
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secret•rio

5° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTAO
04/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SAO
PAULO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E

ECONOMIA CRIATIVA, E IDBRASIL CULTURA, EDUCA(•AO E
ESPORTE QUALIFICADA COMO ORGANIZA(•AO SOCIAL DE
CULTURA.

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de S•o Paulo, por intermedio da SECRETARIA DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, com sede na Rua Maua, 51, Luz, CEP 01028-000, S•o Paulo,
SP, neste ato representada pelo Titular SERGIO SA LEIT,•.O, brasileiro, portador da carteira de
identidade n ° 04.346.735-6/RJ e inscrito no CPF sob o n ° 929.010.857-68, doravante denominada
CONTRATANTE, e de outro lado IDBRASIL CULTURA, EDUCA(•AO E ESPORTE, Organizag&o
Social de Cultura, com CNPJ/MF n° 10.233.223/0001-52, tendo enderego na Praga Charles Muller
s/n. Pacaembu. S•o Paulo/SP, CEP 01234-010, e com estatuto registrado no 8°Cart6rio Oficial de
Registro de Titulos e Documentos e Civil de Pessoas Juridicas da Cidade de S•o Paulo-SP,sob n °

38.656, neste ato representado pela Diretora Executiva VITORIA BOLDRIN, brasileira, portadora da
cedula de identidade RG n° 7.843.360-5, SSP/SP e do CPF/MF n° 042.275.748-97, doravante
denominada CONTRATADA, tendo em vista o que disp6e a Lei Complementar Estadual 846 de 4 de
junho de 1998, o Decreto Estadual 43.493, de 29 de julho de 1998 e suas alterag6es e considerando
a declarag•o de dispensa de licita•o inserida nos autos do Processo SC n° 6706612016,
fundamentada no § 1 °, do artigo 6°, da referida Lei Complementar e alterag6es posteriores,
RESOLVEM ADITAR O PRESENTE CONTRATO DE GESTAO referente a formag•o de uma
parceria para fomento e execug•o de atividades relativas a area de Cultura, materializada pelo
gerenciamento e execug&o de atividades a serem desenvolvidas junto ao Museu do Futebol,
Iocalizado na Praga Charles Muller sin. Pacaembu. S&o Paulo/SP, CEP 01234-010, cujo uso fica
permitido pelo periodo de vigencia do presente instrumento, mediante as seguintes clausulas e
condk•6es:

CLAUSULA PRIMEIRA

O presente aditamento tem por objetivo a altera£•o dos ANEXOS: I (PLANO ESTRATI•GICO DE
AQAO), II (PLANO DE TRABALHO: AQOES E MENSURAQOES), IV (CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSO), para pactua£&o do Piano de Trabalho de 2020.

CLAUSULA SEGUNDA

Fica alterada a CLAUSULA SI•TIMA, PRAGRAFO PRIMEIRO, do Contrato de Gest•o n o 04/2016,
que passa a vigorar com a seguinte reda£•o:

Clausula Setima
Dos Recursos Financeiros

PARAGRAFO

PRIMEIR•Rua Maul, 51 - Luz - 3° andar
CEP: 01028-900 - S•o Paulo, SP - Brasil

(II) 3339-8000



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secret•rio

Para fomento e execu£&o do objeto deste contrato de gest&o, conforme
atividades, metas e compromissos especificados nos Anexos I, II e III, a
CONTRATANTE repassara a CONTRATADA no prazo e condk•6es
constantes deste instrumento, bern como Anexo IV - Cronograma de
Desembolso, a import&ncia global de R$ 38.608.530,24 (trinta e oito
milh6es seiscentos e oito rail quinhentos e trinta reais e vinte e quatro
centavos).

CL.•.USULA TERCEIRA

Fica alterada a CL.•,USULA OITAVA do Contrato de Gest•o n o 04/2016, que passa a vigorar com a
seguinte reda£:•o:

CLAUSULA OITAVA
SISTEMA DE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para o exercicio de 2020, a CONTRATANTE repassar& a CONTRATADA o
total de R$ 7.651.540,00 (sete milh6es seiscentos e cinquenta e um mil
quinhentos e quarenta reais), mediante a libera£:•o de 12 (doze) parcelas,
de acordo com Anexo IV- Cronograma de Desembolso.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O montante R$ 7.651.540,00 (sete milh6es
seiscentos e cinquenta e um mil quinhentos e quarenta reais) que onerara a
rubrica 13.391.1214.5732.0000 item 33.90.39-75 no exercicio de 2020, sera
repassado em 12 (doze) parcelas, na seguinte conformidade:

1 - 90% (noventa por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a
R$ 6.886.486,00 (seis milh6es oitocentos e oitenta e seis mil quatrocentos e
oitenta e seis reals) ser•o repassados atraves de 12 (doze) parcelas
conforme Anexo IV - Cronograma de Desembolso.

2 - 10% (dez por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a R$
765.154,00 (setecentos e sessenta e cinco mil cento e cinq0enta e quatro
reais) ser•o repassados atraves de 12 (doze) parcelas conforme Anexo IV-
Cronograma de Desembolso, cujos valores variaveis ser&o determinados
em fun(•o da avalia£:•o trimestral da execu£&o contratual, conforme
previsto nos Anexos I e I1.

3 - A avalia•o da parte variavel sera realizada trimestralmente pela
Unidade Gestora, podendo gerar um ajuste financeiro a menor na parcela a
ser repassada no trimestre subsequente, a depender do percentual de
cumprimento das metas, conforme previsto no Anexo I e II.
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E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente aditamento em 2 (duas) vias de igual teor e
forma.

S•o Paulo, •'• de ..•.#.1'0 •X• de 2020.

CONTRATA•
SERGIO S,•, LEITAO

Titular da Pasta
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

IDBRASIL CULTURA, i Assinado de forma digital por

EDUCACAO E :: IDBRASIL CULTURA, EDUCACAO
E ESPORTE:10233223000152

ESPORTE:1023322300015 ,•a•s: 2020,06.02 10:15:58
2 -03'00;

CONTRATADA
VITORIA BOLDRIN
Diretora Executiva

IDBRASlL CULTURA, EDUCAQAO E ESPORTE

Testemunhas:

f't

=v " �0__

Nome:: i•.q,O• 'g Nome

Rua Maul, 51 - Luz - 3° andar (11) 3339-8000
CEP: 01028-900 - S•o Paulo, SP - Brasil .vvw_w.c. c!.[tgz#..:.sp.,gov.,..l#.E
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ANEXO TECNICO I

PLANO DE TRABALHO - ESTRATEGIA DE A•AO

PROPOSTA DE ADITAMENTO
Revis•o P6s-COVID-19

IDBRASIL CULTURA, EDUCA(•AO E ESPORTE
ORGANIZA(•AO SOCIAL DE CULTURA

ANO" 2020
UGE" UNIDADE DE PRESERVA¢AO DO PATRIMONIO MUSEOLOGICO

,•CONTRATO DE GESTAO N ° 4/2016

/
"

Referente ao Museu do Futebol

Rua i'4au@ 51. Luz, S,•4o Paulo - SP
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PLANO ESTRATEGICO DE ATUA•AO - MUSEU DO FUTEBOL

APRESENTA¢.AO

Em cumprimento ao Contrato n. 04/2016, o IDBrasil apresenta o Piano de
Trabalho para a gest•o do Museu do Futebol no periodo de 01 de janeiro a
31 de dezembro de 2020.

Este documento • uma revis•o da minuta apresentada em dezembro de
2019 em raz•o do fechamento tempor•rio do Museu do Futebol, ocorrido
desde 16 de marco de 2020, devido •s medidas de isolamento social
necess•rias • contencj•o da disseminacj•o do vfrus da COVID-19, seguindo o
Decreto n. 64.864 (16/3/2020). A revis•o tamb•m ocorre no contexto de
contingenciamento de recursos destinados ao repasse da Secretaria de
Cultura e Economia Criativa, mediante Decreto n ° 64.936, de 13 de abril de
2020.

Em s[ntese, esse Piano de Trabalho leva em conta uma reduc•o de receita
em torno de R$ 2,2 milh6es, considerando: contingenciamento do repasse
do Contrato de Gest•o no valor de R$ 1.093.077 (representando 50% das
parcelas dos meses de maio, junho e julho conforme orientacj6es passada
pela SEC em Oficio GS/SEC n o 40 /2020), somados a uma perda de R$
1.122.700 da receita operacional em decorr•ncia do fechamento do Museu
do Futebol. Destacamos que o cen•rio delineado nessa proposta considera o
fechamento do Museu do Futebol pelo per[odo de 16 de marcjo a 30 de
junho de 2020, retomando as atividades em 1 ° de julho de 2020.

Esse cen•rio leva em consideracj•o o contexto especial do Museu do Futebol
na pandemia Covid-19, uma vez que o Est•dio do Pacaembu, onde se situa
o museu, abriga desde o infcio de abril de 2020 um Hospital de Campanha,
que imp•e medidas extras de restricj•o de circulacj•o no local pelos riscos de
cont•gio do virus.

Assim, essa proposta assume que a reabertura do Museu estar•
condicionada a um fator externo e de forcja maior, que • a operac•o do
Hospital. N•o h• previs•o ainda de at• quando ir• ocorrer essa operac•o.
Para fins de elaboracj•o de um cen•rio econ6mico-financeiro e, tamb•m, de
uma pactuacj•o de metas, o IDBrasil__ considerou a reabertura do Museu em
1 ° de julho. Caso seja possiveiJ/reabrir antes desse prazo, as equipes

iiia•isiii•711•i•ul•III is• impacto has metas ser• positivo (por te•
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mais dias de abertura ao pQblico). Por•m, caso o fechamento tenha de se
estender para depois de 1 ° de julho, todo o cen•rio econ6mico-financeiro
sofrer• impacto relevante pela impossibilidade de retomada de receitas

operacionais (cess•o onerosa de espa(;os e bilheteria, fundamentalmente),

que s•o vitais • sustentabilidade do Museu nesse contexto de crise

econ6mica gerado pela pandemia da Covid-19.

Feita essa ressalva, • importante dizer que a administrac;•o desta
Organizac3•o Social pautou sua revis•o da proposta de Piano de Trabalho-
2020 fundamentalmente em tr&s pilares:
I) Reduc;•o de despesas;
II) Manuten(;•o dos empregos;
III) Manutenc;•o do m•ximo de ac;6es previamente pactuadas e apenas a
necess•ria adequac;•o das metas, destacando ac;6es em ambiente digital e

ac;6es com atendimento remoto ao p0blico do Museu no periodo de

fechamento.

Para a otimiza(;•o dos resultados, todos os programas foram avaliados e

mantidos, sendo executados com a equipe de colaboradores e parceiros que

possam participar sem a previs•o de aumento de despesas.

As despesas ordin•rias da operac;•o do Museu tamb•m foram avaliadas com
detalhe e ajustadas de acordo com o seu grau de relev•ncia para quando o
Museu retomar as atividades com p•blico. A administrac;•o empenhou

esforc;os na negociac3•o com fornecedores e prestadores de servic;os
continuados, com vistas • suspens•o ou reduc;•o de servic;os, suspens•o de

compras de materiais em geral como produtos de limpeza, materiais de
escrit6rio, materiais de copa, inform•tica e ferramentas.

Entre as reduc;6es de servi¢;os no periodo de fechamento, destaca-se a

reduc;•o dos servic;os de seguranc;a e vigil•ncia, mantendo-se apenas o
minimo considerado vi•vel para garantir a salvaguarda do patrim6nio, tais

como servic;os de bombeiro e ronda interna. O sistema de combate a

inc&ndio se mant6m controlado, com tablet em posse do bombeiro diurno

ou do vigilante brigadista noturno; a vigil•ncia por CFTV foi reinstalada na

portaria 1, de modo a se manter operante sob monitoramento pelo vigilante

lider. Ser• mantido o servic;o de desinsetizac;•o alum de uma equipe

reduzida da limpeza para garantir a asseabilidade das instala¢;•es.

No que tange • preserva¢;Eo da/foE•a de trabalho, a administrag•o est•
implementando as a(;6es previstas//nas medidas provis6rias 927 de 22 de

1

mlr•931zdeO•ule ilril, a/•s, de 2020.
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Do quadro geral de 78colaboradores, a proposta or(jament•ria aqui enviada
considera que 47 pessoas ter•o suas jornadas e sal•rios reduzidos em 25%
por 03 meses e 25 funcion•rios ter•o seus contratos de trabalho suspensos
por 2 meses. Os 3 estagi•rios n•o ter•o altera(;•o contratual. Os 3 jovens

aprendizes ter•o os contratos suspensos por 60 dias. Deste contingente, 25
colaboradores j• foram colocados de f•rias entre os dias 13 e 14 de abril.
Haver• suspens•o at• o final do ano daquelas horas extras n•o geradas pot

escalas coincidentes com feriados e n•o haver• reposi(j•o de vagas de
estagi•rio e de orientador de pQblico que j• estavam em aberto antes do
inicio da pandemia. A proposta or(jament•ria tamb(•m considera a utiliza(;•o
do fundo de reserva, j• prevista por ser o Ultimo ano do contrato de gest•o,

e de saldo de exercicios anteriores para compor os recursos necess•rios •s
a(j6es pactuadas nessa proposta, bem como a manuten(;•o das rotinas e
compromissos de informa(;•o essenciais • manuten(;•o, seguran(ja

patrimonial, salvaguarda do acervo e a(;Ses de comunica(;•o, bem como as
obriga(j•es de gest•o administrativa.

Dentre as equipes que permanecem em regime de teletrabalho (home-
office), foram feitas, ainda no m•s de mar•;o de 2020, todos os ajustes

necess•rios para dar condi(•6es de acesso aos sistemas e documentos
fundamentais ao trabalho, tais como:

v" Externalizar o sistema financeiro do Museu, instalado em servidor
dedicado em nuvem, garantindo o acesso a todos os colaboradores
autorizados;

v" Compartilhamento dos arquivos da rede de trabalho em nuvem
(Microsoft Azure 12 TB de dados), com permiss•es de acesso e com
shadowcopy, que garante que haja acessos a arquivos apagados
(acidentalmente ou n•o) e, tamb•m, a todas as vers6es de um
mesmo arquivo mesmo que eles sejam alterados;

v" A equipe de Tecnologia do IDBrasil montou um plant•o de
atendimento t•cnico remoto a todos os colaboradores, de modo a
capacitar para o uso de ferramentas de teletrabalho e apoiar no
manejo dos arquivos na nuvem;

v" Parte dos ramais telef6nicos tamb•m foram transferidos para

celulares de colaboradores em home office.
v" As reuni6es de equipe, de coordena(;•o e dire(;•o, bem como as do

Conselho de Administra(;•o seguem sendo realizadas por
videoconfer•ncia.

