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RESUMO 
 

Este projeto experimental desenvolve um planejamento estratégico de Relações 
Públicas com foco na gestão de relacionamento com a comunidade do entorno do 
Museu de Arte Sacra de Santos e aborda estratégias de comunicação, com foco no 
estreitamento do conhecimento da comunidade, reforço de identidade e resgate da 
memória institucional de uma organização do Terceiro Setor. Considera-se 
importante a escolha deste cliente devido a sua relação histórica com a comunidade 
local e a cidade de Santos, acrescenta-se também a sua contribuição cultural, pois 
representa o único Museu de Arte Sacra na Baixada Santista. Portanto, para o 
desenvolvimento deste estudo adotou-se duas metodologias de pesquisa, sendo 
uma quantitativa e uma qualitativa por meio da história oral, utilizadas como 
sustentação para compor o diagnóstico da instituição. Desta forma, desenvolveu-se 
o projeto de ações estratégicas de relacionamento sob o ponto de vista das 
Relações Públicas, com o objetivo de fortalecer a identidade e o relacionamento com 
um segmento de público de interesse do Museu de Arte Sacra de Santos. 
 
Palavras-chave: Relações Públicas; comunidade; museu; relacionamento; 
comunicação. 
 
 

ABSTRACT 
 
This experimental project develops a strategic planning of Public Relations, focusing 
on the management of relationship with the surrounding community of the Museum 
of Sacred Art of Santos and approaches communication strategies, focused on 
narrowing the knowledge of the community, reinforcing the identity and rescuing the 
institutional memory of a Third Sector organization. The choice of the client is 
considered important, due to the historical relationship with the local community and 
the city of Santos, and also the cultural contribution for being the only Museum of 
Sacred Art in Santos and region. Therefore, for the development of this study, it was 
adopted two methods of research, being one quantitative and another qualitative 
through an oral history, used as a support to make the diagnosis of the institution. 
Thus, it was developed the project of strategic relationship actions, from de the point 
of view of Public Relations, in order to strengthen the identity and the relationship 
with a segment of public of interest of the Museum of Sacred Art of Santos. 
 
Keywords: Public Relations; Community; Museum; Relationship; Communication 
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AGENCIA MARFIM COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA 
 

 Quem somos 
 

A Marfim Comunicação e Estratégia é uma agência de comunicação voltada 

para associações e entidades sem fins lucrativos especializada em Comunicação 

Estratégica para instituições do Terceiro Setor, por meio dos serviços de consultoria 

e gestão de relacionamento. 

Para a agência, as instituições culturais, foco da agência, são de grande 

importância para o desenvolvimento da sociedade e um bom relacionamento e uma 

comunicação eficaz podem colaborar na propagação desses valores. 

 

História Institucional 
 

A Marfim Comunicação e Estratégia foi criada durante o desenvolvimento do 

projeto experimental para o curso de Comunicação Social - Habilitação em Relações 

Públicas, da Universidade Católica de Santos. 

Idealizada pelos sócios Danielle Passos, Eric Souza, Marcela Amaro e 

Thomas Coelho, a agência tem seu foco em organizações do Terceiro Setor, 

sobretudo as instituições culturais, com o objetivo de solucionar problemas de 

comunicação e relacionamento. 

 

 Diretrizes Organizacionais 
 

A Marfim Comunicação e Estratégia define suas diretrizes a partir do 

compromisso de oferecer serviço de qualidade no âmbito da comunicação no 

Terceiro Setor. 

 

 Missão 
 

Desenvolver estratégias de comunicação para fortalecer os relacionamentos 

entre nossos clientes e seus públicos. 
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 Visão 
 

Tornar-se a maior agência de comunicação voltada para o Terceiro Setor do 

Estado de São Paulo em cinco anos, como também promover o desenvolvimento 

humano e social. 

 

 Valores 
 

 Responsabilidade Social; 

 Transparência; 

 Comprometimento; 

 Comunicação eficaz, constante e perene. 

 

 Identidade da marca 
 

O nome da agência foi pensado a partir do marfim, uma substância óssea, 

dura, com características de durabilidade e que pode ser encontrado em algumas 

espécies de animais como os elefantes. O marfim encontrado no elefante foi o 

escolhido para simbolizar a marca da agência em virtude dessa espécie trazer 

consigo significados como sabedoria, determinação, memória e longevidade. Outro 

fator determinante para a escolha do dente do elefante como identificação da 

logomarca da agência é o fato de que o elefante é um mamífero que apresenta 

características como a comunicabilidade que é exercida de forma eficaz, constante e 

perene, além da sociabilidade e memória essencialmente espacial que o animal 

possui, e que pode por ser associada com o relacionamento e a memória 

institucional, sua evolução e conquistas, sua relação com o meio onde se encontra. 

Tais símbolos e características, juntos, tornam-se o conceito pelo qual a Marfim quer 

se fazer conhecida, valores sobre os quais a empresa se firma. 

 

 Logotipo 
 

A letra “M” formada pelos marfins simbolizando os três pilares da 

comunicação feita pela organização: solidez, durabilidade e pureza. 
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Fonte: Agência  Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 

Marfim escrito com a tipografia Aparajita com a finalidade de dar um tom 

minimalista e refinado. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Agência  Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 

Composição completa do logotipo com seus elementos. 

 

 

. 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Agência  Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 

 

Figura 1 - Formas e traços 

Figura 2 - Tipologia 

Figura 3 - Formas, traços e escrita na cor marfim e fundo preto 
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 Cores 
 
Marfim (C 10 M 14 Y 63 K 0): cor fria oriunda da substância marfim com 

intuito de enfatizar o nome da agência. 

Preto (C 100 M 100 Y 100 K 100): cor neutra que carrega consigo o 

significado de sofisticação. 

A marca poderá ser aplicada em três formatos, isto é, em três cores na cor 

original, em preto e na cor cinza. As utilizações deverão considerar qual o tipo de 

material deverá ser aplicado e qual a melhor opção a ser trabalhada para a marca 

possa se destacar. 
 

 
 

 

 

 

 

 
Fonte: Agência  Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Agência  Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

  

Figura 4 - Logotipo Original 

Figura 5 - Logotipo em escala de cinza 



25 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Agência  Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 

 Mercado de atuação 
 

A agência atua no mercado de organizações de Terceiro setor do Estado 

de São Paulo. 

 

• Serviços oferecidos 
 

Resgate de Memória Institucional: elaboração e aplicação de ações com 

objetivo de promover e enriquecer a memória; 

Planejamento de Relações Públicas: Planejamento de ações que visam a 

construção ou reestruturação do relacionamento de uma instituição com seus 

públicos. 

Planejamento de Eventos: planejamento e execução de eventos, desde 

sua fase pré-evento até a mensuração de resultados e análise; 

Treinamento de Mídias: treinamento voltado aos porta-vozes do cliente, 

com objetivo de um melhor relacionamento com a imprensa; 

Identidade Institucional: Gerenciamento da identidade institucional como 

também seus aspectos visuais e de opinião. 

 

 Estrutura operacional 
 

A Marfim Comunicação e Estratégia tem seu fluxo de trabalho bem 

definido onde cada membro da equipe desempenha sua função com total clareza 

do processo. 

Figura 6 - Logotipo em preto e branco 
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Fluxograma de trabalho 
 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 

 

ATENDIMENTO

BRIEFING

PLANEJAMENTOEXECUÇÃO

FEEDBACK

AJUSTES

Figura 7 – Fluxograma de trabalho 
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INTRODUÇÃO 
 

A Ordem de São Bento foi um movimento que teve expansão no século XVII, 

período em que o Mosteiro de São Bento foi construído. O prédio que hoje é o 

Museu de Arte Sacra de Santos servia de hospedagem para sacerdotes e monges 

que transitavam pela região, até 1940 quando o mosteiro foi fechado após um 

extenso período de atividades.  Anos após o fechamento do mosteiro, em 1981, o 

Museu de Arte Sacra de Santos foi inaugurado, hoje a construção é tombada pelas 

três instâncias: federal (IPHAN), estadual (CONDEPHAAT) e municipal 

(CONDEPASA). 

Desde sua inauguração, está localizado na Rua Joana D’arc, nº 795, no sopé 

do Morro São Bento. O acervo do museu possui 580 obras de arte sacras e 

religiosas, e no local são realizadas exposições e visitas monitoradas. Na Igreja 

Nossa Senhora do Desterro, construída por volta de 1630 e que está inserida no 

museu, missas são realizadas todos os domingos, às 11h30. 

A Marfim Comunicação e Estratégia desenvolveu para este cliente um 

planejamento estratégico de Relações Públicas que trabalhará com reforço de 

identidade, resgate de memória institucional e relacionamento com a comunidade a 

fim de obter melhorias para a organização-cliente. 

Este projeto consiste em três etapas, a primeira caracteriza-se pelo 

referencial teórico composto por assuntos que envolvem os temas de Comunicação, 

Cultura, Terceiro Setor, Memória, Relações Públicas e seus públicos de trabalho e 

tem a função de embasar o conhecimento da agência Marfim Comunicação e 

Estratégia para desenvolver suas propostas de forma assertiva. 

Posteriormente apresenta-se o Museu de Arte Sacra de Santos, a 

organização-cliente deste projeto-experimental, em seguida são descritas as 

análises de cenários que contemplam a SWOT composta pelas forças e fraquezas 

internas e as oportunidades e ameaças externas à instituição bem como a análise 

de benchmarking que classifica e compara os concorrentes. 

Soma-se a elas a adoção de dois métodos de pesquisas: a história oral 

realizada com os ex-funcionários do museu e moradores do Morro São Bento. E a 

pesquisa de opinião realizada com a comunidade do Morro. Juntos, eles compõem a 

sustentação do diagnóstico que apresenta as carências detectadas acompanhadas 

da estratégia geral com o direcionamento do projeto. 
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Na terceira etapa, propõe-se a criação do projeto de ações de Relações 

Públicas com duração de 12 meses subdividido em três segmentos:  1) 

Relacionamento com a comunidade: espera-se criar e desenvolver um 

relacionamento contínuo com os moradores do Morro São Bento; 2) Reforço de 

identidade: objetiva-se obter um posicionamento positivo da opinião pública e 3) 

Resgate da memória institucional: com intuito de valorizar a memória do museu e do 

Morro São Bento. Cada conteúdo proposto para o Museu de Arte Sacra apresenta 

descrição, mensuração e orçamento. 

Portanto, procurou-se compreender e analisar o Terceiro Setor, bem como 

sugerir a aplicação de técnicas de comunicação e de Relações Públicas que 

auxiliem no desenvolvimento da instituição. Desta forma, a agência Marfim 

Comunicação e Estratégia acredita que de acordo com os estudos realizados, o 

direcionamento das estratégias e as ações propostas, o Museu de Arte Sacra de 

Santos atenderá às suas expectativas. 
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1 COMUNICAÇÃO 
 

A comunicação se faz presente na trajetória do ser humano e é por meio dela 

que o homem se relaciona com o seu meio social, expressa as suas ideias e assim 

constrói, transforma e compartilha sua história. Desde os tempos primitivos até os 

dias atuais, a comunicação se adequa às necessidades e períodos distintos, para 

que possa ser utilizada em benefício da troca de informações entre os seres, 

segundo Bordenave (1997, p.19) “a comunicação é uma necessidade da pessoa 

humana, do homem social.”. 

A comunicação pode ser apresenta ainda como uma: 

 
[...] transmissão de qualquer influência de uma parte de um sistema 
vivo ou maquinal para outra parte, de modo a produzir mudança. O 
que é transmitido para produzir influência são mensagens, de modo 
que a comunicação está basicamente na capacidade para gerar e 
consumir mensagens. (SANTAELLA, 2001, p. 22) 
 

O processo comunicacional acontece em um determinado contexto. 

Schermerhorn, Hunt e Osborn (1999) afirmam que ocorre quando o emissor ou fonte 

elabora uma mensagem codificada para expressar a sua ideia de maneira 

persuasiva e compreensível. Posteriormente, ela é transmitida por meio de um 

veículo ou canal ao receptor, que a decodifica e produz um feedback ou resposta 

que pode coincidir com o que o emissor espera ou não. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Schermerhorn, Hunt e Osborn (1999, p.241) 

Figura 8 - O processo de comunicação e as possíveis fontes de “ruídos” 
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É importante ressaltar que cada indivíduo possui uma carga de conhecimento 

que foi adquirido no decorrer de sua vida, conhecido como repertório, que 

representa “toda uma rede de referências, valores e conhecimentos históricos, 

afetivos, culturais, religiosos, profissionais, científicos, etc”. (BLIKSTEIN, 2006, p. 

52). 

Portanto, é indispensável entender a herança cultural1 do receptor, antes de 

tentar convencê-lo de algo ao qual ele não se identifica, o não reconhecer-se na 

mensagem enviada pelo emissor pode gerar ruídos na comunicação. Entende-se 

por ruído “qualquer fator e/ou fenômeno físico, químico, biológico, humano ou 

tecnológico que esteja interferindo no processo comunicativo diminuindo a sua 

qualidade" (PASOLD, 2002, p.73). 

Isto é, uma interferência interna e/ou externa que prejudica a fluidez da 

comunicação, que pode variar de um barulho no ambiente que ambos estão 

inseridos até a utilização de assuntos que não despertam o interesse do 

destinatário, esses mecanismos podem gerar falha no processo e danos para ambas 

as partes. Portanto, além de conhecer o receptor é necessário um olhar cauteloso 

sobre os possíveis ruídos que podem gerar equívocos e distorções. 

Paralelamente, a comunicação passou por significativas transformações 

principalmente no que se refere aos avanços tecnológicos (PIMENTA, 2004, p.24). 

Inicialmente o homem se utilizava basicamente da comunicação não verbal, como 

os gritos, os gestos e as pinturas, para estabelecer uma relação com o outro. A 

comunicação se desenvolveu até o advento da internet que possibilitou a troca de 

informação com pessoas em uma escala global por meio de uma plataforma virtual 

inúmeras mudanças ocorreram e modificaram a história da comunicação e 

consequentemente, a história humana. 

 
[...] a comunicação é um conceito histórico e polissêmico e que 
evoluiu, entre o século passado e o nosso, da designação do 
conjunto de canais e meios de transporte (“comunicações”) para o de 
processo social de interação, até chegar a de positividade formada 
pelas práticas, discursos e ideias instituídas à volta dos meios e 
técnicas de veiculação social de mensagens, das (tecnologias de 
comunicação). (RÜDIGER, 2003, p.10) 

 

                                            
1 De acordo com Masiero e Silva (2013), a herança cultural se caracteriza pela transmissão de 
histórias, valores e hábitos de uma geração que interferem na vida das gerações futuras. 
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A partir dos aspectos apresentados, pode-se perceber a abrangência que o 

termo possui e sua relevância para o desenvolvimento do homem e da sociedade. 

Desse modo, é preciso compreender o processo no qual a comunicação se 

estabelece e assim evitar possíveis equívocos que afetem de maneira negativa o 

intercâmbio das informações. 

 

1.1. COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 

As organizações por meio de seus produtos e/ou serviços fazem com que as 

necessidades humanas sejam atendidas, não só em relação ao consumo, como 

também no desenvolvimento profissional e das relações nos grupos de trabalho que 

partilham de um mesmo objetivo e cultura no contexto organizacional. 

De acordo com Kunsch (1986, p.19) “nossas necessidades básicas como 

alimentação, vestuário, transporte, salário, lazer, segurança e moradia, bem como 

nossa satisfação social e cultural são atendidas por meio de organizações, e nas 

organizações”. 

Ainda sobre as organizações, “[...] todas têm algumas características comuns, 

entre elas os sistemas, regras, os papéis, a hierarquia, as normas, a similaridade, o 

status, as redes de comunicação e a cultura organizacional” (PINHO, 2006, p. 22). 

Diante deste contexto, a comunicação organizacional é um processo que 

engloba todo tipo de comunicação utilizada pelas organizações para atingir suas 

metas e desenvolver relacionamento com seus stakeholders conhecidos também 

como públicos estratégicos. 

 
[...] A comunicação organizacional se mostra como um campo de 
conhecimento, cada dia mais abrangente, que tem uma forte 
intersecção entre o objeto de estudo da teoria das organizações, as 
organizações em geral e a teoria da comunicação humana. Neste 
contexto, a comunicação organizacional é um metassistema social e 
tecnológico – que tem como objeto de estudo os processos 
comunicacionais, no âmbito das empresas e das instituições, suas 
redes de relacionamento e sociedade – definido dinamicamente a 
partir de suas inter-relações com os conhecimentos e as práticas das 
Ciências Sociais, das Ciências Humanas, das Ciências Exatas e das 
Ciências Biológicas. (NASSAR, 2009, p. 73) 

 

No cenário brasileiro a comunicação organizacional passou por diversas 

transformações ao longo dos anos.  Torquato (2004) explica que na década de 
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1990, o País recebeu modificações significativas devido à globalização que 

proporcionou uma grande competitividade com outros mercados e conhecimento de 

outros métodos de trabalho. Por isso as empresas observavam e adotavam novos 

comportamentos e estratégias. 

 
Dentro dessa moldura, desenvolve-se hoje a comunicação 
organizacional do Brasil. O sistema de comunicação organizacional 
está consolidado – nas estruturas, na linguagem, na forma dos 
veículos, nas estratégias, na definição de programas e, ainda, na 
profissionalização dos quadros. (TORQUATO, 2004, P. 9). 

 

Os estudos de Grunig (2011) apresentam o modelo simétrico de mão dupla 

que propõe uma troca de informações entre empresa e seus diversos públicos, 

diante deste cenário, os profissionais de Relações Públicas procuram mediar ambos 

os interesses. Segundo o autor “como resultado, a comunicação simétrica de mão 

dupla produz melhores relacionamentos de logo prazo com públicos do que os 

outros modelos” (GRUNIG, 2011, p. 61-2). 

Na perspectiva de Kunsch (2009, p. 107), "as organizações contemporâneas 

devem buscar o equilíbrio entre os seus interesses e os de seus públicos. Por isso, 

precisam planejar estrategicamente sua comunicação, para realizar relacionamentos 

efetivos. [...]". Segundo ela, isto só é possível quando as organizações adotam a 

comunicação organizacional integrada ou mix da comunicação, que engloba quatro 

tipos de comunicação: administrativa, interna, institucional e mercadológica. Cada 

uma delas apresenta suas características e segmento de públicos e por isso é 

preciso que ocorra uma integração entre os compostos para que assim possam 

resolver de maneira conjunta os objetivos organizacionais. 

Portanto, a comunicação organizacional deve trabalhar de maneira planejada, 

estratégica e integrada a fim de obter um relacionamento eficiente com os públicos 

estratégicos e com a sociedade em geral; desta forma, a organização pode se 

desenvolver, obter os resultados almejados e agregar valor para sua marca. 
 

1.2. COMUNICAÇÃO E MUSEU 
 

A comunicação torna-se uma aliada para criar diferenciais e auxiliar na 

construção das organizações. Desta forma, para que o Museu da Arte Sacra de 

Santos (MASS) - organização-cliente deste projeto - possa definir a sua identidade, 
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construir e manter um relacionamento harmonioso com os seus públicos é preciso 

criar estratégias de comunicação direcionadas e planejadas para cada um deles. 

Os museus estão inseridos em um mercado que possui públicos exigentes que 

participam e interagem de maneira positiva ou negativa com as instituições 

museológicas, soma-se a isso “[...] a diminuição dos subsídios públicos, o aumento 

dos custos operativos e da concorrência, e a procura por nova audiência, tornam a 

inclusão da comunicação uma função-chave”. (ANDRADE, 2008, p. 20) 
Certamente, expressar os diferenciais, gerar credibilidade, bem como 

demonstrar a sua relevância para os públicos e consequentemente se manter no 

seu segmento torna-se importante. “Podemos dizer que a comunicação museológica 

só se efetiva quando o discurso do museu é incorporado pelo visitante e integrado 

ao seu cotidiano em forma de um novo discurso”. (CURY, 2009, p. 89). 

