Sales, Flávia Violim e Bruna Colucci realizam atividades educativas com o público espontâneo

Ação 36 – Visitas para famílias aos finais de semana e feriados
Comentário da mensuração 36.1: Número mínimo de visitas
Comentário da mensuração 36.2: Número mínimo de público atendido
Da mesma maneira que ocorreu com as atividades e as visitas conjugadas ao Estádio, as
visitas mediadas somente ao Museu também foram beneficiadas pelos feriados do período.
Por conta destas datas, foi possível oferecer um número maior de visitas ao público
espontâneo. Além disso, como estratégia de captação de público e atendendo a uma
demanda dos próprios visitantes, ampliamos nossa oferta de visitas mediadas: de 2 para 4
por final de semana, tendo em vista sempre a grande procura deste serviço pelo público
espontâneo. Não houve impacto orçamentário.

]
Relatório 2º Tri 2019 – Museu do Futebol

Página 58

Tabela 9. Relação das visitas ao museu e número de participantes por mês
Tabela 9. Relação das visitas ao
museu e número de participantes
Público
Visitas
atendido realizadas

Data
7

43

4

13

67

3

14

89

5

19

92

8

21

43

3

23

6

1

28

29

3

369

27

1

82

7

4

153

6

5

75

5

11

17

1

12

35

4

18

43

2

19

26

3

25

44

4

475

32

2

54

5

8

23

1

15

15

3

16

24

1

20

11

2

21

2

1

22

37

3

23

18

1

29

2

1

30

61

2

Total Junho

247

20

Total do
trimestre

1091

79

Abril

Total Abril

Maio

Total Maio

Junho
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AÇÕES CONDICIONADAS
PROGRAMA EDUCATIVO
Neste período, com incentivo da Verde Asset, o Educativo ofereceu ônibus e lanches para
grupos indicados pela empresa. E, como parte das atividades da exposição temporária
patrocinada pelo Itaú, a equipe desenvolveu um folder e um jogo educativo.
N°

38

Ações
condicionadas

(PE) Criação de
material educativo
para exposições
temporárias

(PE) Oferecimento de
39 ônibus e lanche para
público especial
agendado para visitas
educativas

Atributo da
mensuraçã
o

N°

38.1

39.1

MetaProduto

Meta-Produto

Mensuração

Número de
materiais
criados

Número de
ônibus
oferecidos

Período

1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
META
ANUAL
ICM%
1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
META
ANUAL
ICM%

Previsão
Trimestral

Realizada

1
1

1
1

2

1

100%
15
10
10
15

50,0%
4
4

50
100%

8,0%

Ação 38: Criação de material educativo para exposições temporárias
Comentário da mensuração 38.1: Nº de materiais criados
Neste período, como resultado de um esforço conjunto entre as áreas de Exposições, CRFB
e Educativo, foi desenvolvido o folder da exposição temporária, inaugurada em 27/05/2019,
“CONTRA-ATAQUE! As Mulheres no Futebol”.
Com design e diagramação da Agência Páprika, textos e atividades educativas pela equipe
do Educativo e o GT do Núcleo Educativo composto por Júlia Rosa, Angélica dos Santos,
Bruna Colucci, Tatiane Mendes e Ialê Cardoso, o folder, em tamanho A5, tem como principal
proposta fazer o visitante se conectar com as informações da exposição bem como propor
um diálogo a respeito de temas tão importantes como feminismo e empoderamento da
mulher.
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Além disso, foram elaboradas atividades para professores que estarão disponibilizadas no
site do museu.
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Ação 39: Oferecimento de ônibus e lanche para público especial agendado para
visitas educativas
Comentário da mensuração 39.1: Nº de ônibus oferecidos
Com patrocínio da Verde Asset, o Programa Educativo recebeu verba para disponibilizar
transporte e lanches para grupos indicados pela referida empresa, como contrapartida ao
patrocínio realizado. Após a visita mediada pelos educadores, os visitantes e seus
responsáveis recebem um lanche no Restaurante Flor Café, localizado nas dependências do
museu.
Abaixo, lista das instituições que visitaram o museu com verba do patrocínio durante o 2º
trimestre, totalizando 148 pessoas.
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PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Ao longo do 2º trimestre de 2019, os perfis do Museu do Futebol nas redes sociais foram
alimentados para a divulgação do equipamento. No final do período, constatou-se 4.773
novos seguidores no Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e Spotify. Para reforçar a
divulgação da programação do trimestre, foram 6 disparos e-mail marketing (3 em
junho, 2 em maio e 1 em abril) para público de cerca de 70 mil e-mails válidos.
Anúncios foram veiculados na Revista Piauí e em mobiliário urbano (JCDecaux e Ótima)
– veículos parceiros do Museu. Foram produzidos 8 releases para imprensa, 1 em abril,
4 em maio e 3 em junho. Como resultado, foram 1.018 inserções em veículos de
comunicação, com destaque para a Exposição CONTRA-ATAQUE! As Mulheres do
Futebol, Exibição dos jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino e Copa América.
A comunicação ainda produziu três newsletters com a programação mensal, divulgada
para uma base de 70 mil e-mails válidos.
Para divulgação da exposição temporária foi contratada, com recursos oriundos da Lei
Rouanet, a agência Approach para trabalho de lançamento e sustentação no primeiro
mês da mostra. No evento de abertura, recebeu-se jornalistas de veículos impressos,
internet e TV. As integrantes do blog Dibradoras, referência na produção de matérias
sobre futebol feminino, foram contratadas pelo Museu do Futebol para que fizessem
postagens nas redes sociais do Museu, durante a abertura. Para ampliar a repercussão
da mostra, o Museu articulou embaixadoras: as curadoras da exposição (Aline
Pellegrino, Aira Bonfim, Luciane Castro, Silvana Goellner); as próprias Dibradoras; Julia
Vergueiro, presidente da escola Pelado Real FC; e Julia Rosado, a Juju Gol, jogadora de
futebol de 9 anos e uma promessa para o esporte, que está representada na exposição.
Os resultados dessa articulação serão apresentados no final da exposição (20/10/2019),
abrangendo o relatório do quarto trimestre.
N°