Por fim, destacam-se a(j6es de a•a(;•o do Museu do Futebol no ambiente
digital, totalrnente aderentes &/darnpanha da SEC "Cultura ern Casa", e que

/ 5
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est•o em operac•o desde o dia seguinte ao fechamento do museu. Por ser
uma institui•c•o que nasceu com a marca do contet•do em suporte digital, o
IDBrasil entende que o contexto da pandemia do Covid-19 • um momento
estrat•gico de potencializar ac3•es nesse ambiente, canalizando todos os
setores da •rea finalfstica (como exposic•es, programa•o cultural,
educativo, acervo e pesquisa, alum da comunicac•c•o e com o suporte da
•rea de Tecnologia) para pensar, em conjunto, novas ac36es que podem ser
criadas levando-se em conta os limites e potencialidades das plataformas
digitais.

Essas novas ac•6es, descritas adiante nos respectivos Programas, tamb•m
permitirc•o o alcance de novos p•blicos para o Museu, tendo em vista que,
dentre todos os potenciais do mundo digital propiciado pelas ac3•es via
internet, aquela em que o IDBrasil acredita ser o principal para uma
institui•o museol6gica, • o alcance e a possibilidade de troca e die, logo com
pessoas que est•o em outras cidades, estados e parses e que, dificilmente
teriam a possibilidade de conhecer a institui•o por meio de uma visita
sede. Nesse sentido, a busca por entender qual • o tamanho e quem Sc•O as
principais comunidades alcan•adas pelas ac•es digitais • um dos focos da
gest•o t•cnica do Museu do Futebol no contexto da atuac3•o do museu
pandemia.

O IDBrasil tem envidado esforc3os continuados para tomar as decis•es
durante esse perfodo de excepcionalidade de modo a preservar a boa
imagem institucional do Museu do Futebol, ampliar sua atua•;c•O por meio
digital, garantir a seguranc•a do edificio e de seu acervo e, sobretudo, zelar
pela seguran•a e pela motivac3c•O de sua equipe de colaboradores,
repassando continuamente a todos, corn transpar•ncia, as novas medidas
necess•rias • continuidade e perman•ncia no trabalho.

OBJETIVO GERAL

Administrar, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura por meio
da Unidade de Preservac3•o do Patrim6nio Museol6gico, o Museu do Futebol
garantindo a preservac3•o, pesquisa e divulgac•o de seu patrim6nio cultural
material e imaterial, e o cumprimento de sua miss•o institucional, e atuar
intensivamente pelo fortalecimento do Sistema Estadual de Museus -

SISEM, em estreita conson•ncia com a politica museol6gica e com as
diretrizes do Estado estabelecidas pela UPPM/SEC.

VIABILIZA•AO FINANCEIRA•
6
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S•o fontes de recursos para a viabilizac•o financeira deste Piano de
Trabalho:
¯ transfer•ncia de recursos da Secretaria de Estado da Cultura de S•o

Paulo • Organizacj•o Social;
¯ receitas provenientes de: a) geracj•o de receita por parte da Organiza($•o

Social atrav•s de servic•os previamente autorizados pela Secretaria de
Estado da Cultura; b) explorac•o de servic•os de livraria, Ioja, caf• e afins
em conformidade com o Termo de Permiss•o de Uso (Anexo V do
Contrato de Gest•o); c) outras receitas auferidas pela cess•o
remunerada de uso de seus espac•os fisicos, quando autorizada pela

Secretaria; d) rendas diversas, inclusive da venda ou cess•o de seus
produtos, tais como direitos autorais e conexos; e) doac•es, legados e
contribuicj•es de pessoas fisicas e de entidades nacionais e estrangeiras;

¯ geracj•o de recursos pela Organizac3•o Social por meio de obtencj•o de
patrocfnio a projetos incentivados pelas leis de ren•ncia fiscal ou n•o
incentivados e captacj•o de recursos advindos de projetos aprovados em
editais de fomento e fundos setoriais p•blicos e privados;

¯ rendimentos de aplicacj•es de ativos financeiros.

Todos os recursos integrantes da viabilizacj•o do Piano de Trabalho ser•o
devidamente demonstrados na prestac•o de contas, e os documentos
fiscais correspondentes estar•o disponfveis em qualquer tempo para
fiscalizacj•o dos 6rg•os p•blicos do Estado ou para auditorias independentes
contratadas.

OPERACIONALIZA•AO

De acordo com a polftica de museus do Estado de S•o Paulo, as finalidades
que traduzem a raz•o de existir dos museus s•o organizadas atrav•s de um
conjunto de programas de trabalho, que expressam as acj•es finalisticas a
serem executadas (de preservacj•o, pesquisa e divulgacj•o do patrim6nio
museol6gico, visando contribuir para a educacj•o, identidade, cidadania e

frui•o cultural) e as atividades de gest•o e de •reas-meio, para viabiliz•-
las. Para materializar o desenvolvimento desses programas, a
operacionalizacj•o deste Piano de Trabalho envolve a execucj•o de metas

t6cnicas e administrativas, a realizacj•o de rotinas t6cnicas e o cumprimento
de obriga•es contratuais e gerenciais.

As ac•6es a seguir descritas ser•o realizadas no pr6prio museu e por meio

da articulacj•o e apoio a outros museus do Estado e a acj6es de preservacj•o
e difus•o do patrim6nio museol6•co em todo o territ6rio paulista. Durante
o per[odo de fechamento da/•ti"tuicj•o ao p•blico, devido ao combate

7
R, ua Mau• 51, Luz. S•io Paulo - SP



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

GABINETE DO SECRET/•RIO

pandemia Covid-19, as a(•6es descritas nesse piano tamb•m s•o realizadas
em ambiente digital (site, redes sociais e encontros via videoconfer•ncia) e
em regime de teletrabalho.

Em 2020, o Museu teve um primeiro periodo de abertura ao pOblico que foi
de 02 de janeiro a 15 de mar•;o de 2020, no hor•rio normal de
funcionamento que foi de ter•a-feira a domingo das 9h •s 18h, com entrada
at• as 17h. O Centro de Refer•ncia tamb•m seguiu, no mesmo perfodo, seu
hor•rio regular de funcionamento para acesso do pOblico • biblioteca, que

de terra a s•bado, das 10h30 •s 18h, com entrada at• •s 17h. As
segundas-feiras, nesse intervalo, foram dedicadas a servi•os internos,
manuten(•o e eventos corporativos para pOblicos exclusivos.

Desde 16 de mar(•o de 2020 e com previs•o de at• 30 de junho de 2020, o
Museu do Futebol encontra-se fechado para visita(•o p•blica e corn acesso
restrito ao corpo de funcion•rios. Durante o fechamento est•o sendo
realizados servi•os de manuten(•o, limpeza, vigil•ncia e acesso a arquivos

administrativos e t•cnicos quando necess•rios. Todas as a•es finalisticas
nesse periodo ocorrer•o em ambiente digital.

Prev•-se que, a partir de 01 de julho at• 31 de dezembro de 2020, o Museu

possa retomar ao seu periodo regular de funcionamento, nos mesmos
hor•rios acima mencionados.

Os dias previstos para fechamento, excluindo segundas-feiras e dias de
jogos no Est•dio, s•o: quarta-feira de cinzas, elei(•Ses municipais (1 ° e 2°

turno) e dias 24, 25 e 31 de dezembro.

A polftica tarif•ria para 2020 •:
¯ R$ 15,00 inteira e R$ 7,50 meia para grupos acima de 10 pessoas

(agendados ou n•o) e famflias a partir de 4 integrantes;
¯ R$ 20,00 (inteira): ingresso individual ou grupos at• 03 pessoas;
¯ R$ 10,00 (meia): ingresso para estudantes a partir de 07 anos,

pessoas acima de 60 anos, individual ou em grupo de at• 3 pessoas;

¯ R$ 5,00: valor para ingressos promocionais em a•6es pontuais ao
Iongo do ano.

Politica de gratuidade:
¯ todos os visitantes •s ter(•as-feiras;
¯ grupos de alunos de escol• pOblicas com ou sem agendamento corn

educador;
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¯ grupos de pessoas atendidas em projetos sociais, mediante an•lise
do perfil do grupo e da entidade;

¯ crianc3as at• 6 anos;
¯ pessoas com defici•ncia e um acompanhante;
¯ professores, coordenadores e diretores, supervisores, quadro de

apoio de escolas da rede p•blica e acompanhantes (filhos e
tutelados),

¯ profissionais da Secretaria de Seguranc•a Pt•blica com um
acompanhante;

¯ membros do ICOM - Conselho Internacional de Museus;
¯ profissionais da Secretaria de Cultura e de museus da SEC;
¯ outras promoc•es e ofertas pontuais ao Iongo do ano, tais como:

pt•blico de parcerias cujo ingresso • contrapartida do Museu ao apoio
recebido, p•blico geral mediante aporte de patrocinador em dia
especffico, pt•blico de jogos e outros eventos no Est•dio e Prac•a,
mediante an•lise de estrat•gia de engajamento visando maior

atrac•o de p•blico.

A seguir s•o apresentadas as estrat•gias que nortear•o o cumprimento do
objetivo geral e dos objetivos especfficos previstos no Contrato de Gest•o e
neste Piano de Trabalho, com a revis•o necess•ria aos ajustes no periodo
estimado de fechamento do Museu devido • pandemia. O desenvolvimento
e o registro das a•Ses ser•o feitos de maneira a facilitar seu
acompanhamento e avaliac3•o por parte da Secretaria de Estado da Cultura,
dos demais 6rg•os fiscalizadores do Estado de S•o Paulo e da sociedade em
geral.

Ser•o apresentados relat6rios trimestrais das realiza(;6es, onde as metas
n•o atingidas ser•o justificadas e onde as metas superadas ser•o
comentadas, quando superiores a 20% do previsto. Dever•o ser justificadas
as metas quando forem inferiores a 80% do previsto para o periodo,
lembrando que a somat6ria dos resultados trimestrais dever• viabilizar o
alcance dos resultados anuais previstos.

A politica de exposic•6es e programac•o cultural ser• acordada entre a
Organizac3•o Social e a Secretaria da Cultura, pot meio de sua Unidade
Gestora, a partir da apresenta•o do documento "Proposta de Politica de
Exposic•es e Programac3•o Cultural do Museu do Futebol", que determinar•
o foco e as diretrizes das mostras e atividades propostas. Essa politica ser•
a base da selec•o das exposic36es e programac•o cultural a serem
anualmente realizadas no Museu,/•xplicitadas no documento "Descritivo
Resumido das Exposic•es e Progr•nac3•o Cultural".

/ 9
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Todas as ag6es j• definidas para o pr6ximo exercfcio dever•o constar do
presente Piano de Trabalho (seja nas metas pactuadas, rotinas t•cnicas ou
metas condicionadas • captag•o de recursos). As exposig6es previstas
dever•o ser detalhadas at• o trimestre anterior • sua realizag•o, para
aprovag•o da Secretaria. Caso isso n•o ocorra, a Unidade Gestora deve ser
formalmente comunicada e, em comum acordo com a Organizag•o Social,
dever• ser pactuado novo prazo para a entrega do detalhamento. Outras
programag6es que surjam no decorrer do ano e n•o constem previamente
do Piano de Trabalho dever•o ser comunicadas • Secretaria com pelo
menos 15 (quinze) dias de anteced•ncia, sempre que possivel, ou logo que
a agenda seja definida. Caso alguma Organizag•o Social realize, em
equipamento do Estado sob sua gest•o, atividade de programag•o que n•o
esteja de acordo com a polftica aprovada pel,a Secretaria, estar• sujeita •s
penalidades cabiveis, incluindo notificag•o./

/
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PROGRAMAS E ESTRATEGIAS DE ATUA(•AO

1.PROGRAMA DE

GOVERNAN•A
GESTAO EXECUTIVA, TRANSPARENCIA E

I) OBJETIVOS ESPECIFICOS

Administrar, supervisionar e gerenciar o museu com qualidade, efici•ncia,
efic•cia, transpar•ncia e economicidade, garantindo a preservac•o e

comunicac•o de seus acervos culturais em estreita conson•ncia corn a
politica museol6gica e corn as diretrizes da SEC. Este Programa contempla

ac•6es em cinco eixos principais:

Eixo 1 - Piano museol6gico e Planejamento Estratbgico: estruturac•o
de planejamento estrat•gico de ac•6es vi•vel ao posicionamento efetivo da

vocac•o do museu frente ao seu amplo e diversificado conjunto de
atividades. O desenvolvimento ou atualizac•o do Piano Museol6gico de
acordo corn as diretrizes estabelecidas pela SEC, e corn o alinhamento
Polftica de Acervo, documentos norteadores que produzem definic•6es que
ultrapassam os limites de um Contrato de Gest•o, deve contemplar a

interlocuc•o com as diversas inst•ncias internas e externas • Organiza•c•O

Social (equipes e Conselhos de Administrac•o, Conselhos de Orienta•c•O,
UPPM/SEC, Comiss•o de Avaliac•o).

Eixo 2 - Gest•o administrativa e financeira: envolve a execuc•o de
uma s•rie de ac•6es relacionadas • gest•o e custeio de recursos humanos,

servic•os e demais despesas para o gerenciamento do museu (tais como
•gua, luz, telefone, impostos e material de consumo), bem como a

realizac•o de compras e contratac•6es, de atividades organizacionais, de
prestac•c•o de contas, manuten•o do equilibrio financeiro e gest•o
arquivistica do museu.

Eixo 3 - Financiamento e Fomento: prev• a elaborac3•o e o
desenvolvimento de estrat•gias para ampliac•o e diversificac•o das fontes
de recursos, sobretudo financeiros, para as atividades do museu, incluindo

elaborac3•o e gest•o de projetos de captac•o de recursos incentivados e n•o
incentivados, junto a pessoas fisicas e juridicas. Este eixo deve estar

atrelado ao Programa de Comunicac•o e Desenvolvimento Institucional para

potencializar as entradas de recursos oriundas das receitas previstas no
Contrato de Gest•o (tais como ces•o onerosa de espac•o, bilheteria, cafes,

I°jaselfinseC°mitede Patr°• e°utras receitasdecaptac3a°'sempre•l
Rua Mau#• 51. Luz, S#io Paulo - SP



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

GABINETE DO SECRET/•RIO

visando ao menor custo para o usu•rio final (pOblico do museu) e ao
incremento dos recursos repassados pelo Estado, de modo a viabilizar mais

e melhores servic•os culturais para a populac•c•o. Neste eixo, • importante

ressaltar o papel do Conselho de Administrac3•o da Organizac•o Social na

formac•o e manuten•o de uma rede ativa de relacionamentos
corporativos, visando aos bons resultados de diversifica•o de fontes de

recursos, formac•o de parcerias e captaq•o de patrocinio.

Eixo 4 - Mobiliza(•o e/ou diversifica(•o e/ou fideliza(•o de pOblico:

Elaborac•o de pesquisas e an•lises para verificar a capacidade mc•xima de
atendimento do museu e desenvolver estrat•gias envolvendo todas as •reas
t•cnicas e administrativas para viabilizar a ampliac•o e/ou diversificac•o
e/ou fidelizac•c•O do pSblico da Institui•o.