Além disso, faz-se necessário estudar a comunicação estabelecida entre o 

MASS e a comunidade onde está localizado, sobretudo encontrar formas de se 

comunicar de forma efetiva a fim de obter um relacionamento contínuo baseado no 

diálogo, deste modo, deve-se utilizar meios e técnicas de comunicação para a 

construção de vínculo. 

 

1.3. COMUNICAÇÃO E COMUNIDADE 
 

Pode-se compreender comunicação e comunidade sob dois aspectos, o 

primeiro representa a comunicação comunitária e o segundo a comunicação com a 

comunidade. Embora os termos sejam parecidos existem características que os 

difere bem como motivações que os impulsionam. 

A comunicação comunitária é feita pela comunidade e para ela, com intuito de 

uni-la e ou transformar algo por meio da força coletiva, isto é, somam-se forças para 

buscar melhorias significativas para o grupo e exercer seu papel de cidadania, para 

isso, se utiliza de técnicas de comunicação. 

A relações-públicas Cecília K. Peruzzo expõe os diversos grupos que se 

expressam por este tipo de comunicação: 

 
[…] tais como moradores de uma determinada localidade 
desassistidos em seus direitos à educação, saúde, transporte, 
moradia, segurança etc.; trabalhadores da indústria; trabalhadores do 
campo; mulheres; homossexuais; defensores da ecologia; negros; 
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cidadãos sem terra interessados em produzir meios à sua própria 
subsistência etc. Essa comunicação não chega a ser uma força 
predominante, mas desempenha um papel importante da 
democratização da informação e da cidadania, tanto no sentido da 
ampliação do número de canais de informação e na inclusão de 
novos emissores, como no fato de se constituir em processo 
educativo, não só pelos conteúdos emitidos, mas pelo envolvimento 
direto das pessoas no que fazer comunicacional e nos próprios 
movimentos populares. (2004, p.51) 
 

Já a comunicação com a comunidade refere-se ao modo como as 

organizações dialogam com um segmento de seus públicos, neste caso, a 

comunidade. Algumas empresas compreendem a importância deste público e 

procuram desenvolver relacionamentos com ele e assim obter um equilíbrio nessa 

relação. 

 
[...] é imperativo que as empresas se dediquem ao diálogo com a 
comunidade, para que, ao lado desta, possam abrir espaço para 
discussões e ampliar a visão sobre todos os aspectos que envolvem 
ambas as partes. Assim, elas se tornam agentes catalisadores, 
impulsionando o desenvolvimento da comunidade local e de todos os 
que fazem parte deste processo, empregados e formadores de 
opinião. É um círculo virtuoso. (ROSSETTI, 2007, p. 251) 
 

Como será visto mais adiante, o Museu da Arte Sacra de Santos possui uma 

história interligada com a comunidade instalada ao seu entorno, o Morro São Bento. 

Por este motivo há uma oportunidade de analisar o relacionamento entre ambos, e 

desenvolver ações para o fortalecimento da relação entre o MASS e a comunidade 

de maneira que possam proporcionar benefícios a ambos. 

Paralelamente, é preciso observar a imagem que este público tem do museu 

e o grau de relacionamento que possuem.  Diante disso, faz-se necessário o 

envolvimento de ambos e a conquista de credibilidade por parte do museu para que 

o público em questão perceba que o fortalecimento desse relacionamento será 

benéfico e contínuo. 

Desta forma, é necessário ter como premissa a ética e o comprometimento 

nas ações comunicacionais, que quando bem elaboradas podem auxiliar nos 

objetivos da organização-cliente, de maneira que se identifiquem com a realidade 

vivida bem como com a história da comunidade presente. 
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1.4. COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A comunicação institucional engloba a visão que os públicos têm de uma 

organização, dessa forma deve ser trabalhada de maneira estratégica e integrada 

com o intuito de demonstrar o posicionamento empresarial, e assim obter uma 

opinião pública positiva sobre sua atuação. 

O Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas (CONFERP) 

define comunicação institucional como: 

 
[...] criada exclusivamente para formar imagem positiva em torno de 
uma organização, empresa, pessoa, ou, ainda, em torno de algo ou 
alguma coisa. A comunicação institucional, com este escopo, está 
ligada ao nível de abordagem do assunto tratado e ao tipo de 
linguagem adotada para transmitir informações de uma determinada 
organização. [...] A linguagem institucional é aquela que trata esses 
assuntos com isenção comercial ou mercadológica, atendo-se, 
apenas, a identificar, demonstrar e apresentar os conceitos ligados 
aos temas próprios da organização, com a intenção de informar e 
satisfazer os interesses de um ou mais públicos ligados à empresa e 
os dela próprios; (CONFERP, 2002) 
 

É um trabalho contínuo que deve se atentar as mudanças do mercado, da 

tecnologia, bem como aos perfis e exigências dos públicos. É por meio dela que as 

organizações podem expressar seus princípios, agregar valor à marca e 

consequentemente gerar diferenciais para si, tanto para sua sobrevivência frente 

aos concorrentes, quanto à fidelização e a conquista de clientes. 

 
[...] Como partes integrantes do sistema social global, as 
organizações têm obrigações e compromissos que ultrapassam os 
limites dos objetivos econômicos e em relação aos quais têm que se 
posicionar institucionalmente, assumindo sua missão e dela 
prestando contas à sociedade. (KUNSCH, 2003, p. 90) 
 

Soma-se a isto o equilíbrio entre o discurso e as ações, para que não ocorram 

contrastes e conflitos no que é dito com o que é divulgado. Na perspectiva de 

Valsani (2006, p. 195), a missão e os valores institucionais devem ser vividos e não 

descritos de maneira superficial, pois “cada membro da instituição é um multiplicador 

de conceitos”. (VALSANI, 2006, p. 196). 

Na visão de Argenti (2014), tudo isto pode ser efetivamente observado por 

meio de três aspectos organizacionais que são: a identidade, a imagem, e a 



38 
 

 

reputação. A primeira refere-se ao modo que as organizações transmitem a sua 

essência, a segunda como ela é percebida pelos públicos, e a terceira como ela é 

reconhecida pela opinião pública. 

 
Embora a identidade represente a realidade de uma organização e a 
imagem seja seu reflexo para o público-alvo, a reputação é a soma 
das diferentes visões que seus vários públicos têm da organização. 
Como resultado, a ideia de que uma organização pode administrar a 
sua reputação é irrealista. Em vez disso, as grandes empresas 
devem concentrar-se em desenvolver e implementar estratégias de 
forma integrada que incorpore diferentes públicos. (ARGENTI, 2014, 
p. 89). 
 

Tendo em vista os aspectos apresentados, percebe-se a relevância da 

comunicação institucional para criar diferenciais e consolidar a imagem das 

organizações de maneira que transmita a filosofia da instituição com base na 

transparência. Portanto, além de gerar credibilidade à marca, a comunicação deve 

trabalhar de maneira integrada para que assim ocorra um alinhamento entre o que é 

vivenciado e transmitido. 
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2 CULTURA 
 

O conceito de Cultura é definido por diversos antropólogos, filósofos e 

historiadores com o intuito de compreender o comportamento e desenvolvimento 

humano. Em 1903 o antropólogo Edward Tylor definiu Cultura em seu livro Primitive 

Culture e trabalhou com os escritos do historiador Gutav Klemm sobre o 

desenvolvimento gradual da espécie humana. 

 
Cultura ou Civilização, tomada em seu sentido etnográfico amplo, é 
aquele todo complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, 
lei, costume e todas as demais capacidades e hábitos adquiridos 
pelo homem enquanto membro de uma sociedade. (TYLOR,1903 
apud THOMPSON, 1995, p. 171). 
 

A partir dessa definição entende-se que é possível compreender que cultura é 

o imaginário do indivíduo e o indivíduo que vive no imaginário, todos os bons e maus 

feitos criados pelo homem, são as experiências e aprendizados que moldam sua 

personalidade e seu pensamento. 

Essa bagagem construída durante seu desenvolvimento passa a ser 

transmitida em forma de aprendizado, costumes e rituais para as próximas gerações. 

A concepção dos valores, leis e normas ditam a forma como o indivíduo deve se 

comportar para manter um bom relacionamento com a comunidade onde está 

inserido. 

Cultura pode ser ainda conceituada com uma abordagem contemporânea, 

como símbolos criados pelo ser humano para se comunicar, eternizar 

conhecimentos e acontecimentos considerados importante na sua história de vida. 

Segundo Geertz (2001, apud MARCHIORI, 2006, p. 60) é “um sistema de 

concepções expressas herdadas em formas simbólicas por meio das quais o homem 

se comunica, perpetua e desenvolve seu conhecimento sobre atitudes para a vida”. 

O termo pode ser entendido ainda como a relação do ser humano com o 

tempo, a criação de ideias, a ligação que ele constrói com suas obras e a forma 

como se relaciona com a sociedade, é a busca da definição dos acontecimentos e a 

implantação de valores, é o complemento da natureza humana. 

 
A cultura é a criação coletiva de ideias, símbolos e valores pelos 
quais uma sociedade define para si mesma o bom e o mau, o belo e 
o feio, o justo e o injusto, o verdadeiro e o falso, o puro e o impuro, o 
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possível e o impossível, o inevitável e o casual, o sagrado e o 
profano, o espaço e o tempo. (CHAUÍ, 2000, p. 61). 
 

Cultura não pode ser definida como algo estagnado, pois evolui conforme a 

velocidade do seu povo, é adaptada as consequências e novas histórias que surgem 

ao longo do tempo, seus costumes e tecnologias evoluem e modificam os 

comportamentos, logo, não se pode apoiar apenas nessas definições, Morin afirma 

que: 

 
O que hoje se chama cultura é apenas a totalização de processos, 
de diferentes estágios, de diferentes categorias, de diferentes níveis, 
que assumem todos eles, na verdade um sentido inteiramente 
subjetivo e até estético e até imaginário...”2. Michel de Certeau vai 
mais longe nesse sentido: a cultura seria o limite e o âmago que 
nenhuma pesquisa será capaz de explicar; esta noção cobriria, em 
suma, a realidade mais rica de todas, que “o nosso próprio saber 
ocidental” (Certeau) seria incapaz de compreender. (MORIN, 1999, 
p.77). 
 

Segundo Morin (1999, p. 77) cultura também engloba a forma como nos 

comunicamos, cada tribo ou comunidade possui uma forma de se comunicar, por 

meio da linguagem, dos signos e símbolos que chamamos de sistema cultural. É a 

partir desse sistema que as histórias e os padrões são criados. Não se deve 

entender cultura de forma genérica, cada comunidade ou tribo possui uma cultura, e 

avançam em níveis diferentes. 

A sociedade é composta de várias formas de culturas como apresenta Morin 

(1999, p. 79) “[...] há a cultura humanística, nutriz da cultura ilustrada, a cultura 

nacional, que alimenta e exalta a identificação com a nação, as culturas religiosas, 

as culturas políticas e a cultura de massa”. 

A cultura ilustrada de acordo com Morin (1999) é disponibilizada apenas para 

pessoas com elevado poder econômico e intelectual, são denominadas como 

pessoas cultas, exploram o que há de mais intenso e melhor no nível cultural. São 

invejados pelos que apenas observam de fora, por não possuírem poder econômico 

e intelectual suficiente para desfrutar dessa cultura. Os detentores da cultura 

ilustrada são os que determinam o nível cultural da sociedade, são aqueles que 

frequentam museus, concertos, galerias de quadros. 
[..] a cultura ilustrada é plenamente uma cultura, no sentido em que 
opera uma dialética comunicante, estruturante e orientadora entre 

                                            
2 L’Homme ET la Société, 1968 apud MORIN, 1999, p. 77 
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um saber e uma participação no mundo; mas ela é limitada tanto pelo 
campo social de sua extensão – limitado a uma elite – como pelo 
papel parcial junto a esta elite (MORIN, 1999, p.81). 
 

Já a cultura “do povo” é a cultura desenvolvida pelas classes menos 

favorecidas de poder econômico, essa cultura é dominada pelo Estado, com 

limitações estipuladas por ele e pela elite. Dentro dessas limitações são criadas leis, 

rituais, crenças e linguagem popular como afirma Chauí (1997, p.43) “considerar a 

cultura como sendo do povo permitiria assinalar mais claramente que ela não está 

simplesmente no povo, mas que é produzida por ele”. 

A cultura de massa, se articula por meio dos veículos que atingem o grande 

público (jornal, rádio, cinema, entre outros). Como afirma Santaella (2003a, p. 52) “a 

cultura de massa tende a dissolver a polaridade entre o popular e o erudito, 

anulando suas fronteiras”. 

Na cultura religiosa o imaginário, serve como suporte para o real, é a crença 

sobre algum objeto ou ser sobrenatural que é invocado por meio dos rituais ou 

celebrações, ajuda o homem a compreender-se e justificar determinados 

acontecimentos, é algo que deve ser discutido e estudado de forma cautelosa, pois 

cada cultura tem sua crença. A cultura religiosa também está ligada aos valores do 

individuo, principalmente com o próximo, na questão do bom relacionamento e na 

compaixão. 
A religião pode ser considerada como um comportamento instintivo, 
característico do homem, cujas manifestações são observáveis 
através dos tempos, em todas as diversas culturas, a partir da busca 
a compreensão de si mesmo e do mundo, da consideração em 
relação aos fatos inconsoláveis e desconhecidos (JUNQUEIRA, 2002 
apud KADLUBITSKI, 2010, p.130). 
 

A cultura religiosa vem do vínculo do homem com o mundo profano e o 

mundo sagrado. Segundo Chauí (2000, p.380), “isto é, a Natureza (água, fogo, ar, 

animais, plantas, astros, metais, terra, humanos) e as divindades que habitam a 

Natureza ou um lugar separado da Natureza”. E esse relacionamento do ser 

humano com as forças exteriores influencia na sua conduta dentro da sociedade. 

O Museu de Arte Sacra de Santos possuí um vínculo com a Igreja Católica, 

pois se origina na igreja de Nossa Senhora do Desterro e no Mosteiro Nossa 

Senhora do Desterro da Ordem de São Bento. Mantém até hoje os valores 

empregados na época em que o museu era apenas um mosteiro, procura transmitir 
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por meio de suas obras e projetos sobre valores culturais e religiosos para seus 

visitantes. 
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3 TERCEIRO SETOR 
 

O Terceiro Setor pode ser definido de diversas formas, pois há diferentes 

classificações de acordo com cada autor. No entanto, o termo está sempre 

relacionado a Organizações Não Governamentais (ONG’s) ou outras entidades 

sociais e sem fins monetários. 

 
Terceiro Setor é composto de organizações sem fins lucrativos 
criadas e mantidas com ênfase na participação voluntária, num 
âmbito não-governamental, dando continuidade às práticas 
tradicionais de caridade, da filantropia e do mecenato e expandido o 
seu sentido para outros domínios, graças, sobretudo, à incorporação 
do conceito de cidadania e de suas múltiplas manifestações na 
sociedade civil (FERNANDES, 1997 apud PERUZZO, 2007, p. 2). 
 

O Museu de Arte Sacra de Santos pode ser classificado como uma entidade 

do Terceiro Setor, por se enquadrar entre aquelas em que cidadãos e instituições se 

organizam para prestar determinados serviços para as comunidades em que estão 

inseridas. São entidades sem fins lucrativos, como as filantrópicas, confessionais, 

cívicas, culturais e outras que se enquadram nessa categoria. 

É um segmento da sociedade que tem se expandido desde do início do 

século XXI. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística -  IBGE, em 2002, o Brasil possuía 105 mil instituições sem fins lucrativos 

(PERUZZO, 2007), e no ano de 2010, já contava com 290.692 registradas, de 

acordo com o IBGE. O crescimento demonstra a evidência que esse segmento tem 

obtido nos últimos anos. 

Para compreender as entidades que compõem o segmento do Terceiro Setor, 

faz-se necessário possuir conhecimento sobre outros setores. Em linhas gerais 

pode-se conceituar que o Primeiro Setor, refere-se às esferas públicas, como os 

governos estadual, federal e municipal e o Segundo Setor, às empresas produtivas e 

com visão de lucro. 

O Terceiro Setor pode ser definido de acordo com o segmento que: 

 
[...]designa um grande número de entidades e articulações entre o 
público e o privado, que vão desde a associações esportivas, 
fundações com denominações de instituições privadas, como bancos 
e indústrias até grupos móveis de assistência e organizações 
filantrópicas destinadas a atender grupos restritos e hiperlocalizados 
(ROQUE, 2007, p. 238). 
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O cunho social, o foco na atividade solidária, o voluntariado e, principalmente 

o fato de não ter fins lucrativos, é o ponto que mais diferencia ao terceiro setor do 

primeiro e segundo. 

De acordo com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) historicamente as atividades do Terceiro Setor se iniciaram com as: 

 
[...] antigas organizações nacionais, destacam-se aquelas que, direta 
ou indiretamente, atuavam através das igrejas cristãs. A Igreja 
Católica, ressalte-se, com o suporte do Estado, era responsável pela 
maior parte das entidades que prestavam algum tipo de assistência 
às comunidades carentes que ficavam às margens das políticas 
sociais básicas (saúde e educação fundamentalmente). As Santas 
Casas, que datam da segunda metade do século XVI, são exemplos 
clássicos desta tradição. A estas agregam-se as irmandades e as 
“ordens terceiras”, que prestavam um atendimento mais específico, 
em termos de público e de objetivos, em relação ao implementado 
pelas Santas Casas. O fato é que durante todo o período colonial, 
até o início do século XIX, esta associação entre Estado e Igreja 
Católica, que objetivava o atendimento e a assistência das questões 
sociais, mostrou-se presente e predominante. (BNDES, 2001) 
 

O Museu de Arte Sacra de Santos é uma entidade com a interferência direta 

da Igreja Católica em Santos, como uma de suas instituidoras. 

O Terceiro Setor é um segmento de mercado que possibilita a atuação direta 

do profissional de Relações Públicas, que pode desenvolver e aplicar as ferramentas 

apreendidas como responsável pela comunicação estratégica das organizações, 

com auxílio direto na captação de recursos e doações para instituição, além de zelar 

pela imagem e reputação da entidade junto a seus públicos-alvo. 

 
Para os profissionais de relações públicas que desejam atuar no 
terceiro setor, paciência e determinação são fundamentais, porque 
nele as conquistas ocorrem de forma lenta, difícil e sutil; além disso, 
os apelos ao ingresso no circuito de trabalho em áreas 
glamourizadas atuam para identificar o profissional que opta pelo 
terceiro setor como alguém dotado de habilidades de pouca 
importância no mercado de trabalho convencional. (ROQUE, 2007, p. 
245). 
 

O diálogo com a comunidade em que a organização está inserida é outro 

ponto que pode ser explorado pelos profissionais de Relações Públicas. Os desafios 

no relacionamento são inúmeros e podem afetar diretamente no sucesso ou não 

daquela entidade. 
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As empresas têm direcionando seus processos para a criação de 
valor, o que faz que a inovação de paradigmas seja exigência 
também nos relacionamentos com os públicos estratégicos nas 
questões socioambientais. A comunicação, na busca do 
fortalecimento da cultura organizacional, tem a responsabilidade de 
estabelecer uma política de diálogo com a comunidade. Para a 
estruturação da política de comunicação consideram-se aspectos 
como a identidade da comunidade, das lideranças locais e da 
empresa, representatividade e interesses. (ROSSETTI, 2007, p. 
249). 
 