45

46

Ações
pactuadas

(PCDI) Parcerias
com veículos de
comunicação

(PCDI) Inserções
na mídia

N°

45.1

46.1

Atributo da
mensuração

Mensuração

Meta-produto

Número de
parcerias
firmadas
(novos
veículos e/ou
renovação)

Meta-produto

Número
mínimo de
inserções
(TV/Rádio/W
EB/Impresso
s)

Período

1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
META
ANUAL
ICM%
1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
META
ANUAL

ICM%
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Previsão
Trimestral

Realizada

2
2
-

1
2
-

4

3

100%
500
700
500
500

75%
529
1.018
-

2.200

1.547

100%

70,3%
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47.1

47

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

47.2

Metaresultado

Metaresultado

Número
mínimo de
visitantes
virtuais

Número
mínimo de
novos
seguidores
nas redes
sociais
(Facebook,
Twitter,
Instagram,
Youtube e
Spotify)

1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º tri
META
ANUAL
ICM%
1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º tri
META
ANUAL
ICM%

50.000
50.000
60.000
50.000

61.159
193.407
-

210.000

254.566

100%

100%

4.000
4.500
4.500
4.000

5.627
4.773
-

17.000

10.400

100%

61,1%

DETALHAMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Ação 45: Parcerias com veículos de comunicação
Número de parcerias firmadas (novos veículos e/ou renovação)
Foram renovadas as parcerias de mídia com a Revista Piauí e com o Portal UOL para
veiculação de anúncios impressos e online, respectivamente, entre o período de julho de
2019 a junho de 2020. No segundo trimestre houve inserção de três anúncios institucionais
na Revista Piauí, bem como cartazes impressos para mobiliário urbano pela JCDecaux
(relógios de rua) e anúncio digital pela Ótima (abrigos de ônibus), todos tematizando a nova
exposição temporária lançada no período.
Período: abril a junho/2019
Total de três veiculações de anúncios impressos para revista, 110 cartazes impressos e
roteiro digital de 2 semanas para anúncio em mobiliário urbano.
Veículo
Data veiculação Imagem
Revista Piauí

Edição de abril
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Revista Piauí

Edição de maio

¼ Página

Revista Piauí

Edição de junho

½ página
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JCDECAUX

28 de maio a 3 de
junho

JCDECAUX

28 de maio a 3 de
junho

ÓTIMA

25 de junho a 8
de julho
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Ação 46: Inserções na mídia
Justificativa
da
mensuração
(TV/Rádio/WEB/Impressos)

46.1:

Número

mínimo

de

inserções

Por se tratar de uma meta com previsão de cumprimento de número mínimo, sua superação
é desejável e não onera o Contrato de Gestão. Ressalta-se que se trata de mídia espontânea
(não paga) e o volume de inserções é fruto de ações ocorridas no período.
Obtiveram-se como resultado do relacionamento com a imprensa 1.018 inserções em
veículos de comunicação. As ações do Museu do Futebol que mais repercutiram na mídia
nesse trimestre foram: Exposição CONTRA-ATAQUE! As Mulheres do Futebol, Exibição dos
jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino e da Copa América.
Contou-se com o apoio de assessoria de imprensa contratada com recursos da Lei Rouanet,
para a divulgação da exposição temporária, entre os meses de maio e junho.
Algumas matérias veiculadas estão demonstradas no item “Clipping: destaques do mês”, nas
“Rotinas e obrigações” do Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional.
Segue a quantidade de menções e/ou matérias que saíram na mídia no 2º trimestre, por
mês e por tipo de mídia:
Mês
Abril
Maio
Junho
Total
●
●
●
●