Eixo 5 - Monitoramento e Avalia¢•o de Resultados: Indicac3•o de
estrat•gias internas para monitoramento de suas realizac•6es e da

implantac3•o do Piano Museol6gico e demais documentos norteadores, bem

como para a avalia•o dos resultados alcanc•ados, incluindo a realizac•o de
pesquisas que apontem o perfil e a satisfa•c•o do pOblico com as exposic36es,
programac3•o cultural e educativa e servi•os oferecidos pelo museu, alum de
indicar novos possiveis caminhos de ac•o.
II) ESTRATEGIA DE A(•AO

O Programa de Gest•o Executiva vem operando a partir da gerac•o de
receitas por meio de: cess•o onerosa dos espac•os (Audit6rio, Foyer e •reas
internas do Museu); captac•o de recursos por meio de projetos leis de

incentivo; e, foco em diversificac•o de p0blicos por meio parcerias com
eventos de terceiros que ocorrem na regi•o a exemplo das corridas de rua.

As receitas corn a cess•o onerosa de espac3os, cujos resultados foram
recordes nos •ltimos anos, devem seguir sendo uma forte estrat•gia de
captac3c•o de recursos e novas parcerias. At• 15 de marco de 2020 a

prospecc3c•O para novos eventos estava com boas previs6es, mas o impacto

das medidas de combate ao Covid-19 resultou no cancelamento de a•6es
previamente agendadas para ocorrerem no Museu do Futebol.

De todo modo, assim que a situa•o for regularizada e, seguindo a todos os
protocolos legais e de seguranc•a, o IDBrasil retomar• a prospecc•o de
empresas corn potencial para as cess6es onerosas. O atendimento remoto a
clientes continua ocorrendo, por em/a• e telefone, e uma nova apresenta•o
de venda dos espac•os ser• elabora/•a para a retomada das atividades.
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Para o segundo semestre de 2020, ademais, espera-se abrir novas
oportunidades de ac•6es conjuntas com o cons6rcio "Allegra Pacaembu",
responsc•vel pela gest•o privada do Estc•dio desde 25 de janeiro de 2020. O
IDBRASIL vem fazendo interlocuc3c•o constante corn os novos
administradores que estc•o abertos a ac36es conjuntas visando atrac•o de
p•blicos, eventos e parcerias para o complexo.

O IDBrasil hoje conta com projetos inscritos em leis de incentivo • cultura
(PROAC-ICMS, PROMAC e Rouanet, todos na modalidade Piano Anual) e ao
esporte (Lei Federal), ampliando possibilidades de parcerias e patrocinios. A
previsc•o de inscric•o de novos pianos de leis de incentivo •: Piano Anual no
PROMAC (lei municipal) no segundo trimestre, e Pianos Anuais no PROAC
(estadual) e PRONAC (federal) no terceiro trimestre.

Est• em curso pela equipe do IDBrasil a an•lise detalhada de novos editais
e leis de incentivo nas •reas do atendimento ao idoso e • crianc•a,
usualmente usadas por organizac•6es na c•rea da educac•o, saOde e
assist•ncia social. O objetivo • compreender a ader•ncia da OS aos
objetivos desses editais, que n•o concorrem com as leis de incentivo
cultura e ao esporte.

Segue conforme o cronograma previsto, tamb•m, o desenvolvimento do
Piano Museol6gico, contando com a interlocuc3•o com o Comit• de Gest•o
Museol6gica da UPPM. A previs•o • de realizar, entre os meses de abril a
julho a escrita dos programas do Piano, ap6s validac•o do Diagn6stico
Institucional pelas c•reas e pela UPPM.

Nas ac36es administrativas, a equipe continua atuando no atendimento
prestac3•o de contas ao TCE e tamb•m no atendimento • intimac3•o da
Prefeitura do Municfpio de S•o Paulo, recebida no perfodo de quarentena,
com solicitac3c•o de informac•6es dos exercicios de 2015 a 2018 para efeito
de avaliac•o de incid•ncia de ISS.

O principal impacto relacionado ao fechamento temporc•rio do Museu do
Futebol, no cen•rio de 16 de marc•o a 30 de junho, • na captac•c•o de
recursos operacionais. A nova meta pactua a obtenc3•o de 19,3% de
recursos frente ao novo valor de repasse, considerando o
contingenciamento de 50% do valor nos meses de maio a julho.

Outras medidas de gest•o executi,•a que o IDBrasil destaca nesse Piano • a
implantac•c•O do Programa de C/•mpliance (em 2019), corn a criac•o do
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Comit• de I•tica e Compliance, a publicac;•o do C6digo de I•tica e Conduta

(entregue em m•os a todos os colaboradores) e a disponibilizac3•o de um

canal de den•ncia - Canal de I•tica. S•o ac36es para instituir com mais

transpar•ncia e clareza procedimentos institucionais para pOblico interno e

externo.

Por meio de uma iniciativa de funcion•rios foi criado um Grupo de Trabalho
composto por colaboradores de diversos niveis hier•rquicos e diferentes

setores, para temas como diversidade sexual, •tnica e de g•nero, que

atuar• em linha com o Programa de Compliance e o C6digo de I•tica e

Conduta, estabelecendo programas de treinamento e sensibilizac•o •s
quest6es como racismo, homotransfobia e desigualdade de g•nero. As

reuni6es desse grupo permanecem no periodo da pandemia, por meio

digital.

O IDBrasil implantou avalia(35es internas mensais com indicadores chave de

performance para todas as suas •reas de atua•o e em 2020 contar•
tamb•m com an•lise de performance financeira de todas as suas •reas.
Este controle possibilita o acompanhamento por parte do conselho, direc•o
e coordenac3•o de todas os programas da organiza•o social. Os indicadores
de resultado continuar•o a ser monitorados quando houver a volta do

funcionamento e, nesse meio tempo, ser•o analisados novos indicadores
relativos ao alcance do p•blico digital.

III) NLIMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA

Total de 7 funcion•rios:
Diretor Executivo, Diretora T•cnica e Diretora Administrativa e Financeira,

Coordenadora de Comunicac•o e Desenvolvimento Institucional,
Supervisora de Desenvolvimento Institucional e 2 T•cnicos de

Desenvolvimento Institucional.

IV) PIJBLICO ALVO

Visitantes, p•blicos de relacionamento (parceiros e patrocinadores) e

usu•rios em geral.

PESQUISA2"PROGRAMA DE ACER•ONSERVA•AO,, DOCUMENTA•AO E
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I) OBJETIVOS ESPECIFICOS

¯ Salvaguardar e desenvolver o patrim6nio museol6gico, arquiv[stico
[quando for o caso] e bibliogr•Sfico [quando for o caso] dos museus da
SEC, para que os mesmos sejam preservados, valorizados e
disponibilizados no presente e para as geracj•es futuras.

¯ Assegurar a conservacjc•o e preserva•o dos acervos museol6gico,
arquivistico e bibliogr•fico, por meio de piano de conservag;c•o com a•6es
preventivas e corretivas.

¯ Garantir recursos financeiros para as atividades de preservac•o, pesquisa
e disponibilizac3•o dos acervos (contrata•o de servi•os pr6prios e/ou de
terceiros e compra de materiais).

¯ Prover recursos humanos especializados e capacitados para as atividades
de preservacjc•o, pesquisa e disponibilizag•o dos acervos.

¯ Adotar crit•rios e procedimentos baseados em normas internacionais
para gest•o dos acervos e nas diretrizes construidas pela UPPM.

¯ Manter invent•rio e todos os tipos de registros atualizados dos objetos
sob guarda permanente e/ou temporcSria (empr•stimos de curta ou Ionga
durac•o).

¯ Manter procedimentos e registros atualizados de movimentacj•o e uso
dos objetos.

¯ Promover higienizac•o e ag6es de conservac3•o dos acervos e/ou
tratamento adequado de itens digitais e suportes de patrim6nio
imaterial.

¯ Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibilizacjc•o de informacj6es sobre
os acervos da instituic•o.

¯ Realizar estudos, pareceres e outras a•6es para ampliacj•o qualificada do
acervo, estabelecendo ajustes com o Poder P•blico e a iniciativa privada
para aquisic3•o de acervos relevantes para o patrim6nio cultural do
Estado.

¯ Articular as ac•6es realizadas, constituindo um Centro de Pesquisa e
Refer•ncia que amplie as possibilidades de producj•o e difus•o de
conhecimento, e de intera•o do p0blico com as tem•ticas do acervo,
atento •s quest6es da Museologia contempor•nea.

II) ESTRATEGIA DE ACAO

O Programa de Acervo concentra a atuac3•o do Centro de Refer•ncia do
Futebol Brasileiro, setor respons•vel por pesquisa e gest•o de acervos da

Instituic•o. A equipe dedicada ao Programa estc5 100% ajustada para o
teletrabalho e pode manter todas as rotinas da •rea, uma vez que o banco
de dados j• operava corn a alim/e•tacjc•o e consulta online e as demais ac•Ses
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de acervo s•o focadas na produ(•o de conteQdo digital. Est• mantido

tamb•m o atendimento a pesquisadores por meio de email e telefone. O

conteOdo digital (teses, artigos e ebooks) que puderem ser disponibilizados

nesse atendimento, s•o indicados ou enviados aos pesquisadores, se for

necess•rio.

A equipe tamb•m est• dedicada • cataloga(3•o no Banco de dados dos
arquivos (peri6dicos, artigos, teses, etc.) em formato digital. O passivo

dessa cataloga(•o soma 624 itens. AlUm disso, estuda-se realizar, no
periodo, a atualizac•c•o da lista de palavras-chave visando aprimorar o
sistema de busca de conteQdo do banco de dados.

AlUm das a(•6es de rotina e de atendimento remoto, a dedica(•o da equipe

no periodo estc• voltada & produc•o de conteQdo para as exposic36es virtuais

(meta do Programa de Exposic•6es), para site e redes sociais do Museu,

aderindo • campanha #CulturaemCasa, • preparation das metas do
Programa SISEM (em conjunto com outras •reas do Museu, conforme

descric•o adiante), alum da reorganizac3,•o dos workshops para plataforma
digital.

Para melhor conserva(•c•o, a camisa do jogador Pel• foi retirada da vitrine na
exposi(•o (onde fica na posi(3•o vertical) e transferida para um local de
guarda no Museu na posi(•,•o horizontal e protegida da luz. A camisa dever•
ser transferida para reserva t•cnica especializada, no cen•rio de que o
fechamento do Museu se estender• por pelo menos 90 dias.

Os esforc•os do IDBrasil centraram-se em manter as metas e resultados
previstos para esse programa em 2020. Todas as ac•6es foram mantidas,
duas delas com redu(•,•o e outra com ampliac•o. Abaixo, um resumo:

•" A meta de pesquisa de refer•ncias est• mantida com uma redu(•c•O do
nQmero de refer•ncias pesquisadas, alum da redistribuic•o destas
pelos trimestres. Para o segundo trimestre ter• foco em mapeamento

digital, em sites e redes sociais, de grupos que praticam futebol n•o
profissional e se identificam como grupos LGBT.

•" Os workshops t•cnicos tamb•m foram redistribuidos e ser•o todos
em plataforma digital. Os temas s•o: a) pesquisa em contexto

digital; b) politica de acervo, com representantes do Museu da
Imigra(•o, Museu da Casa Brasileira, Museu do Caf•, Museu do

Futebol, mais Comit6 de Poli/!2ta de Acervo; c) Preserva(3c•O Digital

entre profissionais das Erea,s'de TI e Acervos dos museus da SECe
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instituig6es culturais convidadas e d) centros de refer&ncia, com o
Museu do Futebol, museus da ACAM-Portinari, Catavento e outros.

•" 0 maior impacto ocorreu no projeto de ag•o extramuros intitulado
"Futebol uma caixa de surpresas", que visava levar a instituig6es

sociais e bibliotecas comunit•rias livros excedentes da biblioteca do
CRFB, junto com ag6es educativas e culturais. A meta foi
reprogramada para ter continuidade no segundo semestre, por•m,
em menor n•mero pois n•o h• ainda certeza sobre como ser• o
retorno do isolamento social.

•" J• a produg•o de artigos com contet•do do acervo teve aumento de
10 para 12, interligando com as ag6es de comunicag•o da SEC
(#culturaemcasa).

•" O estabelecimento de parcerias, meta para Ultimo trimestre, est•
mantido e considera as m•ltiplas potencialidades de realizag•o de
ag6es, incluindo, mas n•o se limitando a, ampliag•o do repert6rio
patrimonial, na medida em que potencializa a projeg•o e o impacto

do Centro - e, por sua vez, do pr6prio Museu - perante distintos
p•blicos.

Como metas condicionadas, apresenta-se o reforgo de catalogag•o do
acervo em banco de dados, trabalho que requer equipes exclusivamente
dedicadas para que haja resultados de maior escala. A interface do Banco

de Dados requer ateng•o especial para uma atualizag•o em sua
programag•o, especialmente para responsividade a celulares e melhorias de
divulgag•o das coleg6es. Outra meta diz respeito ao trabalho de edig•o de
material em vfdeo que se encontra de modo "bruto" no acervo, em especial

as entrevistas criadas nos projetos de Hist6ria Oral desenvolvidos ao Iongo

dos anos de 2011 a 2016.

III) NLIMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA

Total de 7 funcion•rios e 2 estagi•rios:
Diretora T•cnica, Coordenadora do Centro de Refer@ncia do Futebol

Brasileiro,1 BibliotecErio, 1 Muse61oga, 2 Assistentes de Documenta•,•o, 1

Assistente de Pesquisa.

IV) PI•IBLICO ALVO
Funcionc•rios, pesquisadores e usu•rios

3. PROGRAMA DE EXPOSI•C)ES E PROGRAMA•AO CULTURAL

I) OBJETIVOS ESPECIFICOS/•
Kua Mau• 5:1., Luz, S•o Paulo - SP
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¯ Ampliar a extrovers•o do acervo e da tem•tica de atua(•o do museu,
contribuindo para a forma(•o de p•blico de museus e equipamentos

culturais, por meio de exposi(•6es, cursos, oficinas, workshops, palestras
e eventos que viabilizem, com acessibilidade, o acesso qualificado da
popula(•o • cultura e • educa(•o.

¯ Contribuir para o fortalecimento dos calend•rios cultural e tuHstico do
Estado e do municfpio, oferecendo • popula(•o programa(•o especial e
qualificada nos seguintes eventos: anivers•rio da cidade, Virada Cultural,
Semana dos Museus (maio) F•rias no Museu (julho), M•s da Consci•ncia
Negra (novembro) e F•rias no Museu (janeiro).

¯ Estimular a produ(•o cultural na •rea tem•tica foco do museu, por meio

de premia(•6es, projetos de resid•ncia artfstica e bolsas de estudo para
projetos com qualidade artfstico-cultural e contrapartida sociocultural
(exposi(•6es, apresenta(•6es, oficinas etc.).

¯ Contribuir para a integra(•o do museu na Rede de Museus da SEC, por
meio de a(•6es articuladas corn os demais museus da SEC,
potencializando a visibilidade e atratividade das a(•6es realizadas.