O relacionamento com a comunidade para o Terceiro Setor é uma estratégia 

que deve ser desenvolvida por meio do diálogo e não apenas como: 

 
[...] uma estratégia de marketing, tática muito comum entre empresas 
que se apresentam como naturalistas. Ele deve fazer parte da cultura 
das empresas. Somente aquelas que têm o relacionamento com a 
comunidade como um de seus valores e como parte de sua cultura é 
que efetivamente conseguem um diálogo enriquecedor e permanente 
com a sociedade. (ROSSETTI, 2007, p. 251). 
 

Dessa forma, é possível afirmar que o Museu de Arte Sacra de Santos deve 

desenvolver um relacionamento efetivo com um dos seus públicos de interesse, 

entre os quais, a comunidade do Morro do São Bento, para reforçar sua identidade 

junto a esse segmento de público. 

  



48 
 

   



49 
 

 

4 RELAÇÕES PÚBLICAS 
 

4.1 DEFINIÇÕES DE RELAÇÕES PÚBLICAS 
 

Para o entendimento adequado das Relações Públicas é necessária a 

compreensão, que se trata de uma atividade ampla e dinâmica, como afirma 

Andrade (1993, p.29) “não há escassez de definições [...] mas nenhuma delas 

parece satisfazer completamente, seja no campo erudito ou no campo popular”. 

No senso comum, Teobaldo (1993, p. 31) destaca que é "a arte de bem fazer as 

coisas certas e obter crédito pelo feito", ou "a arte de não tratar o público como 

parentes" ele destaca ainda, que se pode utilizar "faça alguma coisa benfeita, diga 

aos outros o que fez". 

As definições colocadas pelo autor revelam uma das características do 

desenvolvimento da atividade que tem como um pilar basilar a construção de 

relacionamentos com os públicos de interesse de uma determinada organização. 

Os públicos em Relações Públicas são o foco de planejamento, 

desenvolvimento e atuação de suas as ações. A segmentação desses públicos é 

competência do profissional de Relações Públicas, assim como a classificação para 

que se possa determinar as estratégias que serão traçadas para a promoção e 

consolidação da imagem, da identidade institucional e os relacionamentos a serem 

criados. 

O gerenciamento da imagem e identidade institucional por meio das 

ferramentas de Relações Públicas para consolidação institucional junto a seus 

públicos de interesse, pode ser identificado nesse projeto como uma ação de 

fortalecimento da identidade do Museu de Arte Sacra junto à comunidade do Morro 

São Bento. 

Para realização dessa ação o relações-públicas deve identificar os públicos 

de interesse de uma organização, e segmentá-los para cada ação, com o objetivo de 

traçar a melhor estratégia para comunicar a imagem e a identidade institucional para 

esses públicos. 

 
Não basta citar um rol de públicos, é preciso se convencer de que o 
trabalho de relações públicas exige que se definam com clareza para 
quais públicos estamos nos dirigindo e qual a interdependência 
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existente nessa relação em termos das pressões exercidas de parte 
a parte e das vantagens que podem ser auferidas desse convívio. 
(FRANÇA, 2004, p.21). 

 
Assim como a identificação dos públicos e a administração da imagem e da 

identidade institucional, a ação planejada e estratégica tem papel importante na 

gestão de um bom relacionamento com os públicos de interesse, sobretudo quando 

o foco é melhorar a comunicação com a comunidade. É por meio da ação 

estratégica que as organizações mensuram e até avaliam os seus resultados, 

função que também permite a garantia da eficácia das ações. 

 
O planejamento é uma ferramenta para a eficácia das atividades de 
Relações Públicas, porque evita a improvisação, oferece maiores 
possibilidades para consecução dos objetivos, permite racionalizar os 
recursos necessários e dá uma orientação básica, capaz de permitir 
a avaliação de resultados (KUNSCH, 1986, p.79). 
 

É o planejamento estratégico de Relações Públicas que possibilita a 

construção de ações estruturadas e capazes de maximizar os resultados das 

organizações, por meio de uma comunicação regular e harmônica. Desta forma as 

Relações Públicas desempenham um importante papel na administração das 

relações entre organizações e pessoas por meio de ferramentas de relacionamento 

e comunicação. 

A prática da profissão não depende de grandes organizações ou ambientes 

macros, mas tem o objetivo de favorecer e aprimorar as relações sociais. 

 
[...] as relações públicas se caracterizam por sua função mediadora 
na construção de significado, com o objetivo de educar pessoas por 
meio da disseminação de informações para conseguir relações mais 
éticas e democráticas na sociedade. (KUNSCH, 2009, p. 245). 

 
Assim, é possível afirmar que as Relações Públicas possuem um papel 

fundamental no que diz respeito à relação entre organizações e seus públicos, uma 

vez que controla e gerencia a forma como essa organização se comunica com esse 

segmento, a fim de estabelecer uma estratégia adequada para que essa 

comunicação seja realizada da melhor forma e para que o objetivo da instituição seja 

alcançado. 

Segundo Kunsch (1986, p. 38) “as Relações Públicas propiciam uma forma de 

comunicação integrada, sendo, portanto, muito eficazes e muito abrangentes na 
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criação de mecanismos de aceitação social de uma organização”. É também função 

das Relações Públicas a comunicação de valores para os públicos, no qual a 

organização está inserida, de forma a mostrar que essa instituição é parte desse 

meio, e também compartilha de igual forma seus valores com esse público. 

Por meio dessas funções de compartilhamento e enriquecimento cultural as 

Relações Públicas podem trabalhar em favor da melhoria da relação entre um 

museu e seus públicos, sobretudo com a comunidade em que está inserido, para 

agregar valor e ser uma ferramenta de construção de relacionamentos com esse 

público de interesse. 

Para o Museu de Arte Sacra de Santos, apropriar-se das ferramentas de 

Relações Públicas, é fundamental para uma melhor comunicação com a 

comunidade do Morro São Bento, com o objetivo de enaltecer a cultura e história 

dessa comunidade e integrar ainda mais a história, a memória e o legado cultural do 

Museu à história e memória do conjunto de habitantes do morro. 

 

4.1.1 Relações Públicas Comunitárias 

 

Relações Públicas Comunitárias é um segmento de atuação para os 

profissionais dessa área envolvidos ou interessados no Terceiro Setor. Peruzzo, 

2003, elucida a definição do termo e o diferencia de outra área de atuação das 

Relações Públicas: 

 
Antes de mais nada esclarecemos que existem diferenças 
significativas entre Relações Públicas Comunitárias e Relações 
Públicas com a Comunidade. Na nossa perspectiva de abordagem, 
entendemos as primeiras como aquelas que dizem respeito às 
relações públicas que se estabelecem no âmbito das associações e 
organizações comunitárias, ou seja, das Organizações Não 
Governamentais e sem objetivos lucrativos. Enquanto Relações 
Públicas com a Comunidade se caracterizam como as relações que 
as instituições privadas ou públicas, estabelecem com um dos seus 
públicos, denominado “comunidade (PERUZZO, 2003, p. 3) 
 

Sobre as Relações Públicas Comunitárias, o autor Waldemar Luiz Kunsch 

discorre sobre alguns aspectos históricos e também sobre a importância que o 

segmento ganhou nos últimos anos para as Relações Públicas, principalmente no 

âmbito do Terceiro Setor. 
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Um novo paradigma começou a ser delineado para as relações 
públicas na década de 1980, com o IX Congresso da União Cristã 
Brasileira de Comunicação Social, que incluiu em seu programa um 
painel sobre relações públicas a serviço dos interesses populares. A 
partir daí, foram surgindo os primeiros textos sobre o que chamamos 
de relações públicas comunitárias, sob a forma de artigos e 
dissertações. Hoje já é possível falar, teórica e praticamente, de 
relações públicas comunitárias, ou seja, de um trabalho 
comprometido com os interesses dos segmentos sociais organizados 
ou com o interesse público. Os discursos se voltam à qualidade de 
vida do homem em sua comunidade, na construção da cidadania. 
(KUNSCH, 2007, p. 107). 
 

Ao apoiar-se nas definições de Peruzzo e Kunsch, é possível afirmar que o 

Museu de Arte Sacra de Santos, entidade do Terceiro Setor, objeto de estudo deste 

trabalho e que se encontra inserido em uma comunidade local da cidade de Santos, 

deve por meio de ações estruturadas de Relações Públicas, desenvolver um 

relacionamento efetivo por meio de estratégias de Relações Públicas com a 

comunidade do Morro do São Bento. 

Com a implantação desenvolvimento de canais de diálogo, por meio de uma 

comunicação que transforme a comunidade e com o auxílio de ações para a 

construção da cidadania dessa comunidade a fim de torná-los partícipes dessa 

construção com o fortalecimento do sentimento de identidade, pertencimento e 

convergência dos interesses entre organização e população vizinha. 
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5 PÚBLICOS EM RELAÇÕES PÚBLICAS 
 

5.1. DEFINIÇÃO DE PÚBLICOS 

 

Sobre a definição de públicos, Silva (2008, p. 386), afirma que “o público é o 

destino dos esforços de uma organização, bem como o consumidor de seus serviços 

e produtos. Ele é o porquê de suas ações, a sua razão de existir, bem como o 

destinatário de seus produtos”. 

Desta forma, faz-se necessária sua segmentação, para que as ações da 

organização sejam mais assertivas. 

A discussão sobre os públicos, no campo das Relações-Públicas, é um tema 

muito abordado por diversos autores e profissionais da área de comunicação. São 

várias definições, sob diferentes pontos de vista. 

No entanto, sobre a origem do conceito de público, França coloca: 

 
A história nos diz que a noção de públicos surgiu com maior vigor a 
partir do desenvolvimento da imprensa no século XVI, sendo 
posteriormente adotada a definição psicossociológica, que evoluiu 
para o conceito político encontrado hoje, porém, sempre subordinado 
às alterações provocadas pelas variações do contexto 
socioeconômico de cada época (2003, p. 2) 

 

É possível afirmar que as definições de público evoluíram ao longo do tempo, 

ficando cada vez mais segmentada e específica. Prova disso é a definição dada por 

Andrade (1993), um dos primeiros estudiosos do campo das Relações Públicas no 

Brasil, que definiu públicos, como: Interno (funcionários e familiares), externo 

(escolas, comunidade, imprensa, poderes públicos e concorrentes) e misto 

(revendedores, distribuidores, fornecedores e acionistas). 

Para Gimenes, essa definição não atende mais as exigências organizacionais: 

 
[...]o reposicionamento teórico nesta tese não se contenta com essa 
classificação e seu critério. Considera-os insuficientes para 
caracterizar o tipo de relação público-organização. Os públicos 
precisam ser compreendidos sob outra ótica. É imprescindível 
identificá-los, analisá-los e referenciá-los quanto ao poder que 
possuem de influenciar os objetivos organizacionais, obstaculizando-
os ou facilitando-os. Nos últimos tempos as organizações sofreram 
grandes transformações, decorrentes de situações diversas que 
estão redefinindo seu perfil (2003, p. 521) 
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Ao longo dos anos, as conceituações de públicos se aprimoraram, e se 

tornaram cada vez mais segmentadas, a exemplo da definição de França. 

Peruzzo, propõe a classificação direcionada aos públicos do Terceiro Setor: 

 
Tomando por base a proximidade do público com a entidade e o que 
ele representa a mesma, propõe-se classificar os públicos – no 
universo dos movimentos sociais e organizações sem fins lucrativos 
da sociedade civil – em: 
a) Beneficiários (pessoas a quem a ação direta da organização se 
destina, ou melhor, são a razão de ser da mesma); b) 
Colaboradores (funcionários, voluntários e suas famílias); c) 
Vizinhança (“comunidade” onde estão inseridas a sede e a ação 
principal da organização); d) Órgãos Públicos (aqueles que afetam 
diretamente a vida da organização por meio de políticas, legislação, 
órgãos de repressão, entre outros aspectos); e) Parceiros reais e 
potenciais (organizações, secretarias, universidades, entre outros); 
f) Mídia (meios de comunicação impressos, radiofônicos, televisivos 
e internet, tanto de longo alcance como de comunitários e locais; g) 
Aliados (movimentos e organizações congêneres e aproximativas, 
ou seja, que atuam no mesmo universo, mas desenvolvem atividades 
distintas, como, por exemplo, o movimento de moradia versus igreja). 
(PERUZZO, 2007, p.13) 

 
Outro ponto a ser considerado quando se estuda públicos, são os 

stakeholders. Compreender as relações que são ou que podem ser desenvolvidas 

com eles é fundamental para que as organizações obtenham uma boa relação com 

cada um. É importante mapeá-los e criar estratégias adequadas para que as ações 

de comunicação e relacionamento sejam assertivas. 

Sobre a Teoria dos Stakeholders, Smith afirma: 

 
A teoria de stakeholders trouxe novas questões para o 
relacionamento de empresas e públicos. Em primeiro lugar, ela utiliza 
a visão mais ampla de responsabilidade social, pois postula que a 
organização tem uma obrigação com os grupos constituintes da 
sociedade, deve ouvir e atender seus interesses, pois são 
interdependentes. Portanto, a atividade empresarial não é somente 
uma transação de mercado, mas uma rede de relações competitivas 
e cooperativas entre pessoas e suas múltiplas organizações. (2010, 
p. 10) 

 

Para a construção do projeto de planejamento estratégico de Relações 

Públicas para o Museu de Arte Sacra de Santos, utiliza-se a definição e a 

classificação de públicos de Peruzzo, por ser a que mais se adequa à organização - 

cliente. 
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6 MEMÓRIA 
 

A Memória é um campo da História, mas que pode ser desenvolvido por uma 

equipe interdisciplinar de outras áreas como as Ciências Humanas e Sociais, 

sobretudo o campo das Relações Públicas, que buscam compreender a relação da 

memória e suas características para a construção de relacionamentos com públicos 

de interesse. 

No conceito de Memória, Halbwachs afirma que: 

 
[...]o funcionamento da memória individual não é possível sem as 
palavras e ideias que o indivíduo não inventou e que emprestou de 
seu meio”, portanto a memória individual tem relação de 
dependência com o meio. (HALBWACHS, 2004, p. 58). 
 

Halbwachs, coloca ainda que: 
 

A memória coletiva, por outro, envolve as memórias individuais, mas 
não se confunde com elas. Ela evolui segundo suas leis, e se 
algumas lembranças individuais penetram algumas vezes nela, 
mudam de figura assim que sejam recolocadas num conjunto que 
não mais uma consciência pessoal. (HALBWACHS, 2004, p. 58). 
 

Pollak (1989), ainda define como memória subterrânea ou marginalizada, que 

consiste em lembranças ocultas de um determinado indivíduo ou grupo e que pode 

ser evocada em tempos de crise. Com o conceito de memória subterrânea3, Pollak 

(1989) nos revela um quadro de disputa na memória coletiva, praticadas por grupos 

dentro de um universo maior como a memória nacional. 

Por fim, Candau nos expõe que a memória também possui o aspecto da 

identidade quando diz que: 

 
Uma memória forte é uma memória organizadora no sentido de que 
é uma dimensão importante da estruturação de um grupo e, por 
exemplo, da representação que ele vai ter de sua própria identidade. 
(CANDAU, 2011, p. 44). 
 

De acordo com o que foi exposto por Maurice Halbwachs, Michel Pollak e Joel 

Candau, é possível compreender memória como um conceito amplo que engloba 

pessoas, sociedades e culturas. Dessa forma, é de fundamental importância que 

haja uma correta compreensão de memória não somente para o campo da 
                                            
3 Pollak, Michel. Memória, Esquecimento, Silencio. Disponível em: 
<http://www.culturaegenero.com.br/download/silencio.pdf> Acesso em: 10 de abril de 2016. 
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Comunicação, mas como ferramental para qualquer construção histórica, que em 

Relações Públicas auxilia na construção da memória institucional. 

 

6.1 MEMÓRIA INSTITUCIONAL 

 

Assim como as pessoas e grupos, as organizações também possuem 

memória, aquilo que a sociedade e seus públicos têm como lembrança dela. Do 

mesmo modo que, como as pessoas, as organizações são parte do corpo social e 

participam das construções históricas do meio em que estão inseridas. 

Segundo Nassar (2007, p. 117) “[...] as organizações, como os indivíduos, 

não existem fora da sociedade e, assim, são participantes, mesmo na omissão, dos 

acontecimentos sociais”. 

Dessa forma as organizações são entendidas pelo ponto de vista das 

construções sociais, ao compartilhar valores com o meio e igualmente herdar dele 

valores. Essa realidade traz o sentido de que as organizações não são 

simplesmente fontes de riqueza econômicas, mas também originam significados 

para a sociedade. 
[...] o objeto de pesquisa chamado de empresa passou a ser 
considerado não apenas como uma unidade de produção de bens e 
serviços, mas também como unidade de produção de significados 
socioculturais. (TOTINI, 2004, p. 115 apud NASSAR, 2007, p. 128). 
 

Logo, para as Relações Públicas como mecanismo para a construção e 

reforço de identidade e imagem organizacional por meio da construção de 

relacionamento com os públicos de uma determinada instituição e 

consequentemente o fortalecimento do sentimento de vínculo por meio desses 

laços. 

Memória institucional tem a função de auxiliar na composição dessa 

consolidação, assim como no resgate histórico cultural da sociedade. Ao levantar a 

sua história e sua trajetória, uma organização além de reforçar os seus conceitos, 

também resgata a memória da sociedade na qual está inserida e consequentemente 

fortalece seus vínculos com esse público. 

 
[...] a história de uma empresa não deve ser pensada apenas como 
resgate do passado, mas como um marco referencial a partir do qual 
as pessoas redescobrem valores e experiências, reforçam vínculos 
presentes, criam empatia com a trajetória da organização e podem 
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refletir sobre as expectativas dos planos futuros. A sistematização da 
memória de uma empresa é um dos melhores instrumentos à 
disposição da comunicação empresarial e corporativa. Isto porque 
histórias não são narrativas que acumulam, sem sentido, tudo o que 
vivemos. O grande desafio está em saber utilizá-las. Se a memória 
na empresa for entendida como ferramenta de comunicação, como 
agente catalisador no apoio a negócios, como fator essencial de 
coesão do grupo e como elemento de responsabilidade social e 
histórica, então poderemos afirmar que esta empresa, de fato, é 
capaz de transformar em conhecimento útil a história e a experiência 
acumulada em sua trajetória (WORCMAN, 2004, p. 23 apud 
NASSAR, 2007, p. 129). 
 

A memória institucional é forte aliada do planejamento e da construção e 

gestão de relacionamentos para as Relações Públicas. Reforça laços passados, 

revela tendências para o futuro e transforma a trajetória de uma organização em 

algo pertinente para a sociedade: 

 
As instituições são lembradas e contadas de inúmeras formas pela 
sociedade e pelos públicos e essas histórias são definidas pelas 
diferentes formas de rememoração, mas todas elas socialmente 
determinadas, que auxiliaram nessa construção, já que as 
instituições, assim como os sujeitos não existem fora do contexto 
social. Logo, a escrita da relação instituição-história é uma das 
formas de compreensão da comunicação organizacional. 
(MARQUES, 2016, p. 25) 
 
 

Desta forma a memória institucional tem papel importante entre as técnicas 

de Relações Públicas, não só para gerir a identidade e imagem organizacional para 

os seus públicos de interesse, mas principalmente para que a organização se 

relacione com os seus públicos e crie pontes históricas entre ela, entidade, e a 

sociedade. 