Inserções
331
431
256

de 1018 inserções, sendo:
99 matérias impressas
851 inserções online
28 inserções em rádio
40 inserções em TV

Análise por mídia

3% 4%

83%
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Ação 47: Canais de comunicação com os diversos segmentos de público
Justificativa da mensuração 47.1 - Número mínimo de visitantes virtuais
No trimestre, além do site do Museu do Futebol (www.museudofutebol.org.br), houve o
lançamento de outros dois sites: um especial para divulgação da exposição temporária
e
o
Museu
do
Impedimento
(www.contraataque.museudofutebol.org.br)
(www.museudoimpedimento.com.br).
Os respectivos números de visitantes virtuais (acessos únicos) estão totalizados abaixo:

Acessos Virtuais no site do Museu do
Futebol
Acessos Virtuais no site da exposição
CONTRA-ATAQUE!
Acessos Virtuais no site do Museu do
Impedimento

abr

Total

TOTAL DO TRIMESTRE

mai

jun

17.616

19.633

24.693

0

0

127.907

0
17.616

685
20.318

2.873
155.473

193.407

É importante destacar que a superação da meta ocorreu devido, principalmente, à grande
procura pela exposição temporária, afirmando a importância da criação dessa forma de
divulgação. Esse hotsite não onerou o contrato de gestão pois foi realizado com recursos da
Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Relatório 2º Tri 2019 – Museu do Futebol

Página 68

Abaixo seguem dados de visitações do site museudofutebol.org.br

Picos de visitação ao site:
1º: 19/abr: 815 visitas
2º: 31/mai: 1.027 visitas
3º: 20/jun: 1.334 visitas
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Depois do Brasil, os países com maior número de visitantes são Estados Unidos e Peru.

Principais páginas acessadas: “Horários e ingressos” e “Agenda”.
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Origem do tráfego:
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SITE CONTRA-ATAQUE! AS MULHERES DO FUTEBOL
O
hotsite
da
exposição
CONTRA-ATAQUE!
As
Mulheres
do
Futebol
(http://contraataque.museudofutebol.org.br/) fechou o 2º trimestre de 2019 com 127.907
visitantes no total. Dentre os acessos, 88,7% foram novas visitas.
Abaixo seguem dados de visitações ao site:

Picos de visitação ao site:
1º: 11/jun: 10.825 visitas
2º: 9/jun: 9.929 visitas
3º: 18/jun: 9.450 visitas
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Depois do Brasil, os países com maior número de visitantes são Vietnã e México.

Principais páginas acessadas: “#EuTorçoPorTodas” e “A Exposição”.
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Origem do tráfego:
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SITE MUSEU DO IMPEDIMENTO
O site do projeto Museu do Impedimento (https://www.museudoimpedimento.com/) fechou
o 2º trimestre de 2019 com 3.558 visitantes no total considerando a soma dos meses de
abril, maio e junho, sendo 3.547 visitantes únicos no período. Dentre os acessos, 90,8%
foram novas visitas.
Abaixo seguem dados de visitações ao site:

Picos de visitação ao site:
1º: 31/mai: 685 visitas
2º: 6/jun: 312 visitas
3º: 7/jun: 441 visitas
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Depois do Brasil, os países com maior número de visitantes são Estados Unidos e Reino
Unido.

Origem do tráfego:
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Justificativa da mensuração 47.2: Número mínimo de novos seguidores nas redes
sociais (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e Spotify)
Por se tratar de uma meta com a previsão de cumprimento de número mínimo, sua
superação é desejável e não onera o Contrato de Gestão.
Segue a quantidade de novos seguidores por rede social: Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube e Spotify, bem como o número acumulado por canal.

Nas redes sociais do Museu do Futebol, foram feitos posts usando conteúdo da mostra e
fazendo também a conexão com o início da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Após o
lançamento, as postagens continuaram: as postagens sobre a exibição de jogos do
mundial no Museu do Futebol também convidavam o público a visitar a exposição. Houve
posts com conteúdo educativo e do Centro de Referência do Museu.
Para a divulgação do projeto “Museu do Impedimento”, a equipe do Museu, em conjunto
com a equipe de Relações Públicas do Google e agência de comunicação contratada pela
empresa, a AKQA, divulgaram o projeto junto à imprensa e também por meio das redes
sociais e internet. Foram preparados e postados vídeos com Léa Campos, primeira árbitra
da FIFA, e Mariléia dos Santos, a jogadora Michael Jackson.
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Posts mais curtidos nas redes sociais (abril a junho):
Facebook

Relatório 2º Tri 2019 – Museu do Futebol

Página 78

Twitter
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Instagram
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PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES (2019)
No trimestre, houve a renovação do Seguro patrimonial do Museu do Futebol, com
vigência até 12 de junho de 2020. A cópia da apólice está apresentada no item de
Rotinas Administrativas.
N°
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50.1

(PED) Renovação
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