¯ Ampliar o p6blico visitante do museu e de suas atra(•6es e servi(•os,

contribuindo para o crescimento do p•blico previsto no Planejamento

Plurianual do Estado.
¯ Realizar pesquisas especificas de satisfa•o do pOblico com as exposi(•es

e programa(•o cultural para subsidiar a gest•o na avalia(•o da
programa(•o realizada.

Ilr) ESTRATEGIA DE A•:.•O

As a(•es do Programa de Exposi(•es e Programa(•o Cultural, nos t•ltimos 3
anos, vinham sendo feitas com recursos de leis de incentivo e n•o com
recursos do contrato de gest•o. Em 2020, no entanto, o IDBrasil
equacionou para contemplar na verba do Contrato algumas a(•es que s•o
realizadas em parceria e tem custos minimos ao Museu, alum do trabalho
da equipe dedicada. S•o eventos como encontros de colecionadores de
figurinhas (para troca), reunites do Grupo Memofut e outras palestras. As
a(•es ocorreram entre os meses de janeiro e fevereiro e ter•o as metas

reduzidas no periodo de fechamento tempor•rio.

Mantendo a estrutura dos t•ltimos anos, prev•-se tamb•m a cria(;•o de tr•s
novas exposi(;•es online na Plataforma do Google Arts&Culture. A primeira
visa celebrar os 80 anos do Est•dio do Pacaembu. As demais versar•o sobre

os cinquenta anos da conquista d•,tricampeonato mundial de futebol pela
sele(•o brasileira masculina ern•0.• As exposi(•6es est•o sendo feitas corn
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colaboradores do Centro de Refer•ncia, do Educativo e da Comunicacj•o,
com a direcj•o geral da Diretoria T•cnica do Museu.

Jc5 a exposicj•o tempor•Sria de 2020, que ter• como tema a celebracj•o dos
80 anos do jogador Pel•, est• com recursos reservados no Piano Anual do
Museu do Futebol na Lei Federal de Incentivo • Cultura (Lei Rouanet) e, por
essa raz•o, est• sendo produzida no periodo do fechamento, deixando
pendente apenas a etapa final da montagem. A previs•o • de abertura no
quarto trimestre. A Coordenacj•o do NQcleo de Exposicj•es, a Direc3•o
T•cnica e a equipe administrativa est•o trabalhando, via teletrabalho, corn
as equipes e fornecedores envolvidos no projeto. Por essa raz•o, essa meta
foi adicionada ao quadro de metas pactuadas (na minuta anterior, constava
como meta condicionada). O IDBrasil acredita na pot•ncia desse tema de
exposicj•o para a retomada do funcionamento do Museu ao pOblico
presencial, com forcja e alegria para a passagem desse contexto delicado de
pandemia e crise econ6mica.

Outro projeto que j• conta com recursos captados pela Lei Federal de
Incentivo ao Esporte • o "Com a Bola Toda", que trarc5 08 dias de atividades
esportivas e I•dicas na •Srea externa do Museu, distribuidos em 4 meses (1
final de semana por m6s). Espera-se iniciar esse projeto no terceiro

trimestre, se houver a possibilidade de retomada das atividades regulares
nesse periodo. Do mesmo modo como ocorreu com a exposic•o tempor•ria,
essa meta foi adicionada ao quadro de metas pactuadas (Anexo II) pot jc5
estar com recursos destinados na conta especifica do projeto.

Para ativar o Museu do Futebol durante a quarentena, colaborando com a
plataforma da Secretaria, denominada "Cultura em Casa", o Museu tem
realizado sess6es de cinema em streaming. Batizado de "Cinema na Rede",
as equipes de exposicj6es e programacj•o cultural e de comunicagc•o tern
feito a selec•o e buscado a autorizacjc•o para exibic•5o de filmes sobre
futebol nos perfis institucionais no Facebook e no YouTube, todos os
s•bados, •s 21h. O crit•rio de escolha s•o filmes que n•o estejam ainda
disponibilizados online. A primeira sessc•o aconteceu no primeiro scSbado
ap6s o fechamento do Museu (21/3) e o programa segue, desde ent•o, corn
regularidade e bastante ades•o do pt•blico (entre 500 e 700 conex6es
simult&neas em m•dia). Assim, ampliamos o quadro de metas do Programa

incluindo o n•mero minimo de acjSes dessa natureza digital. AlUm da

exibic3•o de filmes, a equipe do IDBrasil tern buscado interlocucjc•o constante
com parceiros para a promocj,•o de "lives" e "webinars" tem•Sticos. A equipe

/

tem buscado cuidado, entretanto, para of,e/recer algo diferenciado e com
p•blico com alto potencial de engajament•.

/
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Abaixo, a sintese das metas repactuadas:
v" Inclus•o de 2 metas antes condicionadas, agora pactuadas por j•

hayer recursos de leis de incentivo, a saber, a realiza•o de 1
exposic•o tempor,•ria e do projeto "Corn a Bola Toda".

v" Inclusc•o de 1 meta de programac;•o dedicada • exibic;,•o de filmes
com a tem•tica futebol via streaming pelo Youtube e Facebook do
Museu do Futebol.

v" Redu(;•o das metas de eventos presenciais (ac3•es 12 e 13 no Piano
de Trabalho) devido ao fechamento de 90 dias.

•" A antecipac;•o de 2 exposic;Ses virtuais na plataforma Google Arts &
Culture para o segundo trimestre, dentro das ac•es da plataforma
"Cultura em Casa".

O Programa ainda concentra as ac3•es de rotina, dirigidas • manuteng•o
tecnol6gica e expogr•fica da exposic;c•O de Ionga durag•o do Museu. Pelo
car•ter dessa exposic;•o, ha demanda por constantes trocas de suportes
que acabam sofrendo com desgastes devido ao intenso fluxo de visitantes.
No periodo de fechamento, ser•o feitas at;des de manutenc;•o pontuais
(como pintura de pisos e suportes) e a produc3•o de orgamentos para
demandas de atualiza(;c•O de conteOdos para a exposic;•o de Ionga durac3•o.

III) NOMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA

Total de 09 funcion•rios:
Diretora T•cnica, Coordenadora de Exposic;Ses e Programac;•o Cultural,
T•cnico em Produc;•o.
Coordenador de Tecnologia, 2 Analistas de Suporte, 3 Auxiliares de Servic;os
Gerais de Tecnologia.

IV) PIJBLICO ALVO

Visitantes e usu•rios em geral.

4. PROGRAMA EDUCATIVO

I) OBJETIVOS ESPECIFICOS

¯ Contribuir com a educag•o n•o formal, possibilitando a acessibilidade e
a construc;•o de conhecimentos (cognitivos, afetivos, sensiveis, criticos,
desenvolvimento de habilidad/es etc.) a partir do patrim6nio preservado
e comunicado pelo museu p/dr meio de visitas educativas, produg:•o de

/ 2O
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materiais e conte•dos pedag6gicos, oferta de oficinas, alum da
estruturac•o de programas e projetos especificos para diferentes
pOblicos, promovidos por equipe fixa e qualificada;

¯ Contribuir para a formac•o de p•blico para museus por meio de
parceria com as redes p•blica e privada de ensino, e implantar
estrat•gias de manutenc3•o do acesso do p•blico escolar aos museus, a
partir de ac36es espedficas desenvolvidas de acordo com as
especificidades e potencialidades da instituic3•o;

¯ Realizar pesquisa de perfil e de satisfac•o do p•blico escolar, para
subsidiar a avaliac•o e o aperfeic•oamento dos servic3os prestados;

¯ Aperfei•oar e intensificar as parcerias com as redes estadual e
municipal de educac3•o, instituic•6es de ensino superior e instituic•6es
n•o escolares diversas, tais como ONGs, Institutos, Associac36es,
ag•ncias de turismo, dentre outros;

¯ Desenvolver e executar projetos e a•6es que promovam a inclus•o
social, trazendo para o museu ou levando o museu a Iocais onde se
encontram grupos sociais diversificados, marginalizados e com maior
dificuldade no acesso a equipamentos culturais (tais como pessoas com
defici•ncia, idosos, pessoas em situac•o de vulnerabilidade social) ou
que estejam no entorno do museu.

¯ Apoiar a qualificac•o dos principais respons•veis por visitas de grupos,
por meio de cursos e oficinas de capacitac3•o para professores,
educadores, guias de turismo e outros.

II) ESTRATEGIA DE A(•AO:

O Programa Educativo do Museu do Futebol concentra as a•6es dedicadas
ao atendimento ao p•blico, com foco na mediac•o entre o acervo e os
visitantes. A equipe • composta por uma coordenac3•o, supervisores,
educadores, orientadores de p•blico e um assistente administrativo. A
equipe atua de modo integrado, embora haja atribuic•6es diferentes entre
seus membros. Aos educadores cabem as atividades a estudantes, familias,
turistas e demais pEblicos que acessam o Museu, de modo espont•neo ou
agendado.

As ac•6es educativas presenciais tiveram impacto direto corn o fechamento
do Museu. A equipe do N•cleo Educativo, no entanto, rapidamente se
organizou em diferentes grupos de trabalho e t•m atuado em diferentes
produc•6es de conte•do para al/Ymentar as ac•6es de ativac•o digital do
Museu, •seguindo as orientac•s•da campanha #CulturaemCasa. AlUm disso,
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est•o participando de cursos de formac•o em diferentes •reas, como

acessibilidade, seguranc3a no trabalho, criac3•o de conte0do digital, gest•o,

t•cnicas de redac3•o, etc. O objetivo • que cada colaborador do n0cleo fac3a
pelo menos 1 curso. J• h• tamb•m escalonamento de f•rias e parte dessa

equipe entrar• no regime de suspens•o de trabalho por 60 dias.

Entre 16 de marc•o e 22 de abril de 2020, antes que se iniciem as medidas
de suspens•o de trabalho e reduc•o de jornada, a equipe est• dividida em

09 frentes de atuac•o (GT's), com participac•o da Coordenac•o e dos tr•s
supervisores em todos eles, a saber: a) Criac3•o de videos para oficinas

educativas "Fac3a em Casa" - a equipe de comunicac•o far• a edic3•o final e
postagem (ver adiante a descric•o no Programa de Comunicac•o e

Desenvolvimento Institucional); b) Criac3•o de contet•do para midias sociais;

c) Estudo e participac3•o ativa no Piano Museol6gico; d) Aula de ingles

instrumental para equipe (3 educadores ministrar•o aulas de ingles b•sico
instrumental para equipes de bilheteria e orientac•o); e) Participac•o na

criac3•o das exposic36es virtuais; f) Projeto educativo Revivendo Mem6rias e
g) Criac3•o de conte0do para site educar.museudofutebol.org.br.

A ac•o de destaque • a ampliac•o do projeto "Revivendo Mem6rias", que

est• oferecendo atendimento a idosos e pessoas com AIzheimer (individuais

ou em asilos e instituic•Ses sociais), por telefone ou videoconfer•ncia. Essa

estrat•gia tem trazido resultados muito positivos, seja pela inovac3•o na

esfera da atuac•o de um nOcleo educativo de museus, seja pelo

aprendizado na equipe no manejo de tecnologias para o trabalho remoto.

Para ter um alcance maior focado em grupos de isolamento, estendemos
esse projeto para alum, de idosos com AIzheimer, qualquer perfil de idoso e

tamb•m instituic•6es de idosos, pessoas com defici•ncia e pessoas em

situac3•o de vulnerabilidade social. As conversas do projeto Revivendo
Mem6rias #EmCasa acontecem de terga a sexta em dois hor•rios: das
1Oh •s 11h e das 15 •s 16h. •,s terc•as e quintas s•o feitos atendimentos
individuais; •s quartas e sextas, ser•o atendidas casas de repouso e
entidades sociais que atendam outros grupos fragilizados, como pessoas
com defici•ncia e pessoas em situac•o de vulnerabilidade. Os educadores
buscam trabalhar a mem6ria afetiva dos participantes a partir do futebol e
de outros assuntos como mt•sicas, novelas e filmes.

Abaixo o resumo das ac36esjimpactadas com o fechamento devido • Covid-
19
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v" Alterac3•o das metas de atendimento de pessoas em visitas
educativas agendadas, visitas educativas para famflias aos finais de
semana e jogos e atividades como "Dado Extra", conforme
apresentado no Anexo II;

•" Alterac3•o do projeto Revivendo Mem6rias para atua(;•o em ambiente
remoto (telefone e teleconfer•ncia);

•" Manutenc3•o do projeto Deficiente Residente, deixando como meta
condicionada o curso de audiodescric•o para narradores esportivos.

As estrat•gias das a•6es educativas quando houver a reabertura do Museu,
(ainda condicionadas •s defini•6es de protocolos de visita(•o em grupos),
ser•o:

a) Visitas educativas para grupos de at• 20 pessoas, com durac3•o m•dia
de lh30 e com roteiros que se adequam ao perfil do grupo. H• o
agendamento pr•vio desses grupos, realizado internamente pela equipe pot

um assistente administrativo, sempre com a anteced•ncia de um m•s. AlUm
de receber a demanda por meio de atendimento telef6nico, o assistente
tamb•m organiza os dados do perfil do grupo, necess•rios para que o
educador prepare a visita, elabora relat6rios, controla a agenda - cobrindo
eventuais cancelamentos e outras ocorr•ncias. Para isso, h• o agendamento
ativo, por meio do oferecimento de hor•rios de visitas a instituic•6es que
constam da lista de contatos do Museu. As visitas s•o avaliadas por meio de
formul•rios estruturados aplicados a todos os grupos. AlUm disso, h•
semestralmente a pesquisa elaborada pela Secretaria de Cultura para
grupos escolares e professores.

b) Visitas mediadas aos finais de semana, para visitantes espont•neos,
em sua maioria, famflias. S•o atividades desenvolvidas de modo mais
sistern•tico desde 2016 e que vem demonstrando bons resultados. Aliado
essa estrat•gia est• o oferecimento de jogos, atividades e oficinas, sempre
nos mesmos hora•rios aos finais de semana e feriados. Para 2020, em raz•o
da mudanc•a de gestEo do Est•dio do Pacaembu o IDBrasil est• negociando
com os novos gestores as possibilidades, hor•rios e formatos das visitas ao
Est•dio. Por essa razEo, nEo constam como meta no Programa.

c) Dentro do Programa de Acessibilidade do Museu do Futebol - PAMF,
est• prevista a continuidade do premiado projeto Deficiente Residente,
abordando o tema da pessoa cega e corn baixa-vis•o. 0 retorno desse
tema, alum de prover a sensibilizac•o e formac•o da equipe, visa atualizar
a equipe t•cnica em relac•o aos suportes para transposic•o de conte•do,
alum de aprimorar para ac•6es coA a audiodescric•o.
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d) A•;Ses extramuros, em asilos, casas de repouso, orfanatos ou

instituic•6es afins, de modo a compartilhar a experi@ncia da conviv@ncia com

idosos, pessoas com defici@ncia e pOblico em situa(;•o de vulnerabilidade.