 
A memória institucional é, portanto, um ferramental de reforço de 
imagem que é composto na maioria das vezes por uma equipe 
interdisciplinar que visa contemplar os diversos olhares sobre uma 
instituição para que sua história, sua reputação e sua fidelização de 
relacionamentos sejam construídos de forma eficaz (MARQUES, 
2016, p. 26) 
 

Com isso, essa ferramenta pode vir a ser uma estratégia efetiva de 

comunicação e relacionamento com os públicos de interesse do Museu de Arte 

Sacra de Santos. 
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7 MUSEU 
 

7.1 HISTÓRIA 
 

O termo museu segundo Gaspar (1993) vem do latim museum e tem origem 

na palavra grega mouseion, que significava, na Grécia antiga, templo ou santuário 

das musas. Na mitologia grega, nove musas “presidiam as artes liberais: dança, 

música, história, comédia, tragédia, elegia, poesia lírica, astronomia, poesia épica e 

a eloquência” (GASPAR, 1993, p.6). 

O primeiro museu foi criado por Ptolomeu I, o Museu Alexandria, e possuía 

características semelhantes às dos museus atuais, como a preservação objetos 

importantes à época, instrumentos cirúrgicos, peles de animais, estátuas, livros e 

documentos. 

Porém, o Museu de Alexandria abrigava uma coleção de livros, denominada 

Biblioteca de Alexandria, que era responsável pela circulação de pessoas pelo local. 

 
O pensamento e as ideias se materializam pela escrita, o que deu 
origem a livros e documentos cartas e, consequentemente, 
bibliotecas – instituições relevantes em todas as épocas – 
destacando-se a famosa Biblioteca de Alexandria4, considerada o 
primeiro estabelecimento cultural que recebeu o título de museu. 
(SANTOS, 2000, p.19). 
 

Na Idade Média o conjunto desses objetos tornaram-se coleções e o termo 

museu foi utilizado novamente para dar nome a esse acervo. Com o passar do 

tempo, tornaram-se maiores e eram compostos por objetos valiosos que pertenciam 

a reis, senhores feudais e o alto clero, e eram expostos em ocasiões especiais. 

 
No período medieval, as abadias, igrejas e ordens religiosas 
organizavam essas coleções tendo como objetivo formar um 
patrimônio e resguardar as relíquias consideradas sagradas. [...] A 
partir do estabelecimento da ideia e da prática da formação de 
coleções surgiram os “gabinetes de raridades” organizados pela 
burguesia apreciadora de peças antigas e raras. Esse movimento 
possibilitou o surgimento de um mercado emergente de obras de arte 
que tinham como clientes famosos o clero e a nobreza, que atuavam 
também como negociantes. (SANTOS, 2000, p. 20-21). 
 

                                            
4 Fundada por Ptolomeu Sotér no século 3 a.C., essa biblioteca chegou a ter mais de setecentos mil 
volumes em rolos papiro que foram inutilizados quando da invasão romana, restaurados por Marco 
Antônio e destruídos por completo em 640 d.C. pelo califa Omar. 
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No período Renascentista, esses acervos passaram a ser exibidos, com 

objetivo de serem estudados e admirados pelos apreciadores, que eram recebidos e 

orientados a examiná-las e elaborar inventários descritivos de seu conteúdo. 

(GASPAR, 1993 p.8) 

Adquirir objetos valiosos e montar coleções tornou-se costume na Europa no 

século XV, pessoas com alto poder econômico colecionavam peças raras do mundo, 

essas coleções cresceram e aprimoraram-se e tornaram-se museus, “museu é um 

produto cultural europeu e é neste continente onde a instituição nasce e se 

consolida como conservadora do patrimônio cultural da humanidade” (BARLETTA, 

2003, p.76). 

Em 1759 foi inaugurado o primeiro museu público, o Museu Britânico5, após a 

morte do médico da corte Sir Hans Sloane. Os objetos que compuseram o museu 

pertenciam ao médico que apreciava colecionar objetos raros e valiosos. 
Durante a Revolução Francesa, no final do século XVIII, as pessoas 

começam a entender o valor cultural que objetos, monumentos e obras de arte 

possuem em relação a construção da história daquele país, mas que ainda 

pertencem aos nobres, com a ajuda do governo, criam leis e decretos e encampam 

esses bens como patrimônio nacional. 

Em 1793 foi criado o Museu Louvre6 pelo Governo Revolucionário na França, 

com o intuito de oferecer cultura e entretenimento, todas as coleções tinham acesso 

livre ao público. 
No século XIX foram criados inúmeros museus públicos, como o Museu do 

Prado na Espanha e o Museu Mauritshuis na Holanda7, também com coleções 

particulares que se tornaram públicas com finalidade de refletir “as condições sociais 

e políticas e a evolução das tendências intelectuais da época” (GASPAR, 1993, 

p.11). 

                                            
5 GASPAR, Alberto. Museus e Centros de Ciências: Conceituação e proposta de um referencial 
teórico. 1993. 118 f. Tese (Doutorado em Didática) – Universidade de São Paulo – Faculdade de 
Educação, São Paulo, 1993. Disponível em: 
<http://www.museudavida.fiocruz.br/brasiliana/media/gaspartese.pdf>. Acesso em: 21 abril 2016. 
 
6 Memorial de Sergipe < http://ww3.unit.br/memorialdesergipe/museus-2/> Acesso em: 15 de maio de 
2016. 
 
7 Idem 5. 
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No Brasil, o primeiro museu que se tem conhecimento é o Museu Real, criado 

em 18188 por D. João VI com uma pequena coleção de história natural doada por 

ele. Depois foram criados os museus do Exército em 1864 e da Marinha em 1876. 

Em 1862, foi criado o Museu do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico 

de Pernambucano, sua origem partiu das críticas do Imperador Pedro II9, referente à 

indiferença dos intelectuais com a história do Estado. Outros museus foram criados 

no País a partir do século XX, “destaca-se, pela variedade e qualidade do seu 

acervo, o MHN – Museu Histórico Nacional, fundado em 1922 e o MASP – Museu de 

Arte de São Paulo em 194710”. Segundo o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e o 

Cadastro Nacional de Museus (CNM) há aproximadamente 3.600 instituições 

museológicas no país. 

 

7.2 DEFINIÇÕES 

 

Segundo o Estatuto do Conselho Internacional de Museu (ICOM), museu é 

definido como: 

 
[...] uma instituição permanente sem fins lucrativos, a serviço da 
sociedade e de seu desenvolvimento e aberto ao público, que 
adquire, conserva, estuda, expõe e transmite o patrimônio material e 
imaterial da humanidade e do seu meio, com fins de estudo, 
educação e deleite (ICOM, 2007, p.2). 
 

O museu tem como finalidade preservar, comunicar e educar. É por meio 

deles que é possível conhecer e entender sobre a história e a cultura do homem, o 

que deve ser preservado, além de apresentar o mundo artístico e científico como 

define a Lei nº 11.904 de janeiro de 2009. 
Consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, as instituições 
sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, 
interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, pesquisa, 
educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor 
histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza 
cultural, abertas ao público a serviço da sociedade e de seu 
desenvolvimento. (Estatuto de Museus, 2009.). 

                                            
8 Idem 5. 
 
9 Fundação Joaquim Nabuco, Biblioteca Blanche Knopf: Disponível em: 
<http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar./index.php?option=com_content&view=article&id=645&It
emid=1> Acesso em: 15 de maio de 2016. 
 
10 Idem 5. 
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O museu possui um papel decisivo no desenvolvimento da sociedade, pois 

uma das suas finalidades é a educação, a educação patrimonial, que por meio da 

comunicação ensina a comunidade onde está inserido e aos seus visitantes o valor 

da preservação da história e a responsabilidade de transmitir esse conhecimento as 

próximas gerações, com a perpetuação dos valores culturais e sociais. 

 
Uma das maiores conquistas dos museus [...] está no seu 
comprometimento com a Educação, compreendida como processo 
social de formação de consciência, de manutenção ou transformação 
das tradições e valores. (FABBRI, 2011, p.53). 
 

Esses patrimônios culturais11 são locais de memória, preservação das 

identidades e das histórias do homem, é fonte de conhecimento e diálogo onde 

encontra-se diversidade natural e cultural, tem um papel fundamental na vida das 

pessoas, pois é também por meio deles que conhecem a história de um determinado 

local ou da sociedade em que estão inseridos. 

 

7.3 PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

Os museus podem ser considerados patrimônios culturais de um município, 

Estado ou Nação, tem uma ligação intrínseca com a memória e a história de um 

indivíduo ou de grupos sociais. São bens materiais ou imateriais que possuem um 

significado ou são um marco na história das comunidades em que estão inseridos. 

É considerado patrimônio cultural bens materiais e imateriais que tenham 

valor para um povo, pois é por meio deles que a identidade é criada e auxilia a 

construção da história de um segmento. 

Como bens materiais são considerados enquanto patrimônio cultural a forma 

de fazer, de viver e criar de um povo, são transmitidos de geração a geração por 

meio de rituais, lendas e até pela culinária. Como bens imateriais são elencados os 

documentos, monumentos, obras de arte e objetos criados pelo homem, itens que 

carregam a memória desse individuo, sociedade ou comunidade. 

Patrimônio cultural é a herança cultural e a preservação da história: 

                                            
11 É a herança cultural do passado, vivida no presente, que será transmitida às gerações futuras. É o 
conjunto de símbolos sacralizados, no sentido religioso e ideológico, que um grupo, normalmente a 
elite, política, científica, econômica e religiosa, decide preservar como patrimônio coletivo. 
(RODRIGUES, p.4) 
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Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 
incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e 
viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as 
obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos 
urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (Constituição 
Federal, 1988. art. 216º). 
 

O Museu de Arte Sacra de Santos é um patrimônio histórico cultural da cidade 

de Santos e está diretamente ligado à história da cidade e da comunidade do Morro 

São Bento, além da construção ser um patrimônio tombado12 nas três instâncias: 

federal, em 1948 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); 

estadual, em 1971 pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico (CONDEPHAAT); e municipal, em 1990 pelo Conselho de 

Defesa do Patrimônio Cultural de Santos (CONDEPASA). 

 

7.3.1 Arte Sacra e Arte Religiosa 

 

O Museu de Arte Sacra de Santos (MASS) abriga obras de arte sacra. Antes, 

porém deve-se compreender o significado de arte sacra, e no que se difere de arte 

religiosa. A arte sacra se relaciona mais ao espaço sagrado, enquanto a arte 

religiosa é qualquer manifestação humana que se refere à alguma entidade divina. 

 
Compreende-se por Arte Sacra aquela que está intimamente 
vinculada ao “espaço sagrado” do culto, ou seja, ao “espaço 
litúrgico”, no qual se celebram os atos litúrgicos da Igreja como a 
Eucaristia (Missa) e outros ofícios sagrados. Então, aí temos uma 
variedade de elementos: Imagens de santos e santas ou pinturas de 
passagens bíblicas que ornamentam os altares; a arquitetura das 
igrejas; os altares; castiçais onde se colocam as velas, lampadários; 
sacrários; tapeçaria; mosaicos; alfaias comumente chamados de 
paramentos litúrgicos ou roupas litúrgicas; instrumentos musicais 
apropriados, etc. Por outro, temos a Arte Religiosa que compreende 
toda a manifestação artística humana relacionada com o Sagrado e 
Divino. Neste plano, consideramos o teatro catequético, a arte dos 
chamados “santeiros” que fazem e multiplicam imagens de santos e 
santas para a veneração domiciliar. (JULIANO, 2013) 

 

                                            
12 Dados retirados do site: < http://mass.org.br/historia/museu-de-arte-sacra-de-santos/> Acesso em: 
08 de maio de 2016. 
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O Museu de Arte Sacra de Santos dispõe de cerca de 580 peças de arte 

sacra catalogadas em seu acervo, possui departamentos bibliográficos, imaginários 

que abrigam peças confeccionadas de madeira, barro cozido, gesso e metal; 

quadros, objetos litúrgicos, indumentárias, além de um ambiente que abriga a 

Capela de Nossa Senhora do Desterro. 

Sob outra ótica, a arte sacra pode ser definida de uma maneira diferente: 

 
A arte sacra nasce da celebração objetiva do mistério da Igreja. A 
arte sacra não é só experiência subjetiva como se o artista fosse um 
super-homem. O homem cristão sabe-se parte de um único e belo 
Corpo Místico, o Corpo de Cristo. O artista cristão é entre tantos 
ministros na sagrada liturgia e está a serviço da Igreja. A arte nasce, 
assim, de um gesto de celebração. (PASTRO, 2002, p. 8). 

 

Outra influência da arte sacra evidente no Museu de Arte Sacra de Santos é o 

fato da instituição possuir obras de arte do Período Barroco, como a imagem de 

Santa Ana Mestra, do século XVIII, roubada do MASS em 3 de julho de 2016. O 

Museu ainda detém outras obras do Barroco, que podem ser consideradas “uma 

arte que nos suscita, de imediato, é a liberação da sensibilidade, é a contemplação e 

a fruição do objeto estético” (ÁVILA, 1997, apud MARQUES p. 19). 

No Museu de Arte Sacra de Santos, suas obras de influência barroca, sua 

história e até o seu nome sugerem uma influência marcante da sacralidade. 
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8 MUSEU DE ARTE SACRA DE SANTOS 
 

8.1 HISTÓRIA INSTITUCIONAL 

 

Para a construção do histórico do cliente buscou-se fontes que pudessem 

subsidiar a história, dessa forma de acordo com o portal do Museu de Arte Sacra de 

Santos (2016), o início do Museu de arte Sacra de Santos teve suas origens na: 

 
[...] primitiva ermida de Nossa Senhora do Desterro é a origem 
“histórica” do Mosteiro de São Bento, e também do primeiro 
nome do morro, “Morro do Desterro”. Sua construção data de 
aproximadamente 1630, foi edificada nas terras pertencentes 
a família do Mestre Bartolomeu, que veio na jornada de Martim 
Afonso de Sousa (1530), para exercer o oficio de ferreiro, ele é 
considerado um dos precursores da metalurgia no Brasil.  
(MUSEU DE ARTE SACRA DE SANTOS, 2016) 

 
A partir dessa afirmação considera-se que o Museu de Arte Sacra de Santos 

tem sua origem no Mosteiro Nossa Senhora do Desterro da Ordem de São Bento. 

De acordo com FRIDMAN (1990, p. 115), os monges beneditinos chegaram 

ao Brasil, mas precisamente em Salvador, vindos de Portugal entre 1581 e 1582, já 

a Enciclopédia Católica elenca os mosteiros em que esses monges instituíram a 

ordem beneditina no País: 

 
Eles se estabeleceram nos seguintes mosteiros: São Sebastião, 
Bahia, (1581), Nossa Senhora de Montserrat, Rio de Janeiro (1589), 
São Bento, Olinda (1640), a Assunção, São Paulo (1640), Nossa 
Senhora, Parahyba (1641), Nossa Senhora, Brotas (1650), Nossa 
Senhora, perto da Bahia (1658), e quatro Priorados dependentes de 
São Paulo. Todos estes ficaram sujeitos aos superiores hierárquicos 
em Portugal até 1827, quando, em consequência da separação do 
Brasil do Reino de Portugal, uma congregação independente 
brasileira foi erguida por Leão XII, composto pelas onze casas acima, 
com o abade da Bahia como seu presidente. Um decreto do governo 
brasileiro em 1855 proibiu a recepção mais noviços, e o resultado foi 
que, quando o Império chegou ao fim em 1889, toda as 
congregações enumeradas ficaram com cerca de 12 membros, dos 
quais oito eram abades de mais de 70 anos de idade. O abade-geral 
apelou para a ajuda do papa, que se dirigiu à congregação 
Beuronese de voluntários. Em 1895 uma pequena colônia de 
monges de Beuronese por ter passado algum tempo em Portugal 
para aprender a língua, foram direcionados para o Brasil e tomaram 
posse da Abadia abandonada de Olinda. O ofício divino foi retomado, 
o trabalho missionário na vizinhança, e uma escola para alunos 
(destinado ao estado monástico) é estabelecida. Dois mosteiros 
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novos também foram adicionados à congregação: Quixadá, fundada 
em 1900 [...] para a recepção e formação dos indivíduos para o 
Brasil. Em 1903, o Rio de Janeiro foi designado como a casa-mãe da 
congregação e da residência do abade-geral. (THE BENEDICTINE 
ORDER IN THE CATHOLIC ENCYCLOPEDIA - (O.A.B.), 
TRADUÇÃO LIVRE DOS AUTORES) 
 

Os beneditinos chegaram a cidade em 1644 e construíram Mosteiro 

beneditino em Santos, de acordo com a documentação do Museu de Arte Sacra de 

Santos. 

A fundação da capela de Nossa Senhora do Desterro e do Mosteiro Nossa 

Senhora do Desterro da Ordem de São Bento ocorreu em terras doadas pelo mestre 

ferreiro Bartolomeu Fernandes Mourão e sua mulher, em troca de três missas por 

mês rezadas pelos beneditinos em favor dos doadores e descendentes e o direito de 

serem enterrados na capela. (ANDRADE, 1986) 

As condições das terras doadas eram propícias para a instalação do mosteiro, 

uma vez que a determinação do fundador da ordem beneditina, Patriarca S. Bento, 

estabelecia que os mosteiros deviam ser fundados em sítios afastados e que 

possuíssem uma base econômica capaz de sustentá-los. Segundo Andrade (1986), 

o Mosteiro Nossa Senhora do Desterro da Ordem de São Bento em Santos ficava a 

uma distância de dois tiros de espingarda da vila, e os seus primeiros moradores 

foram os padres Plácido da Cruz (primeiro Presidente) e frei Basílio da Assunção 

(Pregador). 

A partir do século XVIII o Mosteiro começou a sofrer alterações em sua 

arquitetura, em virtude da umidade característica da região e as fortes chuvas. De 

acordo com Andrade (1986, p. 157) “em 1725, o Mosteiro foi reconstruído em pedra 

de cal, utilizando-se técnica construtiva típica do litoral em alvenaria ciclópica13”. 

O Mosteiro Nossa Senhora do Desterro da Ordem de São Bento, sempre 

esteve à disposição da população da cidade para outras funções em períodos de 

epidemias na cidade, como é colocado no site do MASS (2016): “[...] as 

dependências do prédio também foram utilizadas, entre os anos de 1873 a 1874 e 

                                            
13 O termo “ciclópico” teve origem na Grécia antiga, onde foram erguidos fortes com blocos de pedra 
gigantes – colocados uns sobre os outros, sem argamassa. O emprego de grandes rochas reduzia o 
número de juntas e, consequentemente, os pontos fracos da alvenaria. Os gregos acreditavam que 
somente criaturas místicas conhecidas como ciclópicos, seres gigantes de um olho só, poderiam ser 
fortes o suficiente para manipular grandes blocos. Disponível em: < 
http://www.cimentoitambe.com.br/concreto-ciclopico/ >. Acesso em 24 de outubro de 2016. 

https://www.google.com.br/search?q=the+Benedictine+Order%22+in+The+Catholic+Encyclopedia.(O.A.B.)+v.+2,+1999+apud+ARA%C3%9AJO,+Andr%C3%A9+de.+Bibliotecas+Mon%C3%A1sticas+Beneditinas:+Suas+Caracter%C3%ADsticas+na+Contemporaneidade.+p.+23.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwib7pTQmZLNAhWHHR4KHe42BqQQBQgaKAA
https://www.google.com.br/search?q=the+Benedictine+Order%22+in+The+Catholic+Encyclopedia.(O.A.B.)+v.+2,+1999+apud+ARA%C3%9AJO,+Andr%C3%A9+de.+Bibliotecas+Mon%C3%A1sticas+Beneditinas:+Suas+Caracter%C3%ADsticas+na+Contemporaneidade.+p.+23.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwib7pTQmZLNAhWHHR4KHe42BqQQBQgaKAA
http://www.cimentoitambe.com.br/concreto-ciclopico/
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em 1889, como enfermaria para abrigar os doentes provindos da Santa Casa, 

devido as epidemias”. 

O Mosteiro também recebeu visitas notáveis entre elas destaca-se: 

 
No século XIX, a Ordem Beneditina do Brasil foi quase suprimida 
devido às leis anticlericais que fecharam os noviciados da 
ordem. Com o advento da República e a separação da Igreja do 
Estado, monges alemães da Congregação de Beuron chegaram ao 
Brasil e repovoaram os mosteiros, aceitando noviços. Em 1905 o 
Mosteiro de São Bento de Santos tornou-se Priorado Independente e 
começou um reflorescimento da vida monástica. Porém, a história 
tomou novo rumo quando o Brasil entrou na Segunda Guerra 
Mundial. Devido à presença de alemães entre seus monges o 
mosteiro foi fechado e os monges forçados a deixar Santos em 24 
horas. [...] Os monges, expulsos de Santos, passaram um ano na 
capital, e mais dois anos em Jundiaí, SP, comprando a fazenda 
Bela Vista, na cidade de Vinhedo-SP ai se estabelecendo no 
ano de 1948. Infelizmente a comunidade não floresceu em Vinhedo. 
Depois da guerra, os poucos monges (quatro) dividiram-se entre os 
cuidados com Santos e a administração da enorme fazenda em 
Vinhedo.  (MOSTEIRO DE SÃO BENTO, 2016) 
 

Em virtude da Segunda Guerra Mundial, os monges deixaram o litoral e 

retornaram em 1964, e em 1968 a ordem beneditina cedeu todos os bens do 

Mosteiro para dar origem ao Museu de Arte Sacra de Santos. 

Segundo o site do Museu de Arte Sacra (2016), no pós-guerra, entre 1958 a 

1968, o Mosteiro ainda teve a função de abrigar jovens refugiados russos do Instituto 

São Vladimir, neste período atividades ligadas à cultura russa eram desenvolvidas 

no local e cumpriam o papel de preservação. Mais tarde, o instituto foi transferido 

para São Paulo e então se começou a pensar na criação do Museu de Arte Sacra. 

Foi então que por determinação de D. David Picão, bispo diocesano, em 

1968, efetuou-se o levantamento do acervo de esculturas, pinturas, objetos litúrgicos 

e indumentários da Diocese de Santos e de outras instituições para a fundação do 

Museu de Arte Sacra de Santos, que após supervisão dos órgãos IPHAN e 

CONDEPHAAT teve sua fundação por decreto episcopal de 1981, propositalmente 

no dia 11 de julho, dia de São Bento. 

 

8.2 BRIEFING 

 

Razão Social: Museu de Arte Sacra de Santos 

Endereço: Santa Joana D’Arc, 795 Morro São Bento – Santos – SP 
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CNPJ: 52.248.440/0001-66 

Telefone: (13) 3219-1111 

Setor de atuação: Serviços de turismo, história, arte e pesquisa. 

Presidente: Dom Tarcísio Scaramussa 

Data de fundação: 11 de julho de 1981 

E-mail: adm@mass.org.br 

Mídias Sociais: www.mass.org.br 

www.facebook.com/museu.deartesacra.5/ 

 
Figura 9 - Mapa da localização do Museu de Arte Sacra de Santos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Google Maps, 2016 
 

O Museu de Arte Sacra de Santos (MASS) é uma instituição nacional sem fins 

lucrativos, inscrita no CNPJ 52.248.440/0001-66. Foi criada por Decreto Episcopal nº 

384 pp. 563-564, em 11 de julho de 1981 e instituída pelo então Bispo Diocesano de 

Santos, D. David Picão. É uma instituição cultural, eclesiástica e histórica a serviço 

da sociedade, como um patrimônio nacional e presta serviços de turismo, história, 

arte e pesquisa. 

Tem como principal finalidade a exposição de obras de arte sacras, como 

quadros, objetos litúrgicos, indumentárias, bibliografia e imaginária (peças sacras em 

madeira, barro cozido, gesso e metal); e de acordo com seu Estatuto possui os 

seguintes objetivos: 
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a) Contribuir para a preservação, do patrimônio histórico, religioso, 
cultural e artístico diocesano, regional e nacional, através da guarda, 
conservação, valorização, e recuperação de bens materiais móveis e 
imóveis de reconhecido valor histórico, religioso e artístico, 
pertencentes ou não ao acervo da Mitra Diocesana de Santos; 
b) A divulgação, difusão e acessibilidade aos bens culturais 
incorporados ou depositados no Museu, através da elaboração e 
implementação de programas e ações, visando propiciar o acesso 
público, estimular a reflexão e o reconhecimento de seu valor 
simbólico; 
c) Incentivar a arte em geral através de ações educativas e de 
pesquisa, de elaboração direta ou associada a outras instituições; 
d) Promover a dignidade humana e a cidadania, através de ações 
socioculturais; 
e) Respeitar e valorizar a diversidade cultural; 
f) Estabelecer e manter o intercâmbio com outras instituições 
congêneres, no País e no exterior; 
g) Promover a obtenção de recursos para o custeio das atividades, 
eventos, projetos e programa promovidos, através da realização de 
projetos para captação de recursos, através de parceria ou patrocínio 
de instituições públicas ou privadas.  (ESTATUTO DO MUSEU DE 
ARTE SACRA, 2008.) 

 

O museu está localizado no antigo edifício do Mosteiro de Nossa Senhora do 

Desterro da Ordem de São Bento, à Rua Santa Joana D’Arc, 795, bairro Morro São 

Bento, em Santos – SP. Seu horário de funcionamento é de terça-feira a domingo, 

das 10 às 17 horas. Aos domingos são celebradas missas, às 11h30 na Capela 

Nossa Senhora do Desterro, por franciscanos do Santuário Santo Antônio do 

Valongo. Devido a um roubo ocorrido neste ano (2016)14, o Museu de Arte Sacra 

abriga mais de 580 peças sacras e religiosas de caráter erudito e popular 

confeccionadas entre os séculos XVI e XX. 

O público frequentador é heterogêneo, que engloba várias faixas etárias, o 

museu recebe em suas dependências desde crianças até idosos, brasileiros e 

estrangeiros, de todos os credos que buscam cultura, conhecimento e curiosidades. 

As visitas ao Museu de Arte de Sacra de Santos são segmentadas em 

públicos específicos como as escolas católicas particulares da Região. Para realizar 

as visitas, os grupos maiores costumam agendar um horário com o Museu por meio 

de telefonemas ou e-mail, entretanto as pessoas que vão sozinhas ou com um 

número reduzido podem realizar a monitoria no ato da visita. 
                                            
14 Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. SISEM-SP – Museu de Arte Sacra de Santos. 
Disponível em: 
<http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.71b090bd301a70e06d006810ca60c1a0/?vgn
extoid=4a2b831fd0995510VgnVCM1000008936c80aRCRD&vgnextfmt=default#.WBHcF_RsOz7> 
Acesso em 28 de outubro de 2016. 
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O logotipo da organização representa o museu, a primeira edificação do 

Morro São Bento, que inclusive deu nome ao local. Nota-se que a cor cinza está a 

figura do MASS, o morro e a sua razão social. Este logotipo foi desenvolvido pela 

antiga diretoria com intuito de modernizar a identidade visual do museu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Museu de Arte Sacra de Santos, 2016. 
 

 As diretrizes organizacionais são orientadas por um estatuto que regula suas 

atividades e o Museu não possui missão, visão e valores definidos. 

A construção é reconhecida como patrimônio histórico cultural tombado por 

órgãos nas três instâncias: federal, em 1948 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN); estadual, em 1971 pelo Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT); e 

municipal, em 1990 pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos 

(CONDEPASA). 

A estrutura organizacional é definida de acordo com o Estatuto do Museu e 

todos os membros são voluntários. 
 

Figura 10 - Logotipo do Museu de Arte Sacra de Santos 
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Estrutura Organizacional do Museu de Arte Sacra de Santos 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Estatuto do Museu de Arte Sacra, 2008. 

Figura 11 - Estrutura Organizacional do Museu de Arte Sacra de Santos 
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Já no organograma abaixo é possível identificar os membros responsáveis pela funcionalidade do museu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Estatuto do Museu de Arte Sacra, 2008. 
 

Figura 12 - Organograma do Museu de Arte Sacra de Santos 
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Em relação ao faturamento, recursos financeiros e orçamentos, sabe-se que o 

museu arrecada com as visitações, a Diocese de Santos é responsável pela maior 

parte desses recursos e a Prefeitura Municipal auxilia com uma pequena parte. 

Porém, os valores não foram fornecidos pela instituição. 

O museu possui parcerias pontuais com as entidades sociais do Morro São 

Bento, com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Universidade Católica 

de Santos e com o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM). Estes dois últimos 

auxiliam em ações do museu com o desenvolvimento de peças de comunicação 

específicas para alguns projetos, como é o caso do cartaz da Primavera de Museus 

(Figura 13). Há de se pontuar também que o MASS não possui um setor de 

Comunicação, os próprios funcionários atendem aos públicos de maneira 

organizada, porém sem o uso correto de técnicas de comunicação dirigida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Museu de Arte Sacra de Santos, 2016 

 
Os estagiários e monitores do museu também administram as mídias digitais 

da instituição que são o site e a fanpage. Deve-se pontuar que quando procurado na 

rede social facebook encontra-se dois perfis do museu, porém a página correta 

encontra-se em seu site oficial. Em ambas as ferramentas apresentam os eventos, 

exposições e programações do museu, bem como divulgam os trabalhos 

desenvolvidos e realizam agendamento de visitas. No entanto, as publicações tanto 

Figura 13 - Cartaz Programação da 10ª Primavera dos Museus 
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nas redes sociais quanto no site não possuem uma periodicidade de atualização das 

informações por não haver um gestor da comunicação do museu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Museu de Arte Sacra de Santos, 2016. 

 

Atualmente, a instituição não possui políticas formalizadas para o meio 

ambiente e responsabilidade social. Entretanto, o Museu desenvolve uma ação 

social denominada “Férias no Museu” direcionado para as crianças que residem na 

comunidade local, com atividades educativas, artísticas (pintura, desenho, 

escultura), exibição de filmes, palestras e visitas monitoradas. Outras ações 

tradicionais são desenvolvidas como a “Semana de Museus” e a “Primavera dos 

Museus” e realiza ainda atividades pontuais como as apresentações culturais que 

envolvem eventos de cunho educativo. Acrescentam-se também os eventos 

musicais em parceria com a Secretaria de Cultura de Santos e com o Projeto 

Cultural da Universidade Católica de Santos, que ocorrem dentro da Capela Nossa 

Senhora do Desterro. Porém, parte desses eventos não é divulgada de forma 

assertiva para a comunidade, para que haja uma participação e adesão dos 

moradores nessas ações pontuais. 

  

Figura 14 - Layout do Site do Museu de Arte Sacra de Santos 
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8.2.1 Públicos de relacionamento do Museu de Arte Sacra de Santos 

 

Para identificar os públicos heterogêneos do museu, adotou-se a classificação 

de públicos de Peruzzo, voltada ao Terceiro Setor como indicado no referencial 

teórico deste projeto. A partir deste mapeamento procurou-se analisar o nível de 

relevância de cada público, e os instrumentos e técnicas utilizadas pelo Museu de 

Arte Sacra de Santos para o relacionamento com esses segmentos de públicos de 

interesse. Desta forma busca-se apresentar propostas direcionadas de maneira 

assertiva com o intuito de melhorar a comunicação do museu. 

Os públicos de relacionamento do Museu de Arte Sacra de Santos são: 

Beneficiários: é o propósito da existência da instituição, são aqueles que 

apresentam interesse pela cultura, arte sacra e arte religiosa, como os historiadores, 

artistas, estudantes, turistas, munícipes e as igrejas. Esse público é classificado com 

muito relevante. 

Colaboradores: auxiliam na manutenção e no desenvolvimento da 

instituição, como funcionários, membros do conselho e seus respectivos familiares, 

por isso, são considerados muito relevantes. 

Vizinhança: é o entorno onde a instituição se estabelece, neste caso os 

moradores do Morro São Bento. Está classificado nessa categoria como muito 

relevante. 

Órgãos Públicos: aqueles que influenciam diretamente a instituição por meio 

de legislação e pode afetar o seu funcionamento, esses órgãos são considerados 

relevantes, como Prefeitura Municipal de Santos / Secretaria de Turismo, Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT), Conselho 

Municipal de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos (CONDEPASA) e Instituto 

Brasileiro de Museus (Ibram). 

Parceiros potenciais: são instituições que podem agregar valor por meio de 

parcerias, como museus da região, Sociedade de Melhoramentos do Morro do São 

Bento e o Centro Turístico, Esportivo e Cultural do Morro São Bento e são 

identificados como relevantes. 

Parceiros reais: trata-se de instituições que possuem ligação com o MASS, 

como a Universidade Católica de Santos e a Diocese de Santos que são 

classificados com muito relevantes. 
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Mídia: veículos de comunicação de longo alcance, como o Jornal da Orla, 

Jornal A Tribuna, Diário do Litoral, Revista Cidade&Cultura e a Revista Nove Cidade 

e são considerados relevantes. 

Aliados: trabalham com o mesmo público do museu, porém em segmentos 

diferentes. Identifica-se como aliados projeto Crescer pela vida, Centro de 

Referência e Assistência Social (CRAS), Centro da Juventude (CEJUV,) e estão 

classificados como muito relevantes. 
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8.2.1.1 Mapeamento de Públicos do Museu de Arte Sacra de Santos 

 

Quadro 1 - Mapeamento de Públicos – Museu de Arte Sacra de Santos 

Mapeamento de Públicos – Museu de Arte Sacra de Santos 

Classificação Públicos Grau de 
relevância 

Instrumentos e técnicas de comunicação 
utilizados 

Beneficiários 

População da cidade de Santos 

Muito Relevante 

Site e Facebook 

Turistas Site e Facebook 

Historiadores Site, e-mail, Facebook, reuniões e 
telefonemas. 

Estudantes Site e Facebook. 

Artistas Site, e-mail e Facebook. 

Igrejas Telefonemas 
 

Colaboradores 
Funcionários efetivos 

Muito Relevante 
Reuniões, e-mail, telefonemas, conversas. 

Membros do conselho e seus respectivos 
familiares 

Relatórios, e-mail, reuniões, telefonemas e 
conversas. 

Vizinhança Comunidade do Morro São Bento Muito Relevante Cartazes e faixas. 
. 

Órgãos Públicos 

Prefeitura Municipal de Santos / Secretaria 
de Turismo 

Muito Relevante E-mail, reuniões, relatórios e telefonemas. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional – IPHAN 

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico 
Arqueológico, Artístico e Turístico  - 
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CONDEPHAAT 

Órgãos Públicos 

Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio 
Cultural de Santos – CONDEPASA Muito Relevante E-mail, reuniões, relatórios e telefonemas. 

Instituto Brasileiro de Museus – Ibram 
 

Parceiros reais e 
potenciais 

Universidade Católica de Santos 

Muito Relevante 

Relatórios, e-mail, reuniões e telefonemas. 

Museus da região Reuniões, e-mail, site e conversas. 
Sociedade de Melhoramentos do Morro do 

São Bento Conversas. 

Centro Turístico, Esportivo e Cultural do 
Morro São Bento Conversas. 

Diocese de Santos Relatório, e-mail, reuniões e telefonemas. 
 

Mídia 

Jornal A Tribuna 

Relevante Release 

Jornal da Orla 

Diário do Litoral 

Revista Cidade & Cultura 

Revista Nove Cidades 
 

Aliados 

Projeto Crescer para a Vida 

Muito relevante Reuniões, telefonemas, e-mail e conversas. Centro de Referência e Assistência Social 
(CRAS São Bento) 

Centro da Juventude (CEJUV) 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 
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9 ANÁLISE DE CENÁRIOS 
 
9.1. ANÁLISE SWOT 

 

A análise SWOT ou FOFA é uma ferramenta que auxilia no planejamento 

estratégico de uma organização (OLIVEIRA, 2009). Fundamenta-se em estudar as 

forças e fraquezas do ambiente interno e as oportunidades e ameaças do ambiente 

externo à organização. Para realizar uma análise do cenário em que o Museu está 

inserido e construir ações assertivas para o atendimento das necessidades de 

comunicação, fez-se necessário o desenvolvimento desta metodologia. 

Ao analisar as forças internas da organização, destacam-se os empregados 

que demonstram engajamento no trabalho desenvolvido junto ao MASS, com o 

domínio de conhecimento sobre as obras expostas pelo Museu e a história do Morro 

São Bento. 

Outro aspecto que se caracteriza como uma força é a composição do acervo, 

que possui centenas de peças com significativo valor histórico e sacral; portanto 

muitas obras que se encontram no acervo do MASS possuem um valor financeiro 

agregado que não é divulgado pela instituição. 

Outro ponto detectado, considerado como uma força é o fato de ser uma 

construção considerada como patrimônio histórico cultural tombada por órgãos das 

três instâncias: federal, em 1948 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN); estadual, em 1971 pelo Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT); e municipal, em 1990 

pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos (CONDEPASA). 

Acrescenta-se também o fato de sua história estar intrinsecamente 

relacionada ao crescimento de Santos e a ocupação do Morro São Bento e ser o 

único museu de Arte Sacra da cidade. 

Quanto às fraquezas internas, pode-se apontar que o Morro São Bento possui 

uma imagem estigmatizada devido às condições sociais e econômicas dos morros 

no Brasil. 

Identifica-se como uma fraqueza do MASS o acesso, pois está localizado em 

um terreno íngreme, e tem como principal entrada as escadarias, o que dificulta a 

acessibilidade aos deficientes físicos e idosos. Nessa categoria, é possível destacar 
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ainda a falta de sinalização externa que indique de forma assertiva a localização do 

MASS, o que dificulta o acesso para sua localização. 

O terceiro fator detectado que pode ser considerado como uma fraqueza é 

que, apesar da parceria com a Prefeitura Municipal de Santos, é perceptível que 

ambos não possuem uma comunicação de mão dupla. 

Além disso, o quadro reduzido, com oito empregados o que dificulta o 

desempenho da instituição para desenvolver novas atividades. 

Ainda como fraqueza ressalta-se a divulgação do cliente, percebe-se uma 

fragilidade que prejudica seus interesses. Estima-se que são poucos recursos 

financeiros oferecidos pela Prefeitura Municipal de Santos, bem como pela Diocese 

de Santos para investir em novos projetos e ampliar os já existentes no museu 

como: a “Semana de museus”, “Primavera de museus”, “Programa de férias” e 

apresentações de cunho cultural e educativo. 

Outro fator existente que pode ser considerado como uma fraqueza é que no 

decorrer dos anos várias informações e documentos como registro de visitantes, 

documentos oficiais e de planejamentos foram perdidos, dessa forma não há 

indicadores pré-existentes sobre o número de visitantes no museu. 

Como oportunidade externa, é possível elencar a relação histórica entre o 

museu e a comunidade ao seu redor, pois ambos possuem uma história 

entrelaçada. Aponta-se ainda, como fator importante, o bom relacionamento que a 

instituição desenvolve com os outros museus da cidade de Santos. 

Ainda no item oportunidade destaca-se o estabelecimento de parcerias mais 

concretas com os projetos sociais existentes na comunidade como a Sociedade de 

Melhoramentos do Morro São Bento e o Centro Esportivo Morro São Bento. 