Como a(36es condicionadas, est• o oferecimento de transporte e lanches a

pt•blicos especificos (escolar ou n•o), conforme parcerias a serem

estabelecidas para o Programa. Melhorias nos recursos de acessibilidade,

em especial em aparelhos pra videolibras e renovac•o de pec3as t•teis
tamb•m s•o metas que dependem de recursos adicionais e est•o

contempladas neste Piano.

III) NtJMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:

Total de 31 funcion•rios, sendo:
Diretora T•cnica
Equipe do Nt•cleo Educativo, composta por 30 integrantes:

Coordenadora, Assistente de Coordena(•o, 1 Assistente Administrativo, 3

Supervisores, 11 Educadores, 90rientadores de P•blico (carga hor•ria 42

horas semanais) e 40rientadores de P•blico (carga hor•ria reduzida para

finais de semana).

IV) PtJBLICO ALVO:

Estudantes e grupos de visitantes.

5. PROGRAMA DE INTEGRA•AO AO SISEM-SP

I) OBJETIVOS ESPECIFICOS

¯ Integrar e participar ativamente do Sistema Estadual de Museus de S•o

Paulo, SISEM-SP;
¯ Disseminar boas pr•ticas e conhecimento t•cnico para o conjunto de

museus do Estado de S•o Paulo, por meio da colabora(3•o do seu corpo

t•cnico na elabora(•o e execu(3•o de ac•6es em municfpios da Regi•o

Metropolitana de SP e do interior do Estado;
¯ Realizar ac•6es de articula(•o, capacita(3•o, difus•o e apoio t•cnico em

institui(•6es museol6gicas e culturais em municipios da RMSP e do interior

do Estado, conforme orie,9•a(•o do Grupo T•cnico de Coordena(•o do

SISEM-SP/UPPM/SEC;/.__ 24
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¯ Participar das Redes Tem•ticas de Museus de S•o Paulo, atuando na
articula(•o, levantamento de informa(36es e realizac•o de a(•6es de apoio

•rea tem•tica afim.
¯ Propor novas ac•es que se coadunem com as linhas estabelecidas, em

di•logo corn o GTCSISEM-SP;
¯ Ampliar a visibilidade institucional do museu na RMSP e no interior.
¯ Ampliar o pt•blico atendido pela Organiza(•o Social a partir de ac36es

desenvolvidas na RMSP e no interior

311') ESTRATEGIA DE A•AO

A atua(•o do Museu do Futebol no Programa de Integra(•o do SISEM-SP
prev• a realiza(•o de tr•s palestras e/ou oficinas sobre assuntos t•cnicos
relevantes para a gest•o de Museu. Com o contexto da pandemia do
COVID-19, o IDBrasil, com a valida(3•o do GT SISEM da UPPM, concentrar•
as ac•6es entre os meses de maio a julho e proporcionar• em formato de
webinar, em plataformas digitais.

O foco dos semin•rios ser•o a divulga(•o de boas pr•ticas dos museus
paulistas, incluindo o Museu do Futebol, no que se refere a tr•s temas de
relev•ncia para o contexto museal atual: comunicac•o digital, educa(•o e
gest•o de riscos de seguranc•a e conserva(•o.

Haver• tamb•m uma a(•o com a rede tem•tica de "Mem6ria e esporte".
Inicialmente previa-se algo no contexto dos Jogos Olimpicos de T6quio,
mas, em raz•o do adiamento destes, ser• pactuado, em conjunto corn a
rede, um novo tema. Essa meta tamb•m ocorrer• em plataforma digital.

O Museu do Futebol tamb•m dar• prosseguimento ao avan(•o no Cadastro
de Museus IQC Niveis, contudo, ser• concluido ap6s a finaliza(•o do Piano
Museol6gico previsto para o segundo trimestre.

III) NtJMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA

Total de 3 funcion•rios:
Diretoria T•cnica, Coordenadora de Exposi(•6es e Programa(3•o
Coordenadora do Centro de Refer•ncia do Futebol Brasileiro.

Cultural,

IV) PI•IBLTCO ALVO

Museus e municipios do interior,/.. Grande S•o Paulo e seu p•blico.

R•a Nlau• 51, Luz, S•o Paulo - SP/
25



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

GABINETE DO SECRET,•RIO

n PROGRAMA DE
INSTITUCIONAL

COMUNICACAO E DESENVOLVIMENTO

I) OBJETIVOS ESPECIFICOS

¯ Divulgar amplamente as exposi(j6es, a programa¢•o cultural, as acj6es de
pesquisa e os servic•os prestados pelo museu, contribuindo para a
ampliac•o do conhecimento e da valoriza(;•o do patrim6nio museol6gico
por parte do pOblico em geral, e para o crescimento do nOmero de
visitantes e participantes das atividades desenvolvidas.

¯ Prestar informacj6es atualizadas sobre a programacj•o e servicjos do
museu.

¯ Elaborar publicacj6es diversas, com enfoque educativo, hist6rico,
artistico, t6cnico e/ou cientifico-tecnol6gico, contribuindo para a
ampliac•o do conhecimento geral e especifico acerca das linhas de
atua(3•o e dos principais temas afetos ao museu.

¯ Atuar corn a comunicac•o interna, produzir a comunica(;•o visual e
implantar/requalificar a sinaliza•o interna e externa do museu.

¯ Realizar a(j6es de relacionamento com pQblicos-alvo, buscar potenciais
parceiros e, em conjunto com o Programa de Gest•o Executiva,
Transpar6ncia e Governanc•a, estruturar programas de apoio ao museu.

¯ Fortalecer a presencja do museu nos meios de comunicac3•o como
equipamento cultural do Governo do Estado de SP de alta qualidade e
interesse social.

II) ESTRATEGIA DE ACAO
O relacionamento do Museu do Futebol corn o seus p•blicos por meio de
variados canais de comunica(j•o continua sendo atividade fundamental para
o gerenciamento da reputac•o institucional, que • um dos seus ativos mais
importantes, n•o s6 do ponto de vista simb61ico, mas tamb•m financeiro:
a capacidade de manter a imagem do Museu do Futebol em alta, corn
percep(;•o positiva do p•blico, que possibilita o estabelecimento de
parcerias institucionais e a conquista de patrocinadores e empresas
IocatcSrias dos espac•os do museu para eventos que viabilizam a amplia(;•o
de projetos e do atendimento ao pQblico.

Por este motivo, para o ano de 2020, o IDBrasil mant6m as metas do
Programa de Comunicac3•o e Desenvolvimento Institucional, por entender
que o setor • estrat•gico para manter ativa a presenc;a do Museu do Futebol
no periodo do fechamento tempor•rio e em sua posterior retomada de
atividades,
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Abaixo, est•o descritas as principais medidas j• adotadas e estrat•gias de
atuac•o no periodo de fechamento tempor•rio:

1. Comunicac;•o sobre o fechamento temporbrio - A comunicac3•o
sobre o fechamento tempor•rio do Museu do Futebol, em atendimento ao
Decreto 64.864/2020 e • Deliberac•o 1, de 17/03/2020, foi realizada de
imediato em todos os canais propriet•rios e parceiros do Museu do Futebol.
Quando possivel, foi postada na [ntegra a nota encaminhada pela Assessoria
de Imprensa da SEC.

Canais alterados:
v" Site institucional
v" Facebook
v" Instagram
•" Twitter
v" Google Maps
v" Sympla
,," TripAdvisor
•" Peixe Urbano

2. Colabora•;•o com a Campanha #CulturaEmCasa - Tamb•m de
imediato, foram encaminhadas • Assessoria de Comunicac•o da SEC todas
as informac;6es solicitadas a respeito das plataformas e conte0dos digitais
disponiveis nos canais do Museu do Futebol. O Museu vem se engajando na
campanha por meio do uso da hashtag nas postagens em redes sociais,
marcac;•o dos perfis da SEC, inclus•o de boiler sobre a campanha em todos
os releases encaminhados para a imprensa e envio peri6dico de novas
informac;Ses • SEC.

3. Parcerias de divulga•o - A partir da iniciativa da exibi•o de filmes
em streaming (ver acima, item Programa de Exposi;6es e Programac;•o
Cultural), o IDBrasil realizou parcerias diversas a fim de amplificar o de
alcance potencial, gerando, alum disso, major engajamento com o pt•blico
torcedor. Por meio de publica•6es cruzadas no Facebook, os filmes foram
exibidos simultaneamente nos perfis dos parceiros, que atuaram tamb•m
na divulgac3•o pr•via. Dentre as parcerias j• estabelecidas, incluem-se:

•" Federac•o Paulista de Futebol
•" Acervo da Bola
v" Portuguesa de Desportos
v" Esporte Clube Bahia
v" Guarani Futebol Clube

4. Hotsite - O site principal do Museu do Futebol est• sendo reformulado,
dentre outras raz6es, por apresentar pouca versatilidade no uso de
conteOdos multim[dia. Enquanto/este trabalho se desenvolve mesmo corn o
museu fechado, as equipe/s/ de Comunicac•o e Tecnologia criaram

j'
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rapidamente um hotsite para oferecer ao p•blico conteOdos diversos,
visando promover a ampliag•o do acesso a atividades que possam set
realizadas em casa. Hospedado na URL educar.museudofutebol.org.br,
o site tem um visual simples e IQdico, inspirado na identidade visual
construfda pela ag•ncia Lew Lara (pro bono) para as demais pecjas de
divulgacj•o do Museu. O site ser• atualizado constantemente com novas
atividades.

5. Jogos e brincadeiras - AlUm dos conteOdos educativos e de acervo, a
equipe de Comunicag•o passou a produziu novos materiais para
disponibilizac•o no hotsite educar.museudofutebol.org.br, a exemplo de
moldes para papertoys inspirados em jogadores de futebol, cruzadinhas,
jogos dos 7 erros, tutoriais para desenhar mascotes, dentro outras
atividades.

6. Adequa•o da estratbgia de impulsionamento no Facebook e
Instagram - A partir do fechamento do museu, toda a estrat•gia de
impulsionamento foi repensada de forma a gerar tr•fego para os conte•dos
digitais do museu. Campanhas como a divulgac•o de espac•os para eventos,
agendamento de visitas educativas e atracj•o de turistas, pot exemplo,
est•o temporariamente suspensas.

7. Branding do projeto Revivendo Membrias #EmCasa - A equipe de
Comunicac3•o atuou em parceria com o Educativo para a formatac•o do
projeto Revivendo Mem6rias #EmCasa, garantindo sinergia corn a proposta
de atendimento remoto a idosos e instituic•es de atendimento a pessoas
em situac•o de vulnerabilidade e a campanha #CulturaEmCasa da SEC.
AlUm disso, a divulgac•o do programa tem garantido um importante espac•o
para o Museu do Futebol na imprensa, levando ao p•blico que suas
atividades continuam de fato, ainda que o museu esteja fechado.

Abaixo, o resumo dos impactos nas metas do Piano de Trabalho:

¯ Ac•es mantidas p6s-Covid-19
v" Cria(j•o do novo site do Museu do Futebol
v" Metas de novos seguidores nas redes sociais

¯ Ac•6es repactuadas p6s-Covid-19

¯" Acj6es com influenciadores digitais: A primeira a•o com
influenciadores seria realizada em mar(jo para divulgac•o de um
evento da programa•go cultural que foi suspenso em raz•o das
provid•ncias de combate • propagac•o do coronavirus. A meta
continuar• prejudicada enquanto o Museu estiver fechado, pois as

ac•6es com influenciadores digitais pressup•em uma troca entre as
pares - por exemplo concess•o de ingressos para visitacj•o ou
acesso a atividades especiai/s, como aberturas de exposi(•o. A fim de
preparar o Museu paraA momento de reabertura, sugerimos a
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realizac•o de uma ac•o desta meta no segundo trimestre: o
cadastramento de microinfluenciadores que desejem realizar parceria
com o museu, com foco especial nos que t•m interesse em quest6es
como rac•a, g•nero e e direitos das pessoas corn defici•ncia.

,/ Inserc•es na midia: a meta foi cumprida no 1 ° trimestre mesmo corn
o fechamento do museu a partir do dia 17/3, por•m fica
extremamente prejudicada para o segundo trimestre, por m•ltiplos
fatores: n•o apenas o fechamento do museu, como tamb•m o
cancelamento dos campeonatos de futebol e o consequente
enxugamento dos espac•os e equipes dedicadas ao esporte na
imprensa. V•rios programas esportivos sairam do ar e os cadernos de
esportes foram reduzidos para ampliac•o do espac•o jornalfstico
dedicado • cobertura da pandemia. AlUm disso, foram pedidos os
"ganchos" (possibilidades de relacionar acontecimentos esportivos ao
museu) e toda a intensa demanda por gravac•6es no espac•o do
Museu. Finalmente, a meta para o segundo trimestre contava com a
abertura da exposic•o Pel•, raz•o pela qual previamos uma meta
maior para este tri do que nos demais.

NQmero minimo de visitantes virtuais: a frequ•ncia no site
www.museudofutebol.org.br caiu a 45% do normal ap6s o
fechamento do museu, j• que as p•ginas mais acessadas s•o, de
Ionge, a de informac•6es de servic•o (ingressos e hor•rios de
funcionamento) e agenda da programac•o cultural. Mesmo com o
aumento no acesso da p•gina de exposic•6es virtuais (que agora • a
mais acessada), o tr•fego neste site n•o deve voltar ao patamar
normal enquanto o Museu estiver fechado, em que pesem os esforc•os
neste sentido - inclusive com a criac•o de um novo hotsite para a
disponibilizac•o de atividades diversas.

Ap6s o retorno das atividades regulares em sua sede, o IDBrasil continuar•
com as demais estrat•gias de ac•o do setor, abaixo relacionadas.

1) Parcerias

Ser•o buscadas, de forma continua e sistem•tica, parcerias com empresas
privadas, fundac•6es, instituic•6es e 6rg•os pt•blicos visando a diversifica(•o
das fontes de receita, o aumento das plataformas de divulgac•Eo do Museu
para seu posicionamento como equipamento cultural de excel6ncia.

Ser•o prospectados patrocinadores, doadores pessoas fisicas, verba de
emendas parlamentares, acordos em forma de permuta total ou parcial -

como, por exemplo com veiculos de comunicac•o, empresas de mobili•rio
urbano, equipamentos e insumos -, clientes para Iocac•o dos espac•os para
eventos e outras parcerias institucionais diversas, incluindo mas n•o se
limitando a instituic•6es do terceiro//setor, torneios de futebol de feminino, de
v•rzea e LGBT, promotores de c/o'rridas/eventos na Prac•a Charles Miller e no
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Est•dio do Pacaembu, feiras e eventos da cidade de S•o Paulo, entre
outras.