Considera-se que estar inserido no morro é uma oportunidade para aumentar a 

visitação da comunidade, bem como desenvolver atividades para promover a 

cidadania e desta forma, criar uma identificação e um relacionamento com o MASS. 

Como ameaça externa, podem-se destacar os outros museus santistas que 

possuem uma divulgação melhor do que o Museu de Arte Sacra de Santos. Além 

disso, esses concorrentes estão inseridos em locais de fácil acesso que permitem a 

facilidade pela procura e visitações dos espaços. Outro ponto identificado como 

ameaça é a divulgação de obras raras e históricas e o fácil acesso a elas, pois o 

museu possui apenas um vigilante e as obras são preservadas apenas por um vidro. 

Desta maneira, o furto de peças é facilitado, bem como a depredação do local. 
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FORÇAS FRAQUEZAS 

OPORTUNIDADES 

 Funcionários comprometidos com o 

trabalho desenvolvido; 

 Grande acervo de peças com valor 

histórico e sacral; 

 Patrimônio histórico cultural 

tombado por órgãos das três 

instâncias; 

 História intrinsecamente relacionada 

com a história de Santos e a 

ocupação do Morro São Bento; 

 Único museu de arte sacra da 

cidade. 

 O Morro São Bento possui uma 

imagem estigmatizada; 

 Acesso dificultado para 

deficientes e idosos e falta de 

sinalização externa; 

 O MASS não possui uma 

comunicação de mão dupla com a 

Prefeitura Municipal de Santos; 

 Quadro reduzido de funcionários; 

 Poucos recursos oferecidos para 

ampliação de projetos; 

 Perda de documentos oficiais. 

 Relação histórica entre o Museu 

e a comunidade; 

 Bom relacionamento com outros 

museus da cidade de Santos; 

 Estabelecer parcerias concretas 

com os projetos sociais da 

comunidade e com a Sociedade 

de Melhoramentos do bairro e o 

Centro Esportivo. 

 Atrair moradores do Morro para 

visitar o museu e promover a 

cidadania. 

 Outros museus santistas 

apresentam uma divulgação 

melhor; 

 Os concorrentes do MASS estão 

inseridos em locais de fácil 

acesso; 

 A localização dos demais museus 

na cidade facilita a visitação a 

esses espaços; 

 Fragilidade na segurança das 

obras. 

AMEAÇAS 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégias, 2016 

Quadro 2 - Análise SWOT- Museu de Arte Sacra de Santos 
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8.2. BENCHMARKING 
 

Com o objetivo de buscar boas e novas práticas para o Museu de Arte Sacra 

de Santos, realizou-se o processo de benchmarking com o Museu do Café de 

Santos e Museu Pelé. 

Para Spendolini (1992, apud CARPINETTI, 2000, p. 2), “benchmarking é um 

processo contínuo e sistemático para avaliar produtos e processos de trabalho de 

organizações que são reconhecidas como representantes das melhores práticas, 

com a finalidade de melhoria organizacional”. 

A escolha do Museu do Café de Santos e Museu Pelé para a realização do 

benchmarking se deu em virtude da proximidade geográfica com o Museu de Arte 

Sacra de Santos; de estarem situados em prédios históricos, assim como o MASS; o 

alto número de visitantes15; ser bem avaliado da cidade16; e processos de 

comunicação bem estruturados (Facebook, newsletters, campanhas institucionais, 

folders e exposições). 

Todas as informações utilizadas para o benchmarking foram coletadas por 

meio do site da instituição e de dados fornecidos pela Analista de Comunicação 

Institucional do Museu do Café de Santos, Karina Frey. 

 

  

                                            
15 Informação fornecidas pelo Setor de Comunicação do Museu de Café de Santos via e-mail. 
16 O Museu do Café foi o mais bem avaliado no site TripAdvisor. Disponível em: 
<https://www.tripadvisor.com.br/Attractions-g303625-Activities-c49-
Santos_State_of_Sao_Paulo.html> Acesso em 28 de outubro de 2016. 
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8.2.1 Análise comparativa entre Museu de Arte Sacra de Santos. Museu do Café de Santos e Museu Pelé 
 

Quadro 3 - Análise comparativa entre Museu de Arte Sacra de Santos e Museu do Café de Santos 

 Museu de Arte Sacra de 
Santos 

Museu do Café de Santos Museu Pelé 

Fundação 1981 1986 2014 

Sede Rua Santa Joana D’Arc, 
795 – Morro do São Bento Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico Rua Largo Marquês de Monte Alegre S/N - 

Valongo 

Site 

O site do MASS possui um 
design simples e com 
conteúdo desatualizado. O 
site possui informações 
sobre o acervo, 
programação, histórico, 
exposições e acervo. 

O site do Museu do Café de Santos possui 
um design elaborado, possuindo informações 
sobre histórico, programação, cursos, 
notícias, compras, etc. É um site com muito 
mais informação do que o MASS, porém 
também possui informações desatualizadas 
(exposições que já se encerraram). 

O site do Museu Pelé está desativado. 

Mídias Sociais 

Facebook: 5.297 curtidas. 
Não é atualizado com 
frequência, apenas quando 
há eventos. Dispõe de 
informações de contato, 
fotos e divulgação de 
eventos. 

Facebook: 22.051 curtidas. Atualizado com 
frequência, com publicações diárias. Dispõe 
de informações e contato, fotos, divulgação 
de eventos, notícias a informações sobre 
cursos. Twitter: 9.600 seguidores. 
Publicações frequentes, com comunicação 
simples e direta. Instagram: 2.364 
seguidores. Posts frequentes, com 
comunicação simples e direta. 

Facebook: 22.445 curtidas. Não é 
atualizado com frequência. Dispõe de 
informações de contato, fotos e divulgação 
de eventos. Twitter: 4.008 seguidores. 
Publicações extremamente raras. 
Instagram: 7287 seguidores. Possui conta 
privada, impossibilitando o acesso público 
as informações. Todas as mídias sociais são 
administradas pela Prefeitura de Santos. 
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Divulgação 

Folders: Disponíveis dentro 

do museu, com 

informações sobre a 

instituição. Exposições: 

Através do site e mídias 

sociais, são divulgados 

eventos realizados dentro 

do museu. 

Newsletter: Chamada de “Expressinho do 

Museu”, é utilizada para divulgar atividades e 

atrair o público que deseja receber o e-mail 

marketing. Enviado mensalmente, entre o 1º 

e 5º dia de cada mês. Campanhas 
Institucionais: Desenvolvidas anualmente, 

com o intuito de divulgar o museu em 

diversas regiões. São planejadas com um 

ano de antecedência. Folders: Disponíveis 

dentro do museu e em ações externas, são 

produzidos de acordo com a necessidade. 

Exposições Itinerantes: Leva informações 

específicas sobre o café e as atividades do 

museu. 

Folders: Folder institucional, disponível 

dentro do museu. Cartazes: Utilizados para 

divulgar eventos e exposições. Exposições: 

São realizados eventos esporádicos e 

exposições itinerantes no museu. 

Visitantes 2014 4.364. 256.639 44.170 

Visitantes 2015 4.687 276.952 49.032 
Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 
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Destaca-se que no item visitantes, exposto na tabela, como o MASS não 

possui nenhum livro de registros como nos demais museus utilizados para a 

realização do benchmarking, utilizou-se o valor arrecadado na bilheteria, dividido 

pelo valor da entrada para ser possível estimar o número de visitantes. As três 

instituições comparadas não competem entre si, em termos de visitação, porém 

estão geograficamente próximas e situadas em prédios históricos da cidade de 

Santos. 

O Museu do Café de Santos foi a primeira instituição avaliada para o 

benchmarking. Fundada em 1986, é a que possui processos de comunicação melhor 

estruturados, com presença constante nas redes sociais (Facebook, Instagram e 

Twitter), além de realizar campanhas institucionais desenvolvidas com planejamento 

prévio, newsletter recorrente e exposições itinerantes. Historicamente, possui o 

maior número de visitantes. 

Sobre o Museu Pelé, este é o mais recente, sendo fundado em 2014. Possui 

falhas de comunicação, como o site desativado. Está presente nas principais redes 

sociais (Facebook, Instagram e Twitter), mas sem atividades constantes. Possui 

número baixo de visitantes, se comparado ao Museu do Café de Santos. 

Em relação ao cliente, Museu de Arte Sacra de Santos, este é o mais antigo 

dos três, fundado em 1981. Não possui processos de comunicação estruturados, 

sendo pouco ativo nas redes sociais (Possui apenas Facebook, com publicações 

esporádicas) e com informações desatualizadas no website. Realiza exposições 

pontuais e não possui histórico de visitantes. Realiza eventos esporádicos e não tem 

dados históricos do número de visitantes. 

Por meio do benchmarking, foi possível identificar que o Museu do Café de 

Santos é a instituição mais atuante nos processos de comunicação e pode servir 

como referência para o MASS, para que assim utilize suas ferramentas de 

comunicação de forma eficaz. 
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9 RELATÓRIO DE PESQUISA 
 

Para compreender melhor o relacionamento do Museu de Arte Sacra de 

Santos com a comunidade do Morro São Bento, a Marfim Comunicação e Estratégia 
realizou dois tipos de pesquisa uma quantitativa e outra qualitativa durante os meses 

de setembro e outubro, e seus resultados servirão de base para a criação do projeto 

de Relações Públicas proposto. 

O método utilizado para a realização da pesquisa quantitativa foi a 

amostragem não probabilística por conveniência. Essa pesquisa tem como objetivo 

conhecer a opinião do público estratégico em relação ao MASS e também auxiliar na 

construção do diagnóstico de comunicação apresentado pela agência. 

Na pesquisa qualitativa utilizou-se a metodologia da História Oral para aprofundar os 

resultados obtidos por meio da pesquisa quantitativa. 

 

9.2 PESQUISA DE OPINIÃO 

 

Para avaliar se há um relacionamento entre o museu e a comunidade do 

Morro São Bento, foi aplicada uma pesquisa de opinião. Vale ressaltar que há uma 

divisão entre os moradores da comunidade, a parte do entorno do museu se 

considera Vila São Bento, e a parte mais afastada é chamada de Morro São Bento, a 

pesquisa de opinião foi aplicada em ambas as partes, pois segundo IBGE17 o local é 

denominado como Morro São Bento. 

 
9.2.1 Justificativa 

 
O Museu de Arte Sacra de Santos está ligado à história do Morro São Bento e 

esse público carrega consigo fatos e acontecimentos importantes que ocorreram 

durante o desenvolvimento do morro. Desta forma, a pesquisa é importante para 

obter informações sobre esse público e entender como é o relacionamento entre o 

Museu de Arte Sacra de Santos e a comunidade do Morro São Bento. 

 

 

                                            
17Diagnóstico Consolidado Revisão Plano Diretor Santos. Disponível em: 
<http://www.portal1.santos.sp.gov.br/gestaourbana/node/28> Acesso em: 05 de outubro de 2016 
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9.2.2 Problema 

 
Qual a opinião da comunidade do Morro São Bento em relação ao Museu de 

Arte Sacra de Santos? 

 

9.2.3 Hipóteses 

 
 O Museu de Arte Sacra de Santos não é importante para a comunidade. 

 A comunidade não se sente representada pelo museu. 

 A comunidade considera que não é um segmento de público importante para 

o museu. 

 Para a comunidade local o museu não desenvolve atividades atrativas. 

 

9.2.4 Objetivo geral 

 
Compreender a opinião da comunidade em relação o museu e como esse 

relacionamento é desenvolvido. 

 

9.2.5 Objetivos específicos 

 
 Avaliar o conhecimento da comunidade sobre o museu; 

 Identificar se há proximidade entre o museu e a comunidade; 

 Verificar se os veículos de comunicação utilizados pelo museu para esse 

público são eficazes; 

 Identificar quanto o museu está envolvido no cotidiano dos moradores do 

morro. 

 

9.2.6 Relatório analítico 

 
Para avaliar o nível de relacionamento do Museu de Arte Sacra de Santos 

com a comunidade do Morro São Bento e conhecer a opinião desses moradores, 

seus desejos e necessidades foi realizada uma pesquisa quantitativa, no mês de 

setembro de 2016, o questionário possui 16 questões com perguntas abertas e 

fechadas. 
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O questionário foi formulado com perguntas objetivas, de múltipla escolha e 

abertas para abordar três vertentes: 

 Conhecimento dos moradores sobre o museu; 

 Relacionamento entre o museu e a comunidade; 

 Divulgação e atratividade das atividades oferecidas pelo museu. 

A pesquisa foi realizada no entorno do Museu de Arte Sacra, ou seja, dentro 

da Comunidade na qual o museu está inserido. Sendo assim pode-se considerar um 

grau de homogeneidade da população em relação ao reconhecimento do museu o 

que reduz o desvio padrão e o erro padrão devido as respostas. Considerando: a) 

o grau de confiabilidade 1-α = 95% e o fator de correção FC = 0,75 podemos 

considerar o erro padrão de 5,5%. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 

A predominância na pesquisa são pessoas do gênero masculino, com 63%, 

desse total 43% moram no morro a mais de 30 anos. 

  

Figura 15 - Fórmula de aplicação da pesquisa 
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Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 
 

 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 

Neste gráfico é possível identificar a faixa etária dos entrevistados, 20% têm 

de 18 a 25 anos, com a mesma porcentagem estão as pessoas com mais de 60 

anos, seguidos pelos entrevistados de 26 a 35 anos e de 46 a 60, ambos com 18%, 

com 16% estão os entrevistados com 16% e com a menor porcentagem estão os 

entrevistados menores de 18 anos com 8%. 
  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Mais de
30 anos

Mais de
20 anos

Mais de
10 anos

5 a 10
anos

0 a 5
anos

43%

14%

21%

5%

16%

Mais de 30 anos

Mais de 20 anos

Mais de 10 anos

5 a 10 anos

0 a 5 anos

Gráfico 2 - Faixa etária dos entrevistados do sexo masculino que moram no 

morro. 

Gráfico 1 - Sexo 



95 
 

 

0

5

10

15

20

Menos
de 18

18 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 60 Mais de
60

8%

20%
18%

16%
18%

20%

Menos de 18

18 a 25

26 a 35

36 a 45

46 a 60

Mais de 60

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 a 5 anos 5 a 10
anos

Mais de 10
anos

Mais de 20
anos

Mais de 30
anos

14%

5%

19%
22%

40%

0 a 5 anos

5 a 10 anos

Mais de 10 anos

Mais de 20 anos

Mais de 30 anos

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 

 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 

Constatou-se também que a maioria dos entrevistados já ouviram falar sobre 

o museu, mas mais adiante todos foram questionados se já o visitaram e 48% dos 

entrevistados nunca visitaram, destes 12% nunca ouviram falar do museu. Este 

resultado demonstra que não há uma comunicação e divulgação eficaz por parte do 

museu. 

  

Gráfico 3 - Idade 

Gráfico 4 - A quantos anos você mora no Morro São Bento? 
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Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 

 Foi detectado que 60% dos entrevistados têm o catolicismo como religião, 

entretanto 79% desta porcentagem nunca frequentou a missa realizada na capela do 

museu, 15% frequenta eventualmente e 6% frequenta quase todos os domingos. A 

partir deste gráfico pode-se notar uma oportunidade de atrair mais fiéis para a missa 

e consequentemente visitantes para o museu. 
 

Gráfico 5 - Você já ouviu falar do Museu de Arte Sacra de Santos? 

Gráfico 6 -Você já visitou o Museu de Arte Sacra de Santos? 
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Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 
 Esta análise permite identificar que 48% dos entrevistados nunca visitou o 

Museu de Arte Sacra, entretanto 74% demonstram interesse em conhecê-lo. Há de 

se pontuar também que o principal fator apontado como empecilho é o tempo 

apontado com 60% seguido de 26% que declararam que o MASS não desenvolve 

atividades atraentes e 14% declaram que não visitam por falta de dinheiro. 

Gráfico 7 - Religião 

Gráfico 8 - Em relação a missa realizada na Capela do Museu de Arte Sacra de 

Santos você: 
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Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 

Gráfico 9 - Você já visitou o Museu de Arte Sacra de Santos? 

Gráfico 10 - Se você nunca visitou o museu, gostaria de visitá-lo? 

Gráfico 11 - Se sim, o que falta para visitar? 
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73%

27%
Sim

Não

 Nesta questão, nota-se que um número representativo de 73% considera o 

museu importante para a comunidade e a maioria (41%) apontam o fato histórico 

como a principal relação, 17% o considera um ponto turístico da cidade, 13% 

consideram um instrumento cultural, 9% acreditam que o museu é importante pelo 

seu valor educacional, 4% consideraram o museu como um local de valor religioso e 

1% diz que remete a memória. Porém, 27% não considera o museu importante para 

comunidade. E dos entrevistados que opinaram sobre a importância do museu para 

a comunidade 17% disseram que o museu não tem importância e 2% acreditam que 

falta divulgação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

  

Gráfico 12 - Você considera o museu importante? 
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Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 
 Os resultados apontam que 30% participaram de uma atividade oferecida pelo 

museu, e aproximadamente 50% de exposições. Entre elas, a forma como 

conhecem a programação é por meio das escolas e outros. E 6% dos entrevistados 

não sabiam que haviam atividades no museu e 20% não responderam a essa 

questão. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

Gráfico 13 - Na sua opinião, qual a importância do museu para a comunidade? 

Gráfico 14 - Você participou de alguma atividade oferecia pelo museu? 
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Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 

No gráfico abaixo nota-se que quase 50% das atividades que os entrevistados 

participaram foram visitas para conhecer as exposições do museu e logo depois 

estão as rodas de conversa com 12%, com 9% a Semana de Museus e as 

atividades oferecidas nas férias, com 7% está os eventos músicas, que hoje não são 

realizados, 5% participou de atividades em passeios oferecidos pelas escolas dentre 

outras, e 2% participaram de atividades de Páscoa, teatros e atividades na 

Primavera de Museus. 
 

Gráfico 15 - Como ficou sabendo das atividades? 
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Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 

Os dados apresentam que 30% nunca participaram de uma atividade 

oferecida pelo museu em contrapartida 64% apontam que participariam de uma 

ação. Dentre as propostas pelo questionário, a que mais obteve êxito foi a de cursos 

com 36%, seguido de 16% atividades culturais e 14% atividades de lazer. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 
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Gráfico 16 - Se sim, quais? 

Gráfico 17 - Se não, gostaria de participar? 
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Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 
 

Por meio desta pesquisa, a agência Marfim Comunicação e Estratégia, 

conclui que não há uma comunicação eficaz do museu com a comunidade do Morro 

São Bento, e também não há um relacionamento entre ambos, pelo fato de quase 

50% dos entrevistados nunca terem visitado o museu, como apresenta o Gráfico 9, 

e notou-se que há interesse dos entrevistados (74%) em visitá-lo (Gráfico 10). 

Conseguimos identificar a falha na comunicação e divulgação das atividades 

do museu pelo Gráfico 14 que 44% dos entrevistados nunca participaram de 

nenhuma atividade no museu e 6% não sabiam que o museu oferecia atividades, no 

Gráfico 17 mostra que há interesse desse público em participar de atividades 

oferecidas pelo museu. 
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9.3 HISTÓRIA ORAL 

 
Para captar de maneira efetiva a relação histórica dos moradores do morro 

São Bento com o Museu de Arte Sacra de Santos, a Marfim Comunicação e 

Estratégia realizou no mês de outubro do ano de dois mil de dezesseis, após a 

pesquisa quantitativa, uma nova pesquisa, dessa vez pelo método de história oral. 