3) Articula(;•o corn influenciadores digitais

A equipe do IDBrasil trabalhar• fortemente no relacionamento com pessoas
de diversos perfis, desde que atuantes em midias sociais, de forma a
compor redes de parceiros para amplificar a divulgac;•o do Museu do
Futebol. AIguns dos perfis de influenciadores que ser•o o foco da
articula(;•o: jogadores/as e ex-jogadores/as de futebol; perfis difusores de
informac;6es sobre turismo e passeio para crianc;as; perfis de causas sociais
associadas ao futebol (inclus•o, pessoas com defici•ncia, projetos sociais,
combate ao racismo e homofobia), dentre outros. Cada influenciador ser•
acionado estrategicamente, quando uma necessidade do Museu coincidir
com uma oportunidade de ac;,•o massiva de divulgac•o.

4) Diversifica•;•o do conteOdo em redes sociais
A equipe de Comunicac;•o buscar• atualizac;•o constante das tend•ncias nas
redes sociais, adequando o conte•do ao comportamento do p•blico e aos
ajustes promovidos pelas pr6prias plataformas. Recursos de postagens com
tempo determinado (Stories) devem ganhar mais destaque este ano. A
estrat•gia tamb•m contempla a possibilidade de impulsionamentos pagos
para posts especificos, quando houver necessidade de ampliac;•o do alcance
da mensagem em quest•o.

5) Diversifica•o do relacionamento corn a imprensa
O trabalho de divulgac•o do Museu do Futebol por meio de veiculos de
imprensa buscar• uma diversifica•o ativa das pautas associadas ao Museu
do Futebol, de forma a ampliar o potencial de espac3o na mfdia espont•nea.
Uma vez que os veiculos tradicionais v•m tendo espac•o reduzido,
principalmente no caso da midia impressa, novas midias ser•o trabalhadas
com mais forc•a - principalmente veiculos nascidos no ambiente digital,
plataformas de streaming, Podcasts e perils jornalisticos que trabalham
exclusivamente em redes sociais.

III) NUMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA

Total de 6 funcion•rios e 1 estagi•rio:
Diretor Executivo, Diretora T•cnica, Coordenadora de Comunicac;•o e
Desenvolvimento Institucional, Assessor de Comunicac;•o e Marketing, 2
Assistentes de comunicac;•o (1 deles com foco em design de pet;as gr•ficas)
e 1 estagi•rio.

¯rv) PI•IBL'rCO ALVO
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Imprensa, visitantes, patrocinadores, instituic•6es parceiras e usu•rios em
geral

7. PROGRAMA DE EDIFICA•C)ES: CONSERVA•AO, MANUTEN•AO E

SEGURAN•A

I) OBJETIVOS ESPECIFICOS

¯ Assegurar a manuten•o fisica e a conservac3•o preventiva das
edificac•6es, instalac•6es e equipamentos de infraestrutura predial,
investindo, no minimo 5% do repasse do Contrato de Gest•o em ac•es
de operac•o e em sua manutenc•o preventiva e corretiva

¯ Garantir a seguran•a da edificac•o, do acervo e das instalac•6es, bem
como dos usu•rios (visitantes, pesquisadores, participantes de eventos)
e funcion•rios

¯ Criar condic36es para a acessibilidade fisica •s •reas expositivas, de
trabalho e de uso comum.

¯ Ampliar a sustentabilidade ambiental dos museus.

II) ESTRATEGIA DE ACAO

O piano de trabalho para o ano de 2020 mant•m a previs•o de realizac•o
de todas as ac•6es de rotina e a renovac•o do AVCB e do AIvar• de
Funcionamento de Local de ReuniEo. Mesmo corn a pandemia do Covid-19
est• sendo possfvel manter as ac36es de manuten•o e seguranc•a,
resguardados os devidos ajustes em raz•o do fechamento tempor•rio.

H• tr•s colaboradores do IDBrasil, do N•cleo de Operac•6es e Infraestrutura,
trabalhando no edificio do Museu. O IDBrasil adotou todas as medidas de
preven•o indicadas como a disponibilizac•o de •lcool em gel e o
fornecimento de m•scaras de prote•o PFF2 (superior a N95).

AlUm de acompanhar equipes terceirizadas, a equipe de manutenc3•o do
IDBrasil est• operando em ac;•es de pintura de piso, que necessitavam do
Museu fechado para poderem ser completadas. AlUm disso, est•o sendo
feitos trabalhos de limpeza em altura. Os aprimoramentos ficam sujeitos a
recursos adicionais, tais como projetos de automa(;•o, adequa(;•o de •reas
administrativas e de trabalho das equipes internas, e melhorias nos

equipamentos de pre• e combate a inc•ndio.
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A obten(;•o de AVCB em todas as exposi(;6es tempor•rias e itinerantes

(estas quando o local que recebe j• possui o pr6prio AVCB regularizado)

ser• mantido como a(;•o obrigat6ria no projeto. Esse custo • parte do total

dos projetos, e liderado pelas equipes de manuten•o predial e os
respons•veis pelos projetos na •rea fim.

Em raz•o da renovag•o do Piano Museol6gico do Museu do Futebol, tendo
em vista que o Programa de Seguran(•a • um dos eixos desse documento,
em 2020 o IDBrasil ir• contratar consultoria especializada em seguran•a de
museus para a revis•o das normas e procedimentos implantados no
equipamento e elabora(;•o de novo Piano de Seguranga. A •rea
desempenhar• as atividades com economicidade, buscando novas
tecnologias em materiais, m•quinas e ferramentas e realizando a
atualiza(•o dos pianos de modo a contemplar leis e normas vigentes.

Ser•o alocados 5% do valor do repasse ao Programa de Edifica(•es.

III) Nt)MERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:

Total de 08 funcion•rios do NQcleo de Operables e Infraestrutura, sendo:
1 Coordenador, 2 Assistentes de Coordena•o; 2 Assistentes de Servi(•os

Operacionais; 3 Auxiliares de Servic•os de Manuten(•o.
/

IV) PI•IBLICO A1VO: Visitantes e usu•ri•em geral.

/

Rua P1au@ 51, Luz, S•o Paulo - SP
32



GOVERNO DO ESTADO DE S•.O PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

GABINETE DO SECRET/•,RIO

PREMISSAS DA PROPOSTA OR•AMENTARIA 2020 - MUSEU DO
FUTEBOL

Para o exercicio de 2020, o valor referencial de repasse estabelecido pela
Secretaria da Cultura inicialmente foi o mesmo de 2019, havendo uma

reduc3•o em abril de 2020, dado o contingenciamento gerado pelo COVID-
19, representando 50% das parcelas de repasse de maio, junho e julho.
Assim, o valor original de repasse previsto foi de R$ 8.744.617 e o valor
corn a reduc•o do contingenciamento, considerado nesse or•amento, • de
R$ 7.651.540.

A manutenc3•o do valor nominal, pr•tica que ocorre h• cinco anos,
ocasionaria uma perda real no or•amento, acumulada em cerca de 20%,
considerando-se os aumentos nos custos fixos do equipamento devido a
inflac•o, dissfdios e reajustes contratuais. Corn o contingenciamento, essa
perda fica majorada para cerca de 34%. Assim, com a manuten(•o nominal
do repasse j• se apresentaria uma proposta orc•ament•ria minima,
equacionando o funcionamento ordin•rio do Museu e atividades b•sicas.
Corn o fechamento do Museu ao p•blico e o contingenciamento, foi
necess•ria reduc•o efetiva de atividades e readequac3•o de metas.

Importante destacar que no Est•dio do Pacaembu, onde est• sediado o
Museu, instalou-se um hospital de campanha para pacientes de COVID-19.
Assim, a reabertura do Museu ao P•blico s6 ser• vi•vel ap6s a

desmobilizac•o do hospital. Nessa proposta, consideramos a reabertura ao
p0blico a partir de 1° de julho/2020.Haver• necessidade de revis•o do
piano caso a reabertura seja em data posterior.

Para esse Piano de Trabalho, foram adotadas as seguintes premissas:

°Adequac•o das metas com ac•6es que independem de pOblico
presencial e que podem ser executadas em home office e com
interac•o digital no perfodo de fechamento do Museu. Destacamos
a a•c•o Revivendo Mem6rias, intera(•o do Educativo voltada para o
pOblico idoso.

°Adequac•o das metas em raz•o da reduc•o de 25% da jornada dos
funcion•rios trabalhando em home office ou suspens•o de
contratos e adequac•o das rotinas pela suspens•o ou redu•o de
jornada de contratos de funcion•rios e de terceirizados, em raz•o
do fechamento do Museu.

¯ Manutenc•Eo da exposic•oitempor•ria "Pel• 80", que j• conta corn
recurso incentivado errJrubricas especificas ao projeto dentro do
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Piano Anual do Museu do Futebol aprovado na Lei Federal de
Incentivo • Cultura. Essa ac;•o possui compromisso pactuado com
patrocinadores que fizeram o aporte de recursos. A produ(;•o da
exposic;Eo est• em andamento, e poderc• ser inaugurada dentro de
uma m•dia de 20 dias ap6s a reabertura do Museu ao pOblico.

¯ Manuten(;c•o das ac;6es culturais previstas no projeto aprovado pela
Lei Federal de Incentivo ao Esporte, tamb•m com recurso
especificamente voltado para a ac3•o

¯ Manutenc3c•o da elaborac;c•O do Piano Museol6gico - adaptac;c•O da
metodologia para viabilizar sua conduc;,•o com os envolvidos
atuando remotamente.

Em relac;•o •s receitas:

¯ Reduc;,•o do repasse pela SEC em 2020 - 50% do valor das parcelas
de maio, junho e julho, totalizando R$1.093.077.

¯ Perda de receitas de capta(;c•o operacional: bilheteria e Ioca(;•o de
espa(;os = R$ 1.122.700 -> reduzidas a zero no 2° trimestre e
retomada num patamar de 40% do cen•rio original antes COVID-
19 no 3° trimestre. Retomada aos padr6es originais do Museu no
4° trimestre.

Em rela(;c•o aos custos:

¯ Premissa b•sica de manuten(;c•o das equipes, sem demiss6es; (o
custo com rescis•es equivale em m•dia a 3 meses da folha de
pagamento).

¯ Adoc;c•o das medias provis6rias 927 de 22 de marc;o de 2020 e 936 de
01 de abril de2020, corn reduc;•o de jornada e sal•rios em 25% por
90 dias, para 47 funcion,•rios e suspens•o de contratos de 25
funcion•rios por 60 dias.

¯ Conceder f•rias ao maior n•mero possivel de funcionc•rios (esse custo
j• est• provisionado, com recurso disponivel).

¯ Trabalho remoto para grande parte da equipe, envolvendo todos os
nOcleos: Comunicac;•o e Rela(3•es Institucionais, Educativo,
Exposic;Ses, Centro de Refer•ncia, Tecnologia, Infraestrutura,
Administrativo e RH.

¯ Continuidade das ac;•es essenciais minimas para preservac;•o da
seguranc;a, manuten(;c•O do sistema de prevenc;c•O contra inc•ndio,
limpeza e estabelecimento de ac35es de manuten(;,•o, com equipe
interna, facilitadas pelo fechamento do Museu, como pintura do
espac;o expositivo.

¯ Reposic;•o de vagas de estagi,•rio e orientador de p•blico ficar•
condicionada • viabilizac;•o de novos recursos.

¯ Suspens•o de pagamentos de horas extras que n•o estejam

vinculadas • jornada usual/d,a c•rea fim em feriados.
¯ Redu(;c•O de postos de segu,r•n(;a, portaria e limpeza.
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¯ Reduc•o de despesas como energia el•trica, material de escrit6rio,
coleta de lixo, carro forte, ECAD, dentre outras pequenas despesas,
decorrentes do fechamento do Museu ao PQblico.

¯ Redu(•o de despesas de a(j6es da •rea tim, sem descontinuidade dos
programas.

¯ Recursos destinados para o Programa de Edificacj•es = 5% do valor
do repasse.

Importante tamb•m citar que o contrato do Museu do Futebol tem vig6ncia
at• 31/12/2020. Nesse contexto, fica disponfvel para uso o saldo total do
fundo de reserva (R$ 542 mil acrescidos de juros liquidos at• a utilizac3•o),
cuja utilizacj•o j• estava prevista no orcjamento original. Compor•o o
equilibrio or(jament•rio os recursos acumulados de exercfcios anteriores, no
montante de R$1,2 milh•es.

No orcamento proposto est• tamb•m previsto o aumento de reserva para
conting•ncia no valor de R$ 363.538, totalizando fundo de conting•ncia
corn valor em torno de R$ 798,7 mil.

Renegocia(•o do contrato de beneficio de assist•ncia m•dica, com
mudancja de operadora e introducj•o do sistema de coparticipacj•o, ocorrida
no final de 2019.

Para os c•lculos das receitas e despesas, foram considerados:

Par•metros de mercado

Reajustes de contratos de servi(•os: 4,0% a.a. previs•o de inflacj•o
baseada no relat6rio FOCUS do Banco Central de novembro de 2019.

Pre(•o dos Tngressos: valor de R$ 20,00 inteira e R$ 10,00 meia entrada
para pfiblico individual e R$ 15,00 inteira e R$ 7,50 meia para grupos e
famflias.

IDBRASIL Assinado de forma

CULTU RA,
digital por IDBRASIL
CULTURA EDUCACAO E

EDUCACAO E
::

ESPORTE:102332230001

ESPORTE 102332 52

23ooo s:2 ; .............

•o:18:34 -o3'oo' /,
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ANEXO TECNICO II
PLANO DE TRABALHO -A•()ES E MENSURA•OES

PROPOSTA DE ADITAMENTO
Cen•rio P6s-COVID-19

IDBRASIL CULTURA, EDUCA•AO E ESPORTE
ORGANIZA•AO SOCIAL DE CULTURA

ANO" 2020
UGE: UNIDADE DE PRESERVA•AO DO PATRIMONIO MUSEOLOGICO

CONTRATO DE GESTAO N ° 4/2016

Referente ao Museu do Futebol
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ANEXO TECNICO II - PLANO DE TRABALHO: A•6ES E MENSURA•6ES
Nota t•cnica:

1. As ac•6es e mensuracj6es abaixo relacionadas consideram a reabertura do Museu

do Futebol (fechado desde 16 de marco de 2020) em 01 de julho de 2020.

2. As ac•6es pactuadas foram ajustadas para serem integralmente realizadas com
esforgos das equipes t•cnicas mantidas, observados os contextos de suspens•o de

contratos por 60 dias e reducj•o de jornada pot 90 dias, sem incorr•ncias de

recursos adicionais (como servicjos de terceiros).

3. A•6es adicionais incluidas no Programa de Exposi•6es e Programa•o Cultural
decorrem de" oferta de a•6es em plataforma digital (campanha #culturaemcasa) -

meta 14; e a•6es com recursos•de leis de incentivo (metas 15 e 16).