História oral, segundo Alberti (2010, p. 155), “é uma metodologia de pesquisa 

e constituição de fontes para o estudo da história contemporânea surgida em 

meados do século XX”. Por meio dessa metodologia se faz possível a ampliação do 

que se conhece sobre um fato ou experiência vivida por uma pessoa ou grupo 

determinado e “esse método não representa a verdade absoluta de um 

acontecimento, mas sim uma fonte que deve ser interpretada e analisada”. 

Tendo em vista que a análise e interpretação das informações coletadas 

necessitam de um parâmetro para que produzam resultados significativos, foram 

determinados como critérios inclusivos à pesquisa, a idade (indivíduos com idade 

mínima de 40 anos) e a proximidade com o museu (moradores e/ou funcionários 

com mais de 20 de exercício em estabelecimentos do morro). 

O propósito desta pesquisa é qualificar, confirmar e estender o resultado 

apresentado pela pesquisa anterior de maneira que trabalhe como fonte para 

desenvolvimento das ações do planejamento estratégico. 

 

9.3.1 Justificativa 

 

É sabido que existe uma relação de interdependência entre as histórias do 

Museu de Arte Sacra de Santos e a comunidade do Morro São Bento, por estarem 

inseridas em um mesmo contexto histórico, social e geográfico. Os moradores do 

morro constituem um público importante para a instituição, o que torna necessário o 

levantamento da opinião de forma qualitativa. 
 

9.3.2 Problema 

 

Qual a relação os moradores dos arredores possuem com a instituição? 
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9.3.3 Hipóteses 

 

 As pessoas com faixa etária maior de 45 anos possuem informações mais 

detalhadas no que diz respeito à relação dos moradores com o museu; 

 A religião é um ponto de convergência entre as pessoas e a instituição; 

 Pessoas que nasceram ou foram criadas desde a infância no morro cultivam 

uma boa relação com o museu. 
 

9.3.4 Objetivo Geral 

 

Entender como é compreendida a relação do museu com os moradores e 

funcionários em exercício nos arredores da instituição. 

 

9.3.5 Objetivos Específicos 

 

 Analisar a relação dos moradores e funcionários em exercício nos arredores 

do museu; 

 Levantar possíveis pontos de convergência da comunidade e a instituição; 

 Perceber possíveis lapsos de comunicação na relação entre o museu e esse 

público específico, por parte da organização. 

 

9.3.6 Relatório de pesquisa 

 

A partir da análise dos dados coletados, é possível perceber que as 

programações que foram ofertadas pelo museu, no tempo em que os padres e 

freiras interagiam com a comunidade, eram bem recebidas e atrativas à população 

católica do morro, influenciando diretamente e aproximando de forma eficiente essas 

pessoas da instituição. 

Foi também possível inferir que os moradores esperam essa iniciativa de 

aproximação por parte do museu, com a criação de atividades que estabeleçam uma 

relação mais próxima com os moradores dos arredores. 

Outra informação relevante coletada diz respeito à relevância que o museu 

tinha para a comunidade. Foram citados os trabalhos sociais ofertados às crianças 

da área, por freiras que moravam ali, que, de acordo com o que foi dito durante as 
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entrevistas, eram muito bem vistos pela comunidade e bem aceitos por parte das 

crianças. 

De acordo com o relato dos entrevistados, há a prevalência de uma ideia na 

qual o museu investe mais em ações para visitantes de fora do morro do que com a 

população local. A população tem pouco ou nenhum conhecimento sobre as ações e 

projetos realizados pelo MASS, o que mostra que a divulgação de tais ações não 

tem sido eficiente, uma condição para a melhora na comunicação. 
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10 DIAGNÓSTICO 
 
Para desenvolver o diagnóstico do Museu de Arte Sacra de Santos, a Marfim 

Comunicação e Estratégia utilizou como sustentação os resultados obtidos por meio 

da análise de cenários (SWOT e Benchmarking) e nas pesquisas (quantitativa e 

qualitativa) aplicadas com a comunidade do Morro São Bento, público estratégico do 

MASS e foco deste projeto. Diante disso, identificaram-se fatores que prejudicam o 

trabalho do museu e seu relacionamento com a comunidade. 

O primeiro deles se refere à inexistência de um relacionamento eficaz entre 

ambos, de acordo com a pesquisa quantitativa constatou-se que um número 

expressivo de moradores nunca visitou o museu, isso demonstra o desconhecimento 

da comunidade em relação ao MASS. Desta forma, observa-se que ele não possui 

uma identidade conhecida pelos moradores, por outro lado, ressalta-se que há 

interesse por parte deste público em conhecê-lo.  Isso se deve à falta de 

planejamento estratégico para o desenvolvimento de um relacionamento concreto e 

contínuo entre ambos. É importante pontuar que, essa relação histórica entre o 

museu e a comunidade mencionada na Análise SWOT se estabeleceu em virtude da 

ocupação do Morro (que aconteceu após a construção do Mosteiro) e também com o 

desenvolvimento das atividades do Clero com este segmento de público, que como 

observado na pesquisa quantitativa foi se perdendo. 

De acordo com os resultados obtidos pela pesquisa quantitativa e qualitativa 

realizadas, percebe-se que o relacionamento com o público do entorno é afetado 

diretamente pela falta de planejamento de projetos atrativos por parte do museu em 

relação aos moradores. Quando perguntado sobre quais atividades poderiam ser 

desenvolvidas no museu, os entrevistados elencaram opções consideradas 

importantes como cursos, seguidas de atividades culturais e de lazer. 

Acredita-se que de acordo com os dados detectados, a organização-cliente 

por não estabelecer um relacionamento efetivo com a comunidade não possui pleno 

conhecimento sobre as suas características e necessidades, esta deficiência 

influencia e impacta inteiramente no desenvolvimento de atividades consideradas 

atrativas por ele e consequentemente impacta nas visitações ao museu. Tanto na 

pesquisa quantitativa quanto na qualitativa, nota-se também que a divulgação das 

atividades existentes é considerada ineficiente por parte da comunidade, pois esta 

desconhece as atividades realizadas pelo MASS. 
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Outro ponto constatado em ambas às pesquisas é que o público em questão 

vê o Museu de Arte Sacra de Santos como parte da história local e consideram a 

sua presença como algo que proporciona uma visibilidade positiva ao Morro São 

Bento. Sendo assim, o Museu pode atrair um número maior de turistas e visitantes 

que podem conhecer o local e a sua história. Porém, percebe-se na entrevista que 

pela percepção dos entrevistados, o Museu apresenta um direcionamento de 

atividades maior para os visitantes em geral do que para esse público. Nota-se com 

esta afirmação de que a organização-cliente deste projeto, sob a ótica da 

comunidade, desenvolve mais atividade voltada aos visitantes de fora. 

Acrescenta-se também que na pesquisa qualitativa, pode-se aferir que na 

época do Mosteiro, a comunidade era mais próxima devido às atividades apontadas 

como atrativas pelos moradores. Estas eram desenvolvidas pelos padres e freiras 

que moravam no local, e abriam as portas para estabelecer um vínculo com este 

público. Portanto, evidencia-se que eles possuem uma lembrança afetiva do local e 

desejam esta mesma aproximação por parte do museu. 

Devido os aspectos apresentados, a Marfim Comunicação e Estratégia 

diagnostica estas fragilidades do Museu de Arte Sacra de Santos e a sua carência 

em estabelecer uma comunicação assertiva com a comunidade do Morro São Bento. 

Desta forma, percebe-se que a inexistência de um planejamento estratégico de 

relações públicas com foco na gestão de relacionamento com a comunidade o que 

prejudica a atuação do Museu junto a este público. Deve-se pontuar que esta 

vulnerabilidade impacta no desenvolvimento de suas ações e consequentemente em 

atrair um público potencial para suas instalações e assim cumprir seus objetivos 

ligados à cidadania bem como reforçar a identidade e memória do Museu. 
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11 OBJETIVOS 
 

11.2 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver um planejamento estratégico de Relações Públicas com foco na 

gestão de relacionamento com a comunidade para a criação e manutenção de 

boas relações efetivas entre o Museu de Arte Sacra de Santos e os moradores do 

Morro São Bento por meio de estratégias que reforcem a identidade institucional e o 

sentimento de pertencimento da comunidade com o Museu. 

 

11.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analisar as ferramentas de comunicação que são utilizadas pelo Museu com a 

comunidade do Morro São Bento a fim de estreitar o relacionamento entre ambos; 

Compreender a influência do Museu da Arte Sacra de Santos na formação 

cultural da comunidade do Morro São Bento; 

Estudar a importância da comunidade do Morro São Bento para o Museu de 

Arte Sacra de Santos; 

Construir e valorizar a memória institucional para reforçar a identidade do 

Museu e criar o sentimento de pertencimento da comunidade com o monumento. 
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12 ESTRATÉGIA GERAL 
 

De acordo com a análise de cenário, as pesquisas aplicadas e o diagnóstico 

apresentados, a agência Marfim Comunicação e Estratégia aplicará o ferramental de 

técnicas de Relações Públicas e de comunicação organizacional aplicada ao 

Terceiro Setor para desenvolver um projeto de comunicação estratégica de modo a 

alcançar os objetivos geral e específicos, apresentados anteriormente. 

As ações de Relações Públicas, propostas a seguir, abordarão temas que 

visam promover o relacionamento por meio da comunicação, com o intuito de 

fortalecer o seu posicionamento e reforçar a sua identidade, estreitando laços com o 

público, foco deste projeto: Comunidade do Morro São Bento. 

Para aproximar e fortalecer o relacionamento com este público, técnicas de 

comunicação dirigida serão utilizadas para que as mensagens sejam de fácil 

compreensão ao público. 

Com relação ao reforço de identidade e sentimento de pertencimento serão 

criadas ações com parceria de outros instrumentos de lazer e esporte inseridos 

dentro da comunidade. E para a construção da memória institucional, a agência 

prevê a utilização de técnicas de comunicação escrita e recursos audiovisuais como 

registro. 
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13 PROJETO DE AÇÕES DE RELAÇÕES PÚBLICAS 
 

A agência Marfim Comunicação e Estratégia desenvolveu um planejamento 

estratégico de ações de Relações Públicas para o Museu de Arte Sacra de Santos, 

que abrange um período de 12 meses, com o intuito de solucionar as falhas 

detectadas no diagnóstico. Desta forma, procurou-se criar e desenvolver ações 

divididas em três programas: 

 

Programa 1: Relacionamento com a comunidade 
 

Neste programa serão desenvolvidas estratégias de comunicação para a 

criação e manutenção do relacionamento entre o Museu de Arte Sacra de Santos e 

os moradores do Morro São Bento, de forma contínua, com intuito de criar um 

sentimento de pertencimento por parte deste público e desenvolver o interesse deles 

para visitação e participação nas atividades propostas. 

 
Programa 2: Reforço de Identidade 
 

Este segundo programa, procura agregar valor à marca do Museu, por meio 

de uma identidade conhecida e reconhecida pelos moradores do Morro São Bento. 

Desta forma, serão desenvolvidas estratégias que demonstrem a relevância e o 

posicionamento da organização-cliente para este público com o objetivo de obter um 

posicionamento positivo da opinião pública. Para isso, serão desenvolvidas parcerias 

com organizações de lazer e esportes inseridos na comunidade. 

 
Programa 3: Memória Institucional 
 

Por fim, este programa contempla o resgate da relação histórica entre o Museu 

de Arte Sacra de Santos e a ocupação do Morro São Bento. Como apresentado no 

referencial teórico, quando uma organização registra a usa história, ela reforça seus 

conceitos e resgata a memória da sociedade na qual está inserida. Sendo assim, a 

Marfim Comunicação e Estratégia propõe a comunicação escrita e recursos 

audiovisuais como formas de registro. 
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13.1 PROGRAMA 1: RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE 
 

13.1.1 Missa com Café da Manhã no Museu de Arte Sacra de Santos 

 

Uma instituição possui clientes potenciais que bem explorados podem ajudar 

no seu crescimento. Por meio da análise de cenário desenvolvida, está ação foi 

detectada como oportunidade para criar um relacionamento com esse público e 

aproximá-lo do museu. 

E é por isso que a agência Marfim Comunicação e Estratégia propõe como 

ação a Missa com Café da Manhã no Museu de Arte Sacra de Santos, que será uma 

ação quinzenal, ou seja, dois domingos do mês. 

 
Objetivos 
 

 Aproximar os frequentadores da missa, que ocorre na Capela de Nossa 

Senhora do Desterro, do museu; 
 Criar relacionamento e fidelizar esse público; 
 Criar um sentimento de pertencimento; 
 Aumentar o número de pessoas que frequentam a missa na Capela de Nossa 

Senhora do Desterro e visitantes do museu. 
 
Justificativa 
 

Por meio da pesquisa identificamos que 60% dos entrevistados são católicos 

e a Capela de Nossa Senhora do Desterro recebe poucos fiéis durante as suas 

missas de domingo e 48% dos entrevistados nunca visitou mo museu, por meio 

desta ação conseguiremos despertar interesse desses fiéis e ainda aproximá-los do 

museu. 

 

Estratégia 
 

 Entrada gratuita para as pessoas que comparecerem à missa aos domingos 

com café da manhã; 
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 Criar uma visita monitora personalizada que será oferecida após a missa para 

os visitantes; 

 Divulgação no site e no Facebook do MASS; 

 E-mail Marketing. 

 

Públicos 
 

 Frequentadores da missa. 
 
Desenvolvimento 
 
Fase 1 – Reunião de Briefing 

A equipe da agência se reunirá com o administrador do museu e sua equipe 

para apresentar a ação da monitoria e explicar como será desenvolvida, expor o 

perfil do público de acordo com a pesquisa realizada. Será apresentado também a 

parte do café da manhã, para que a equipe siga o cronograma e os visitantes não 

dispersem. 

 

Fase 2 – Treinamento para os monitores 

Para que os objetivos sejam atingidos os monitores devem estar bem 

treinados e transmitir segurança nas suas monitorias, precisam conhecer o perfil 

desse público para que possam cativá-los, afinal são eles os responsáveis pela 

conquista. Então será oferecido um treinamento por um historiador, funcionário do 

museu, para os monitores, passando todo o conhecimento sobre as peças que serão 

apresentadas durante a monitoria personalizada. Essa monitoria apresentada de 

forma dinâmica, transmitindo conhecimento e envolvendo os visitantes, o monitor 

deve interagir com os visitantes para que eles se envolvam com o conteúdo 

apresentado. 

 

Fase 3 – Divulgação 

Serão deixados cartazes na Sociedade de Melhoramentos do Bairro, Centro 

de Referência e Assistência Social (CRAS São Bento); Projeto Crescer para a Vida, 

Centro da Juventude (CEJUV), no Centro Turístico, Esportivo e Cultural Morro São 

Bento, no ateliê das Bordadeiras do Morro São Bento, no mural do museu, posts no 



119 
 

 

Facebook, publicação no site, envio de e-mail marketing com convite as pessoas 

que já estiverem inclusas no mailing do MASS, captados pelo livro de Registro e ao 

final da missa, o padre divulgará aos fiéis a entrada gratuita e o café da manhã que 

será oferecido dentro do museu para aqueles que ali estão. E dois monitores ficarão 

na saída da capela para oferecer a monitoria e indicar o local do café. Ao final da 

monitoria os monitores entregarão um terço de dedo de São Bento para os 

visitantes, como lembrança da sua participação no café e na visitação ao MASS. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 

Mensuração 

 

Os monitores serão responsáveis por aplicar ao final da monitoria uma 

pesquisa de satisfação, que avaliará o monitor, o conteúdo e a estrutura do museu. 

Ao final de cada mês essas pesquisas serão tabuladas e ao final da ação será 

desenvolvido um relatório. 

 
 
 
 

Figura 16 - Cartaz Missa com Café da Manhã no MASS 
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Cronograma 
 

Quadro 4 - Cronograma / Missa com Café da Manhã no Museu de Arte Sacra de Santos 

Missa com Café da Manhã no Museu de Arte Sacra de Santos 
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Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia 
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Orçamento 
 
Tabela 1 - Orçamento / Missa com Café da manhã no Museu de Arte Sacra de Santos 

 Missa com Café da Manhã no Museu de Arte Sacra de Santos 

Etapas Descrição Hora/Mês Valor 
Unitário Subtotal 

Planejamento Consultoria Marfim 
Comunicação e Estratégia 2 R$ 200,00 R$ 400,00 

Criação 

Criação da pesquisa 1 R$ 150,00 R$ 150,00 

Post no Facebook18 1 - - 

Header no site19 1 - - 

E-mail marketing20 - - - 

Aplicação 

Treinamento dos monitores 1 R$ 200,00 R$ 200,00 

18 Cartazes A321 - R$ 0,76 R$ 13,68 

6 Cafés da manhã para 60 
pessoas22 - 369,10 

R$ 

2.214,60 

Brinde (180 mini terços com 
a foto de São Bento 

branco)23 
- R$ 0,99 R$ 178,20 

Mensuração 

180 Pesquisa de Satisfação 
A524 - R$ 0,18 R$ 16,20 

Tabulação 3 R$ 200,00 R$ 600,00 

Relatório 1 R$ 150,00 R$ 150,00 

Total: R$ 3.922,68 
Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

  

                                            
18 Valor incluso da ação de reformulação da fanpage no Facebook. 
19 Valor incluso na ação de reformulação do site. 
20 Valor incluso na ação de mailing. 
21 Disponível no site < https://www.360imprimir.com.br/cartaz> Acesso em 13 de novembro de 2016. 
22 Disponível no site: < http://www.deliveryextra.com.br/secoes/C85/padaria> Acesso em 12 de 
novembro de 2016. 
23 Disponível no site: < https://www.sjoartigosreligiosos.com.br/mini-terco-com-foto-de-sao-bento-
branca> Acesso em 10 de novembro de 2016. 
24 As pesquisas serão impressas em A4, logo, teremos duas por folha, por isso o valor foi multiplicado 
por 90.  
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13.1.2 Programas de cursos: Escola do MASS 
 

A oferta de cursos no ambiente do museu permite que os envolvidos possam 

adquirir conhecimento sobre um determinado tema ou assunto, assim como a troca 

de experiências que proporcionam o enriquecimento do saber. Diante disso, faz-se 

necessário a criação de um Programa de Cursos ofertados à comunidade do Morro 

que sejam exequíveis para a organização-cliente. 

 

Objetivos 
 

 Capacitar os moradores do Morro São Bento a desenvolverem uma renda 

complementar; 

 Estimular o desenvolvimento da comunidade por meio do conhecimento; 

 Potencializar a parceria entre o Museu de Arte Sacra de Santos com a 

Sociedade de Melhoramentos do Bairro e a Universidade Católica de Santos; 

 Desenvolver parceria com as Bordadeiras do Morro São Bento; 

 Aproximar o Museu dos moradores do Morro São Bento. 

 
Justificativa 
 

Como indicado pelas pesquisas, a comunidade pede por atividades atrativas 

que beneficiem este público, principalmente no que se refere a cursos. Destaca-se 

também que esse é um dos objetivos do museu como destacado no Estatuto: 

“Promover25 a dignidade humana e a cidadania, através de ações socioculturais”.  

Sendo assim, esta ação possibilita sanar uma das carências apontadas pela 

comunidade conjuntamente com uma diretriz do Museu. 

 

Estratégias 
 

 Contatar a coordenação dos cursos de Música e Letras da Universidade 

Católica de Santos com intuito de recrutar alunos voluntários para lecionar as 

aulas de instrumentos musicais e inglês respectivamente; 

                                            
25 Estatuto do Museu de Arte Sacra de Santos, 2008. 
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 Convidar uma das Bordadeiras do Morro a desenvolver um trabalho voluntário 

ofertando aulas de bordados; 

 Ofertar a comunidade do Morro cursos gratuitos; 

 Promover a participação da comunidade por meio de técnicas de 

comunicação dirigida; 

 Estreitar o relacionamento entre ambos com o uso de técnicas de 

comunicação aproximativa; 

 Divulgação no site e no Facebook do MASS. 