1

2(PGTG) InscriG•o de
projetos/planos em Leis de
Incentivo e editais (Eixo 3)

Dado Extra Quantidade de
Projetos inscritos

3

100%

555.500

278.800

648.500

M ETA 1.482.800
ANUAL

ICM% 100%

>OU =
1 ° Tri 80o

2° Tri

>OU =
30 Tri 80%

>OU =
4° Tri 80%
MET,A > ou =

ANUAL 80%
ICMO/o 100o/o

(PGTG) Capta•o de recursos
financeiros (bilheteria/cess•o

de
espa•os/patrodnios/doac&6es)

e etc. (Eixo 3)

Meta-
Resultado

Valor minimo de
19,3%de captag•o

em relag•o ao
repasse

(PGTG) Pesquisa de P6blico -

indices de satisfag•o do
p6blico geral de acordo com
os dados obtidos a partir do

TOTEM eletr6nico

Meta-
Resultado

fndice de
satisfa(j•o (> ou =

80%)

Rua Mau• 51. Luz. S•o Pau{o - SP
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(PGTG) Elabora(j•o de novo
Piano Museol6gico para o

Museu do Futebol
* meta corn recursos do

exerc[cio de 2019

Piano entregue ao 1
Meta- Comit@ de Gest•o

Resultado Museol6gica da
UPPM/SEC

1

100°/o

I1"• •1 WJ I•Lift'¯I.Ill illL•-
_

ii i•: : • !ilill i i: :i:'! :: :
.... !i<i•i:i•:•:i:i•:i:!•!:•i I i!•%•ii!iii•ii•ii•%ii•iii•iiii!i!i•i•i!!i•i•%ii•%!•i•!•i!i!i•%i•ii•]i•!!•!•iiii!!•< : ..........:. : •. ¯. ,,

.,

•i•i•i•i•i '• •,•ii•i•ii!•!• ¯ •i•!i•ii•ii•i•i•i•iiii•ii•iiiiii•i!•iii•ili•iii•i•iii•iii•i •ii•i•i•iiiii!•llii•ii•iiiii!iiiii•i!•iiii!ii•ii!iiiiii•! i•iiii•!ii•iiii•!•iiiiiiii•!•i•i•i•ii•iii•,•!•!•'• !•',.• •i•,• •i•!i•i•i•i
.... • •• ,•'•,•i•'•'•i • •i •, •i• i• • -• • • • ..........

1 o Tri

2° Tri 2

30 Tri 1

4 o Tri 1

M ETA 4
ANUAL

ICM% 100%
(PA) Realiza•o de

workshops (oficinas)
t•cnicos - a•;5o

virtual

Meta-Produto Quantidade de
encontros realizados

10 Tri

20 Tri

3° Tri

4° Tri

DADO
ANUAL

ICM%

Dado extra Nt•mero de
pa rtici pa ntes

1 ° Tri 2

2° Tri 4

3° Tri 3

4° Tri 3

M ETA
12

ANUAL
ICM% 100%

(PA) Produ•o de
artigos e outros

contet•dos multim[dia

no site do Museu
e/ou em sites e
publica•6es de

terceiros

Meta-Produto
NQmero de artigos

produzidos

4
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Meta-Prod uto

(PA) Arnpliac•o das
refer•ncias

patrimoniais (Projeto
de Pesquisa:

Futeb6is)

NOmero minimo de
refer•ncias
mapeadas

NOmero mlnimo de
Meta-Produto

1 ° Tri

2° Tri

3 o Tri

4o Tri

META
ANUA1
ICM%

1 ° Tri

2° Tri

3 o Tri

5

10

5

20

1OOO/o

5O

(PA) Realizag•o de
projeto extramuros
"Futeboh uma caixa

de surpresas"

(PA) Estabelecimento
de parcerias corn

clubes de futebol e
instituic•6es culturais,
de a(•o social e/ou
voltadas • mem6ria

do esporte para
interc•rnbio de

acervos

itens publicados no
Banco de Dados

NOmero minimo deMeta-Prod uto a(•6es realizadas

Dado extra

Meta-Prod uto

N6rnero de pessoas
impactadas

NOmero de parcerias
estabelecidas

/

4° Tri

META
ANUAL

ICMO/o

1 ° Tri

2° Tri

3° Tri

4° Tri

META
ANUAL

ICM°/o

1 ° Tri

2° Tri

3° Tri

4° Tri

DADO
ANUAL

ICM°/o

1 ° Tri

2° Tri

3° Tri

4° Tri

M ETA
ANUAL
ICMO/o

50

100

100%

1

1

2

4

100%

1

1

2

100%

ELla Mau• 51, Luz, S•o Paulo - SP
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HN ....

(PEPC) Exposic•o
virtual na Plataforma

Google Cultural
Institute e/ou

similares - a(;•o
virtual

Meta-Prod uto Quantidade de
exposic•6es

10 Tri

2° Tri
3° Tri
4 0 Tri
M ETA

ANUAL
ICMO/o

2
1

3

100O/o

10 Tri

(PEPC) Recebimento
de visitantes

presencialmente no
Museu do Futebol

(PEPC) Realiza•o
de eventos de
Prog ramac•o

Cultural: debates e
palestras

(PEPC) Realizac•o
de eventos de
Prog ramac•o

Cultural: encontros
de colecionadores

e/ou encontros para
troca de figurinhas

Dado extra

Meta produto

Dado extra

Meta produto

Dado extra

N6mero de
visitantes recebidos

N6mero minimo de
eventos realizados

N6mero de p6blico
recebido

N6mero minimo de
eventos realizados

N6mero de p6blico
recebido

2° Tri

3 ° Tri
4° Tri
DADO

ANUAL
ICMO/o
1 ° Tri
2° Tri
3 ° Tri
4° Tri
M ETA

ANUAL
ICM%
1 ° Tri
2° Tri
3° Tri
4° Tri
DADO

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

ANUAL
ICM°/o

1 ° Tri
2° Tri
3° Tri
4° Tri

DADO
ANUAL
ICMO/o

2

2
3

7

100%

2
1

4

100%

RLta Mau• 51, Luz, S•o Paulo - SP
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14

15

16

14.1 Meta produto N6mero minimo de
eventos realizados

1 ° Tri

2° Tri
3 ° Tri
4° Tri

2

8
2
=

PEPC) Realizag•o de
eventos de

Prog ra ma(•o
Cultural:

transmiss6es de
filmes online - a•o

virtual

14.2 Meta N0mero minimo de
visualiza¢6es

META
12ANUAL

100%ICM%

resultado

PEPC) Realizac•o de
exposi•o

tempor•ria "Pel• 80"
(Lei Rouanet)

15.1 Meta produto

alcanc•adas

Nt3mero de
exposi(;6es
realizadas

1 o Tri 500

2° Tri 1.000
3 o Tri 500
4o Tri

2.000

100O/o

1

1

PEPC) Realizar
eventos de

Programac•o
Cultural- Projeto

"Corn a Bola Toda" -

(Lei do Esporte)

16.1

16.2

Meta produto

Dado extra

N6mero de dias com
programaq•o

esportiva

N6mero de pOblico
participante

META
ANUAL
ICMO/o
10 Tri
2° Tri
3 ° Tri
40 Tri
META

100O/o

4
4

8

100O/o

ANUAL
ICM%
1 ° Tri
2° Tri
3° Tri
40 Tri
META

ANUAL
ICMO/o
1 o Tri
2° Tri
3 ° Tri
4° Tri
META

ANUAL
ICMO/o

7
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educativas para
estudantes de

escolas p•blicas e
privadas (ensino

infantil,
fundamental, m•dio,

t•cnico e
u niversit•rio)

(PE) Visitas
educativas para

p•blico especifico

(PE) Projeto
Deficiente Residente

- 2 a temporada:

defici•ncia visual

Dado extra

Dado extra

Meta-Prod uto

N•mero mfnimo de
estuda ntes

atendidos em visitas
educativas

N0mero de p6blico
especlfico atendido

em visitas
educativas

Receber 1 residente
(pessoa cega) por 3

meses

1 ° Tri

2° Tri
30 Tri
4 o Tri
DADO

ANUAL

ICM%

1 ° Tri

2° Tri
30 Tri
4° Tri
DADO

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

ANUAL

ICMO/o

1

100O/o

(PE) Ac•6es
ed ucativas

extramuros (casas
de repouso,

orfanatos, escolas,
ONGs, outros
museus, etc.)

Meta-Prod uto
Quantidade mfnima

de ac•6es extramuros
realizadas

1 ° Tri
2 0 Tri
3 ° Tri 2

4o Tri 2
M ETA 4

ANUAL

ICMO/o 100%

PE) Atividades,
din•micas e jogos

para o p6blico
espont•neo

(PE) Visitas
mediadas para

familias aos finals de
semana e feriados

Meta-Prod uto

Dado extra

Meta-Prod uto

1 ° Tri 40
20 Tri

Quantidade minima 3 ° Tri 40
de atividades 4° Tri 40

oferecidas META 120
ANUAL
ICM% 100%
1 ° Tri

2° Tri
N6mero de 3° Tri

visitantes atendidos
nas atividades 4 o Tri

oferecidas DADO
ANUAL
ICM%
1 o Tri 50
2 o Tri

N•mero mfnimo de 3 o Tri 50
visitas

4° Tri 50
META 150

Rua Hau• 51, Luz, S•o Paulo - SP
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22

23

24

PE) Visitas mediadas
para famflias aos

finals de semana e
feriados

(PE) Encontros para
forma(j•o de

professores/ed ucado
res/profissionais de

turismo

PE) Projeto
Educativo

"Revivendo
Mem6rias" - pt•blico

de pessoas com
AIzheimer e idosos -

a•o virtual

22.2

23.1

23.2

24.1

Dado extra

Meta-Prod uto

Meta-
Resultado

Meta-Produto

]

N6mero de
visitantes / p6blico

atendido

N6mero de
encontros (4h/cada)

NQmero m[nimo de
pdblico presencial

alcanqado

Ndmero m[nimo de
encontros online

ANUAL
ICM%

1 ° Tri

2° Tri

3 o Tri

4o Tri

DADO
ANUAL
ICM%

10 Tri

2° Tri
3 ° Tri
4° Tri
M ETA

ANUAL
ICMO/o
10 Tri
2° Tri
3 ° Tri
4° Tri
META

ANUAL
ICMO/o
1 ° Tri
2 o Tri
3 o Tri
4° Tri
M ETA

ANUAL
ICM%

100%

2

100O/o
20

20

100O/o

io
5
5

20

100%

Rua Mau; 51, Luz, $8o Paulo - SP
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(PISEM) Realiza•o
de palestras/cursos

e oficinas- a(•o
virtual

Meta-Prod uto

i o Tri

2 o Tri 2
N•mero mlnimo de

pa lestras/cu rsos/ofic 3 o Tri 1

inas realizadas on 4° Tri

line META 3
ANUAL
ICMO/o 100°/o

1 ° Tri

2° Tri
3 o TriNL•mero de pessoas

impactadas 4° Tri
DADO

ANUAL
ICM%
1 ° Tri
2 o Tri

NL•rnero de 3° Tri 1
encontros online 4o Tri
realizados META 1

ANUAL
100O/o

PISEM) Realiza•o
de Encontro da Rede
Mern6ria e Esporte -

online - a(•o
virtual

Dado extra

Meta-Prod uto

(PCDI) Parcerias
corn veiculos de

comunica•o e/ou
outras plataformas

(PCDI) Cria¢•o de
novo site

institutional

Meta-Prod uto

Meta-Produto

(PCDI) A(j•es corn
influenciadores
digitais - a•o

virtual

Meta-Produto

NL•mero de parcerias
firmadas (novas
e/ou renova•o)

Site publicado

N6mero de a¢6es
realizadas

10 Tri 1

2° Tri 2
3 o Tri 2
4° Tri 1

META 6
ANUAL
ICM °/o 100%

1 o Tri

2° Tri -1

30 Tri 1
40 Tri
META 1

ANUAL
ICM°/o 100%
1 o Tri
2 o Tri 1

3 ° Tri 2
4o Tri 1
META 4

ANUAL

Rua Maua' 51, Luz, S•o Paulo - SP
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30
(PCDI) Inser•6es na

mfdia

31

PCDI) Canais de
comunica•o corn os
diversos segmentos

de p6blico

30.1 Meta-Produto

Meta-31.1 Resultado

Meta-
31.2 Resultado

N6mero minimo de
inser(jSes

(TV/R•dio/WEB/Imp
ressos)

N6mero mfnimo de
visitantes virtuais

NOmero mlnimo de
novos seguidores
nas redes socials

(Facebook, Twitter,
Instagram, Youtube

e Spotify)

ICMO/o

10 Tri
2° Tri
3 0 Tri
4° Tri
META

ANUAL
ICM%

1 ° Tri
2° Tri
3 ° Tri
4° Tri
M ETA

ANUAL
100%
1 ° Tri
2° Tri
3 o Tri
4o Tri
M ETA

ANUAL
100O/o

100%

5OO
150
5OO
5OO

1.650

100%
50.000
30.000
60.000
50.000

190.000

100%
4.500
5.000
5.000
4.500

19.000

100O/o

(PED) Obten•o OU
Renova¢•o do AVCB

(PED) Obten¢•o OU
Renovac;•o do Alvar•

de Funcionamento
de Local de Reuni•o

AVCB renovado

(PED) Renova•o de 34.1
Seguros

Dado Extra

Alvar• renovado

(PED) Elabora•o do
Piano de Seguran•a
do Museu do Futebol

/ ..

Rua !'4au• 51. Luz, $8o Paulo - SP//
/

Dado Extra

Dado Extra
Seguro Patrimonial

renovado

Piano entregue

1 ° Tri

2° Tri
3 ° Tri
40 Tri

DADO
ANUAL
ICM%

1 ° Tri

2 o Tri
3° Tri
4o Tri
DADO

ANUAL
ICM%
1 ° Tri
2° Tri
3° Tri
4 o Tri
DADO

ANUAL
ICM%
1 ° Tri
20 Tri
3 ° Tri
40 Tri
META

ANUAL

1

1

11
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L [ ] ic.o,o I looo,o ]

36

37

(PGTG) Piano Estrat•gico
)ara o Museu do Futebol
(PGTG) Pesquisa de P•blico
- •ualitativa e Quantitativa
(PGTG) Realizar campanha

38 de marketing e publicidade
institucional
(PA) Catalogac3•o do Acervo

39 (equipe extra para
cataloc
(PA) RenovacT•o da interface
de consulta do Banco de

40 Dados (responsividade para
celular; dinamismo na
apresentacT•o dos dados)
(PA) EdicjcSO de material em

41 vMeo para uso em site e
plataformas digitais
(PEPC) Realizar exposic3cSO

42 temporcJria - Futeb6is

(PEPC) Realizar eventos de

43
Programac3•o Cultural -

Programa F•rias no Museu
(julho e dezembro)

(PEPC) Realizar eventos de
Programa•o Cultural -

44 eventos diversos conforme
descritivo de Programa•cSO
Cultural
(PEPC) Projeto bc•sico de
expografia, tecnologia e

45 conte0do para renova•o da
exposi•cSo de Ionga no
(PEPC) Renova•cSo de
equipamentos multimidia do

46 Museu do Futebol
(projetores, monitores,
com putadores e
(PEPC) Ocupac•6es da Sala
Osmar Santos - conforme

47 Descritivo de exposi•6es e
proclrama(•o cultural /

1 Piano Elaborado

2 Pesquisas realizadas

1 campanha realizada

2.000 itens catalogados
e divulgados online

1 interface renovada

10 videos editados

1 exposicj•o realizada

2 programas de f•rias
realizados

30 eventos diversos

3 projetos b•sicos
criados
(expog rafia/conte0do/tec
nolo(

Parque tecnol6gico
renovado e atualizado

03 ocupacj6es realizadas
/

imad•

R$120.000,00

R$100.000,00

R$100.000,00

R$ 75.000,00

R$ 40.000,00

R$ 40.000,00

R$ 500.000,00

R$ 60.000,00

R$ 90.000,00

R$ 350.000,00

R$ 750.000,00

R$ 60.000,00

Rua Hau• 51, Luz, $8o Paulo - SP
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48
(PE) Amplia•o das visitas
educaUvas (mediante
equipe extra de educadores)

(PE) Atualizac•o do
49 audioguia para pessoas corn

defici•ncia e estrangeiros
(PE) Fornecimento de
6nibus e lanche para grupos

50 escolares e/ou de pessoas
em situa•o de
vulnerabilidade
Projeto Deficiente Residente
- resid•ncia corn pessoas

5:1 cegas (1 curso de
audiodescriG•o para
narradores es•
(PSISEM) Itiner•ncia de

52 exposi(;6es para interior e
litoral )aulista

PSISEM) Ac•6es para o
53 projeto "Vale do Futuro", no

Vale do Paraiba
(PED) RenovaG•o de

54 sistema de ar condicionado
as e m•o de obra)

PED) CriaG•o de Facility

55
Report e plantas atualizadas
das •reas destinadas a
eventos e exposi•6es
(PED) Adequa•o para
atendimento • NR35 -

56 Trabalho em altura (projeto
e execuGSo)

57 (PED) Atualiza(•o do CFTV

(PED) Melhoria no quadro
de transfer•ncia manual
gerador x rede (permite que

58 geradores de eventos de
terceiros sejam conectados

rede do Museu corn mais
sec
(PED) Instala(•o de painel
trif•sico para alimenta(;•o

59 de bomba de inc•ndio corn
enercia do est•dio

60
(PED) Automa•o sistema
de ilumina(;•o /

7

DBRAS L CULTURA • Assinado de forma digital pj
E

IDBRASIL CULTURA, /
EDUCACAO EDUCACAO E z/
ESPORTE'10233223() •°,BTE:l°233223°°°1s2

" ," 5a•%'•o2o.o6.o2 l O:2O:38
00152 •;? -o3'oo'

2 educadores
tempor•rios (10 meses);
+ 8.000 vagas
oferecidas para gZU_pos

Novo audioguia
implantado

50 6nibus e lanches para
at• 2.000 pessoas

1 curso realizado

02 exposic•6es realizadas

02 ac•6es realizadas

Sistema renovado (troca
de pe•as)

Facility Report elaborado

Edificio adequado &
NR35

CFTV atualizado

Instala(;•o concluida

Instala(•o concluida

,/Sistema automatizado

R$ 95.000,00

R$ 180.000,00

R$ 70.000,00

R$ 10.000,00

R$ 700.000,00

R$ 20.000,00

R$ 220.000,00

R$ 25.000,00

R$120.000,00

R$ 30.000,00

R$130.000,00

R$ 60.000,00

R$ 300.000,00

Rua Mau• 51, Luz, S•4o Paulo - SP
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Exercicio:

•Eo Social:
Contrato de GestEo:

2020 UGE:
IDBRASIL Objeto Cultural:
4/2016 Aditamento:

UPPM
MFutebol

5 °

Conta

Piano Or(;amentario Previsto do Contrato 4/2016 - Relacionamento: MFUTEBOL

valores em R$

Nome 2020

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE

GESTAO
RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GEST,•O

1.1 Repasse Contrato de Gest•o

1.2 Movimenta•o de Recursos Reservados

1.2.1 Constitui•o Recursos de Reserva

1.2.2 Revers•o de Recursos de Reservas

1.2.3 Constitui•go Recursos de Conting•ncia

1.2.4 Revers•o de Recursos de Conting•ncias

Constituic•o Recursos Reserva - Outros (destinados a despesas tributfirias com
1.2.5

ISS)

1.2.6 Revers•o de Recursos Reservados (Outros)

1.3 Outros Receitas

1.3.1 Saldos anteriores para utilizag•o no exercicio

1.3.2 Outros saldos

2.1 [nvestimento do CG

3.1 Recursos de Capta•o voltados a Custeio
Captaq•o de Recursos Operaclonais (bilheteria, cess•o onerosa de espa(•o, Ioja, caf•,

3.1.1
doac•es, estacionamento, etc)

3.1.2 Captag6o de Recursos Incentivados

3.1.3 Trabalho Voluntfirio e Parcerias

3.2 Recursos de Captag6o voltados a Investimentos

II - DEMONSTRA(•AO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRZADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GEST,•O

4.1 Receita de Repasse Apropriada

4.2 Receita de Capta•o Apropriada
CaptagEo de Recursos Operacionais (bilheteria, cess•o onerosa de espago, Ioja, cafe,

4.2.1
doac6es, estacionamento• etc•

4.2.2 Captag•o de Recursos Incentivados

4.2.3 Trabalho Voluntfirio e Parcerias

4.3 Total das Receitas Financeiras

Receitas para realiza•o de condicionadas

7.651.540

178.462

542.000

-363.538

1.200.000

1,200.000

1.521.387

1.482.800

38.587

9.030.002

3.085.387

1.482.800

1.564.000

38.587

67.000

5,000.000

Rua Hau• 51. Luz. S•]o Pauio - SP
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DESPESAS DO CONTRATO DE GEST.•,O

Diretoria -830.739

Area Meio -443.764

Area Fim -386.975

Demais Funcion•rios -6.266.611

Area Meio .-1.253.840

Area Fire -5.012.771

Estagi•rios -75.357

•,rea Meio -22.119

l•rea Fim -53.238

Aprendizes -67.691

/•,rea Meio ...22.392

/•rea Fire ..45.299

• • • ?i ?•i•::•i•iiiii•iiiiii!•i!iiiiiiil. •........ • ••:•:•:::•:•;•:::•;•;•7•:•i?•i]:•: • ....? ?i : .... • •<I:
¸¸

<? ::

Limpeza -395.398

Vigil•ncia / portaria / seguran(•a .-898.006

Juridica .-90.000

Inform•tica -27.000

Administrativa / RH -30.216

Cont•bil -75.130

Auditoria --20.000
Outras Despesas (Prestadores diversos ¯ coleta de lixo, transporte de valores,

-60.479
- "

)ressoras, consultorias diversas, etc.)
........ i ...................... ......................................... I

:

Loca•o de im6veis

Utilidades pdblicas

Agua
Energia El•trica

G•s

Internet

Telefonia

Outros (especificar)

Uniformes e EPIs

Viagens e Estadas

Material de consumo, escrit6rio e limpeza

Despesas tribut•rias, financeiras e tarifas corn cart•o de cr•dito/d•bito
Despesas diversas (publica•o DO, associa•6es - ABRAOSC, ICOM - taxi, confec•o de ingressos,

caCc6rio, correio, xerox, motoboy, etc.)

Treinamento de funcion•rios
Outras Despesas

Renova•o esta(•6es de trabalho ezatualiza•o de software

Manuten•o Telefonia / Radios///Nobreak

-655,000

-90.000

-515.000

-20.000

-30.000

-5.000

-5.000

-44.400

-50.000

.-70.000

-15.000

-5,000

Rua Mau• 51. Luz, S•o Paulo -- SP
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I :
: !:ii!i

Conserva•o e manuteng•o de edifica(•6es (reparos, pinturas, limpeza de caixa

de •gua, limpeza de calhas, etc.)

Sistema de Monitoramento de Seguranc;a e AVCB

Equipamentos / [mplementos

Seguros (predial, inc•ndio, etc.)

Outras Despesas

'389'702

-339.252

-10.450

-40.000

....

P•g•a:de AC•:• •:•:::•:••:• • •:• iii:U (i ¸ "•!• •ii ii•! i•i %•28
A(•6es do CRFB

Banco de Dados (manuten(•o atualiza(•o)

Direitos Autorais (renova•o / novas licengas/ECAD)

A(•6es de Preserva(•o / Conserva•o de Acervo

Exposi•6es Tempor,•rias e Itinerantes (recurso incentivado)

Manuten•o / atualizag•o exposi•o de longa dura•o (tecnologia / cenografia)

Programag•o Cultural (recurso incentivado)

--10,450

...62,578

-25,000

I: i :-li679.000
.-1.242,000

Projeto Museu Amigo do [doso

Projeto Deficiente Residente

LAIE-Laborat6rio de Acessibilidade

Jogos Atividades Materiais Educativos

Aq•o de formag•o, participaq•o eventos / semin•rio

PAMF (manuten•o de maquetes, a(•6es diversas)

Despesas Diversas

Interc•mbio Educativo

A(•6es para professores / Educadores

A(•6es para Mem6ria e Esporte

-115.000

-322.000

:17.500

-7.500

-5.000

-5.000

Site - Manutenc;•o / Publica(•6es Virtuais

Pe•as Gr•ficas

Aplicativo / Audioguias

Produg•o de Pet;as de Comunica•o (vinhetas, spots etc)

Piano Museol6gico / Estrat•gico

Pesquisa de P6blico
Compliance

Outras - (Projeto Conviver)

Servk;os Volunt•rios

-91,382

-4,000

-5.000

-211.750

-135.000

-4.000

-36.000

-36.750

MDF revis6o COVID-19 vers6o 21.04.:

• Assinado de forma digi•l •)orIDBRASIL CULTUR• IDBRA IL ULTUR•:•i: S C ,/
EDUCACAO E •;•,: EDUCACAO E /
l::<Df-• DTI:. 1/3"3•')'),• •$PORTE:10233223000152

PaooS':'•U U.U0.U 8:.b :
000152 ...... .... -03'00'
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SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

GABINETE DO SECRETARIO

ANEXO TECNICO IV

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

IDBRASIL CULTURA, EDUCAGAO E ESPORTE

ORGANIZA•AO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTAO N° 0412016

PERIODO: 0110712016 a 3111212020

ANO: 2020

UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVA•AO DO PATRIMONIO MUSEOLOGICO

/
Refere•e ao Museu do Futebol

/,
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa se obriga por esse contrato a repassar & Organiza£&o Social

IDBRASlL, Cultura, Educa£&o e Esporte- Organiza£;&o Social de Cultura, o montante de R$

38.608.530,24 (trinta e oito milh•es seiscentos e oito rail quinhentos e trinta reais e

vinte e quatro centavos)) para o desenvolvimento das metas e obriga•6es previstas neste contrato de

gest•o, entre o pedodo de 2016 (a partir de julho) e 2020, obedecendo ao cronograma de desembolso a

seguir:

Ano TotalAno (R$)

2020 7.651.540,00

Programa Trabalho

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

Natureza Despesa

33.90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75

Fonte

Fonte 1 - Tesouro

Fonte 1 - Tesouro

Fonte 1 - Tesouro :

Fonte 1 - Tesouro

Fonte 1 - Tesouro

Fonte 1 - Tesouro

Fonte 1 - Tesouro

Fonte 1 - Tesouro

Fonte 1 - Tesouro

Fonte 1 - Tesouro

Fonte 1 - Tesouro

Fonte 1 - Tesouro

Data Limite Parcela Total Parcela (R$)

728.718,65
20/12/2020 12

728.718,00
20/1112020 11

728.718,00
20/10/2020 10

728.718,00
20/09/2020 9

728.718,00
20/08/2020 8

364.359,05
20/07/2020 7

364.359,05
20/06/2020 6

364.359,05
20/05/2020 5

728.717,95
20/04/2020 4

20/03/2020 3

20/02/2020 2

20/01/2020 1

492.636,75

846.758,75

846.758,75

TOTAL GERAL: R$ 7.651.540,00

Ano Total Ano (R$)

2019 8.744.617,00

Ano I Total Ano (R$)

Programa Trabalho

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

Progr•

Natureza Despesa

33.90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75

TOTAL GERAL:

Fonte

Fonte 1 - Tesouro

Fonte 1 - Tesouro

Fonte 1 - Tesouro

Fonte 1 - Tesouro

Fonte 1 - Tesouro

Fonte 1 - Tesouro

Fonte 1 - Tesouro

Data Limite Parcela

31/12/2019 7

20/12/2019 6

20/11/2019 5

20/1012019 4

2010812019 3

20/05/2019 2

20/02/2019 1

Natureza Despesa Fonte

Total Parcela (R$)

240.472,00

410.555,25

410.556,00

410.556,00

2.424.159,25

2.424.159,25

2.424.159,25

R$ 8.744.617,00

Data Limite I Parcela [ Total Parcela (R$)
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018 I 8.744.617,00 13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75

Fonte 1 - Tesouro

Fonte 1 - Tesouro

Fonte 1 - Tesouro

Fonte 1 - Tesouro

Fonte 1 - Tesouro

Fonte 1 - Tesouro

Fonte 1 - Tesouro

20/12/2018

20/10/2018

20/08/2018

20/07/2018

2010612018

2010512018

2010312018

2010212018
Fonte 1 - Tesouro

1

TOTAL GERAL:

7

6

5

4

3

677.O08,62

2.119.000,00

1.150.000,00

400.OOO,O0

1.538.608,38

700.000,00

1.160.000,00

1.000.000,00

R$ 8.744.617,00

Ano Total Ano (R$)

2017 8.634.777,00

Programa Trabalho

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

Natureza Despesa

33.90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75

TOTAL GERAL:

Fonte

Fonte 1 - Tesouro

Fonte 1 - Tesouro

Fonte 1 -Tesouro

Fonte 1 - Tesouro

Fonte 1 - Tesouro

Fonte 1 - Tesouro

Fonte 1 - Tesouro

Fonte 1 - Tesouro

Fonte 1 - Tesouro

Data Limite

20/1212017

20/11/2017

20/1012017

2010712017

2010612017

20/05/2017

2010312017

2010212017

1010112017

Parcela

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Total Parcela (R$)

500.000,00

1.000.000,00

1.634.777,00

2.000.000,00

500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

500.000,00

1.000.000,00

R$ 8.634.777,00

Ano TotalAno (R$)

2016 4.832.979,24

Programa Trabalho

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

Natureza Despesa

33.90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75

Fonte

Fonte 1 - Tesouro

Fonte 1 - Tesouro

Fonte 1 - Tesouro

Data Limite

20/10/2016

20/07/2016

27/06/2016

Parcela

2

1

0

TOTAL GERAL:

IDBRASIL Assinado de forma digital/J
i: por IDBRASILCULTURA,i/CULTURA, .,•:! EDUCACAO E

EDUCACAO E •' •E•SPORTE:1023322300015
¯ .2• ..........................ESPORTE:1023322¯,.•

:

Dadosi,,,•=•20.06.02
3000152 10:34:42 -03'00'

Total Parcela (R$)

2.000.000,00

2.331.177,00

501.802,24

R$ 4.832.979,24