 

Públicos 
 

 Comunidade do Morro São Bento; 

 Sociedade de Melhoramentos do Bairro São Bento; 

 Universidade Católica de Santos e seus discentes; 

 Bordadeiras do Morro São Bento; 

 Centro de Referência e Assistência Social (CRAS São Bento); 

 Projeto Crescer para a Vida; 

 Centro da Juventude (CEJUV); 

 Centro Turístico, Esportivo e Cultural Morro São Bento. 

 
Desenvolvimento 
 
Fase 1 – Contatar coordenação dos cursos de Música e Letras 

Nesta etapa da ação os coordenadores dos cursos de Música e Letras da 

Universidade Católica de Santos serão contatados pelo museu para firmar uma 

parceria pontual entre as duas instituições e assim buscar alunos voluntários que 

possam lecionar aulas dos cursos de violão bem como inglês e espanhol no nível 

básico. Destaca-se também a parceria com as Bordadeiras do Morro São Bento para 

viabilizar as aulas de bordado dentro do Museu de Arte Sacra. 

 

Fase 2- Cronograma de aulas e aquisição de materiais 

Após o primeiro passo será desenvolvido um cronograma viável de acordo 

com a disponibilidade dos voluntários e do Museu para avaliar a frequência das 
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aulas bem como o conteúdo disciplinar que será apresentado aos alunos. Depois 

deste planejamento ocorrerá a compra de violões. 

 

Fase 3 – Divulgação 

A partir do agendamento dos cursos disponíveis ocorrerá a divulgação das 

atividades ofertadas, por meio de faixas distribuídas em dois pontos específicos do 

Morro São Bento: as escadarias da Vila do São Bento (ao lado do Museu) e na 

Praça do Lago São Bento. A escolha dos locais é considerada adequada por conta 

da grande circulação de pessoas em ambos os lugares. Acrescenta-se também o 

envio de cartazes para os seguintes locais: Sociedade de Melhoramentos do Bairro, 

Centro de Referência e Assistência Social (CRAS São Bento); Projeto Crescer para 

a Vida, Centro da Juventude (CEJUV), no Centro Turístico, Esportivo e Cultural 

Morro São Bento, a divulgação também ocorrerá por meio site e do Facebook da 

instituição. Deve-se pontuar que durante as pesquisas constatou-se que a 

divulgação é caracterizada como falha pelos moradores do Morro São Bento. 

 

Fase 4 – Inscrição 

Para formalizar e contabilizar os inscritos serão disponibilizadas um 

determinado número de vagas que poderá ser preenchida conforme a demanda. 

Para realizar as inscrições, os interessados deverão levar um documento com foto, 

preencher uma ficha que será disponibilizada no museu e pagar uma quantia 

simbólica de R$2,00. 
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Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 
 

 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 
Mensuração 
 

Para mensurar a eficácia desta ação serão analisados dois pontos. O primeiro 

deles, se refere as fichas que serão preenchidas pelos futuros alunos na hora da 

inscrição para analisar a procura da comunidade. Por fim será realizada uma análise 

dos alunos concluintes, desta forma a agência Marfim Comunicação e Estratégica 

acredita que poderá contrastar por meio de um relatório estes dois fatores e concluir 

o efeito da proposta. 

Figura 17 - Cartaz Escola do MASS 

Figura 18 - Faixa Escola do MASS 
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Cronograma 
 

Quadro 5 - Cronograma/ Programa de Cursos: Escola o MASS 

Programa de cursos: Escola do MASS 
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Contatar coordenadores 
dos cursos 

            

Montagem dos 
cronogramas de aula 

            

Aquisição de materiais             

Período de Inscrições             

Período de aulas             

Mensurar             

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 
Orçamento 
 

Tabela 2 - Orçamento / Programas de cursos: Escola do MASS 

Programas de cursos: Escola do MASS 

Etapas Descrição Hora/Mês Valor Unitário Subtotal 

Planejamento Consultoria Marfim 
Comunicação e Estratégia 5 R$ 200,00 R$ 1.000,00 

Criação 
Post no Facebook26 1 - - 

Header no site27 1 - - 

Aplicação 
3 Faixas 2,00 x 0,70 - R$ 85,00 R$ 255,00 

6 Cartazes A328 - R$ 0,76 R$ 4,56 
5 violões 29 - R$ 174,90 R$ 874,50 

Mensuração Relatório 1 R$ 150,00 R$ 150,00 
Total: R$ 2. 284,06 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 

                                            
26 Valor incluso da ação de reformulação da fanpage no Facebook. 
27 Valor incluso na ação de reformulação do site. 
28 Disponível no site < https://www.360imprimir.com.br/cartaz> Acesso em 13 de novembro de 2016. 
29 Disponível no site <http://www.americanas.com.br/produto/12846594/violao-acustico-6-cordas-
nylon-cutaway-natural-
aub?WT.srch=1&condition=NEW&epar=&epar=bp_pl_00_go_pla_rlsa_novos_gmv&gclid=CjwKEAiA0
pDBBRCFtoPyguTh8AUSJADNWeuxPTXurxvjMvWfW93elgS8Mn_9Iu_kvFBBSFVzToCMXhoC9Nnw
_wcB&opn=YSMESP&sellerId=10368118000201 > Acesso em 10 de novembro de 2016. 
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13.1.3 Parceria com o Centro Turístico, Esportivo e Cultural Morro São Bento 
(Jogos do Morro) 

 

O desenvolvimento do projeto nomeado como “Jogos do Morro”, em parceria 

com o Centro Turístico, Esportivo e Cultural Morro São Bento mostra-se eficaz por 

atrair um público importante para o Museu de Arte Sacra de Santos, as crianças, por 

meio de atividades culturais e esportivas. 

 

Objetivos 
 

 Atrair e despertar o interesse em relação ao MASS, por parte de crianças de 5 

a 12 anos, moradoras do Morro São Bento; 
 Promover atividades culturais e esportivas para o público alvo; 
 Engajar as crianças nas atividades oferecidas pelo MASS. 

 
Justificativa 
 

Despertar o interesse das crianças do Morro São Bento se dá pela 

possibilidade de se formar um vínculo de afeto em relação ao Museu de Arte Sacra 

de Santos. Além da conveniência em atrair as crianças para o museu, conta-se com 

a possibilidade de atraírem seus pais e familiares por meio dos relatos em relação as 

atividades. 

 
Estratégias 
 

 Desenvolver os “Jogos do Morro”, com atividades culturais pela manhã e 

esportivas à tarde; 

 Utilizar um dia do final de semana (sábado ou domingo) para as atividades; 

 No período da manhã, realizar atividades relacionadas a música e artes, 

dentro das dependências do museu, supervisionadas por funcionários e 

voluntários; 

 No período da tarde, realizar um torneio de futebol entre as crianças, 

supervisionados por membros do Centro Turístico, Esportivo e Cultural Morro 

São Bento; 
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 Apenas as equipes que compareceram pela manhã poderão participar do 

torneio de futebol, e as inscrições devem ser realizadas previamente pelos 

responsáveis; 

 Divulgação no site e no Facebook do MASS. 

 

Públicos 
 

Crianças de 5 a 12 anos, residentes do Morro São Bento. 

 

Desenvolvimento 
 
Fase 1 – Divulgação dos Jogos do Morro 

A divulgação será realizada através de três faixas em pontos estratégicos do 

Morro São Bento, por meio de cartazes na Sociedade de Melhoramento, no Centro 

Turístico, Esportivo e Cultural Morro São Bento e no MASS, no site e no Facebook 

do MASS. Após o evento serão divulgadas das fotos no site e no Facebook do 

MASS. 

 

Fase 2 – Inscrições 

As inscrições terão a duração de 15 dias, para participar, os responsáveis 

deverão realizar a inscrição das crianças no MASS ou no Centro Turístico, Esportivo 

e Cultural Morro São Bento e pagar um valor simbólico de R$ 2,00. 

 

Fase 3 - Realização dos Jogos do Morro 

Iniciando às 9h, será oferecido um café da manhã para as crianças até às 

9h30. Em seguida, as atividades culturais ocorrerão no MASS até às 11h50, onde as 

equipes que tiveram o melhor desempenho nas atividades da manhã serão 

classificadas as atividades à tarde. Para participar das atividades da tarde é 

obrigatório a participação nas atividades que ocorrerão no museu pela manhã. Em 

seguida, será oferecido um lanche para as crianças. O torneio de futebol será 

iniciado às 13 horas e as crianças que se destacaram pela manhã serão as capitãs 

de suas equipes e terão a oportunidade de formar suas equipes no campeonato. 

Das 16h às 16h30 haverá a premiação, onde todos receberão uma medalha de 

participação. 
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Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

Mensuração 
 

Será registrado o número de crianças participantes e seus nomes, para que 

seja avaliado o número de participantes e a taxa de retorno em edições futuras. 

 
 
 
 
 

Figura 19 - Cartaz Jogos no Morro 

Figura 20 - Faixa Jogos no Morro 
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Cronograma 
 

Quadro 6 - Cronograma / Parceria com o Centro Esportivo Morro São Bento (Jogos do 
Morro) 
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Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 
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Orçamento 
 
Tabela 3 - Orçamento / Parceria com o Centro Esportivo Morro São Bento (Jogos do Morro) 

Jogos do Morro 

Etapas Descrição Hora/Mês Valor Unitário Subtotal 

Planejamento Consultoria Marfim 
Comunicação e Estratégia 4 R$ 200,00 R$ 800,00 

Criação 
Post no Facebook30 1 - - 

Header no site31 1 - - 

Aplicação 

3 Cartazes A3 - R$ 0,76 R$ 2,28 

3 Faixas 2,00 x 0,70 - R$ 85,00 R$ 255,00 
Café da Manhã para 50 

pessoas32 - R$ 369,10 R$ 369,10 

Lanche da tarde para 50 
pessoas33 - R$ 486,00 R$ 486,00 

Compra de 80 medalhas34 - R$ 2,00 R$ 160,00 
Compra de 44 coletes de 

futebol infantil35 - R$ 6,75 R$ 297,00 

Mensuração Registro de participantes 1 R$ 150,00 R$ 150,00 
Total: R$ 2.519,38 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 
 

  

                                            
30 Valor incluso da ação de reformulação da fanpage no Facebook. 
31 Valor incluso na ação de reformulação do site. 
32 Disponível no site < http://www.deliveryextra.com.br/secoes/C85/padaria> Acesso em 12 de 
novembro de 2016. 
33 Disponível no site < http://www.deliveryextra.com.br/secoes/C85/padaria> Acesso em 12 de 
novembro de 2016. 
34Disponível no site <http://www.janjao.com.br/medalha-crespar-30mm,-36mm,-43mm-ou-
50mm~136~106~17~trofa%A9u-e-premiaa%A7a%A3o~medalhas> Acesso em 10 de novembro de 
2016. 
35 Disponível no site <http://www.coletesparafutebol.com.br/categorias/coletes-de-futebol-infantil > 
Acesso em 10 de novembro de 2016. 
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13.1.4 Programa de voluntariado com moradores da comunidade 
 

O incentivo ao trabalho voluntariado dos moradores da comunidade no museu 

mostra-se eficaz na efetivação do projeto, uma vez que promove uma maior 

aproximação deles com a instituição, além de contribuir na dinâmica e no 

funcionamento do museu. 

 

Objetivos 
 

 Promover a atuação dos moradores da comunidade em áreas como 

atendimento e cadastro de visitantes, processamento de dados, orientação de 

visitantes, entre outras; 

 Incentivar a criação de programas na comunidade e a participação dos 

voluntários no desenvolvimento dessas ações; 

 Promover uma maior aproximação dos moradores do morro com o museu; 

 Por meio da apropriação do museu por parte dos moradores, tem-se como 

objetivo estimular o zelo dos moradores para com o museu, enxergando-o 

como parte integrante da comunidade; 

 Utilizar a repercussão do trabalho voluntário como meio de divulgação da 

instituição. 

 

Justificativa 
 

O programa visa aproximar os moradores do museu por meio do trabalho 

voluntariado, aproximar a comunidade da instituição, a fim de despertar neles um 

maior interesse no envolvimento com a instituição e suas atividades. Uma vez que 

os moradores se apropriarem do museu, morro e instituição passarão a fazer parte 

da identidade um do outro, o que auxiliará em uma divulgação mais efetiva do 

museu dentro e fora da comunidade, além de incentivar os moradores a zelarem 

pela integridade da instituição. 

 
Estratégias 
 

 Destinar atividades ao voluntário que auxiliem os funcionários do museu; 
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 Promover ações na comunidade que divulguem e despertem interesse no 

trabalho voluntário na instituição; 

 Oferecer palestras que esclareçam o novo programa de voluntariado para os 

moradores e que também exponham a importância do museu, a fim de 

despertar nos moradores o interesse no trabalho por meio da disseminação 

do conhecimento; 

 Oferecer treinamentos que capacitem os candidatos às vagas de voluntariado 

no museu, ensinando sobre a história da instituição, seu trabalho; 

 Permitir a livre participação dos voluntários em todas as atividades culturais 

oferecidas pela instituição como forma de incentivo; 

 Divulgação no site e no Facebook do MASS. 

 

Públicos 
 

 Moradores do Morro São Bento. 

 
Desenvolvimento 
 
Fase 1 – Divulgação do programa de voluntariado 

A primeira ação a ser tomada será a divulgação, dentro da comunidade, da 

abertura de vagas no museu para o trabalho voluntariado, a fim de expor ao maior 

número possível de pessoas o novo programa da instituição. A divulgação será feita 

por meio de faixas em pontos estratégicos do morro e cartazes na Associação de 

Melhoramentos, Centro de Referência e Assistência Social (CRAS São Bento), 

Projeto Crescer para a Vida, Centro da Juventude (CEJUV), no Centro Turístico, 

Esportivo e Cultural Morro São Bento e no MASS, no site e no Facebook do MASS. 

Após o evento serão divulgadas das fotos no site e no Facebook do MASS. 

 

Fase 2 – Inscrições e bate-papo com os candidatos 

As inscrições para o programa de voluntariado ocorrerão no período de um 

mês, os inscritos serão convidados a comparecer, após a inscrição, no museu na 

data e hora marcada para um bate-papo onde será esclarecido os objetivos do 

programa, quais serão as atividades desenvolvidas pelos voluntários e os benefícios 

que terão. 
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Fase 3 - Treinamentos dos voluntários 

Os inscritos que se interessaram pelas vagas participarão de treinamentos. 

Nesse treinamento será apresentado a história do museu, sua dinâmica, 

funcionamento e o calendário de atividades e eventos que ocorrerão naquele 

período. O treinamento será aplicado pelo historiador do museu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 
 
 
 
 
 

Figura 21 - Cartaz do Programa de voluntariado com moradores da comunidade 

Figura 22 - Faixa do Programa de voluntariado com moradores da comunidade 
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Mensuração 
 

Será avaliado o número de inscritos no programa para verificação da adesão 

da comunidade do Morro do São Bento no envolvimento com o Museu de Arte Sacra 

de Santos. 
 
Cronograma 
 

Quadro 7 - Cronograma / Programa de voluntariado com moradores da comunidade 

Programa de voluntariado com moradores da comunidade 

2017 JA
N

 

FE
V 

M
AR

 

AB
R

 

M
AI

 

JU
N

 

JU
L 

AG
O

 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V 

D
EZ

 

Divulgação             
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Treinamento             

Mensuração             
Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 
Orçamento 
 

Tabela 4 - Orçamento / Programa de voluntariado com moradores da comunidade 

Programa de voluntariado com moradores da comunidade 

Etapas Descrição Hora/Mês Valor Unitário Subtotal 

Planejamento Consultoria Marfim 
Comunicação e Estratégia 2 R$ 200,00 R$ 400,00 

Criação 
Post no Facebook36 1 - - 

Header no site37 1 - - 

Aplicação 
5 Cartazes A338 - R$ 0,76 R$ 3,80 

3 Faixas 2,00 x 0,70 - R$ 85,00 R$ 255,00 
Mensuração Número de inscritos 1 R$ 200,00 R$ 200,00 

 Relatório 1 R$ 150,00 R$ 150,00 
Total: R$ 1.008,80 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

                                            
36 Valor incluso da ação de reformulação da fanpage no Facebook. 
37 Valor incluso na ação de reformulação do site. 
38Disponível no site < https://www.360imprimir.com.br/cartaz> Acesso em 13 de novembro de 2016. 



136 
 

 

13.1.5 Exposição “Legado do Museu de Arte Sacra de Santos” 

 

Esta exposição permite que a comunidade possa conhecer o trabalho 

desenvolvido durante o projeto “Escola do MASS”. Com ela os moradores além de 

conhecer o projeto poderão visitar o museu e assim percebe-se uma oportunidade 

de atrair novos visitantes bem como motivá-los a participar do projeto e de outras 

atividades disponíveis. Aqui se espera retomar um sentimento de pertencimento por 

parte da comunidade em relação ao museu, como era na época do mosteiro. 

 
Objetivos 
 

 Estreitar laços entre o Museu de Arte Sacra de Santos e a comunidade do 

Morro São Bento; 

 Transmitir o resultado do trabalho dos cursos; 

 Divulgar de forma assertiva o Museu. 

 
Justificativa 
 

Pode-se detectar na pesquisa qualitativa que a comunidade deseja retomar a 

relação com o museu como era na época do mosteiro bem como apresentam o 

interesse de participar das atividades oferecidas pelo MASS. Diante destas 

afirmativas nota-se que existe uma oportunidade de aproximar este público por meio 

desta técnica de comunicação. 

 

Públicos 
 

 Comunidade do Morro São Bento; 

 Sociedade de Melhoramentos do Bairro São Bento; 

 Bordadeiras do Morro São Bento; 

 Professores voluntários; 

 Centro de Referência e Assistência Social (CRAS São Bento); 

 Projeto Crescer para a Vida, Centro da Juventude (CEJUV); 

 Centro Turístico, Esportivo e Cultural Morro São Bento; 

 Escolas do Morro; 
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 Visitantes do museu. 

 
Estratégias 
 

 Planejamento do conteúdo que será exposto bem como a disposição; 

 Divulgação da ação por meio dos murais e faixas em pontos estratégicos do 

Morro São Bento; 

 Divulgação no site e no Facebook do MASS; 

 E-mail marketing. 

 

Desenvolvimento 
 
Fase 1 – Planejamento do conteúdo exposto 

Ocorrerá uma reunião com os professores voluntários da Universidade 

Católica de Santos e com as Bordadeiras do Morro São Bento para tratar sobre o 

conteúdo que será exposto e os materiais necessários para realizar a mostra. 

 

Fase 2 – Divulgação da ação 

Nesta fase a divulgação da exposição ocorrerá por meio de faixas que serão 

expostas nas escadarias ao lado do museu rua da Vila São Bento e na Praça do 

Lago São Bento. Os cartazes que serão entregues nos murais da Sociedade de 

Melhoramentos do Bairro e do Centro Turístico, Esportivo e Cultural do Morro São 

Bento. Esses cartazes também serão disponibilizados nos seguintes locais: 

Bordadeiras do Morro São Bento; Centro de Referência e Assistência Social (CRAS 

São Bento), Projeto Crescer para a Vida, Centro da Juventude (CEJUV), Centro 

Turístico, Esportivo e Cultural Morro São Bento. Serão realizados posts no 

Facebook, divulgação no site da instituição e e-mails marketing pelo mailing captado 

pelo livro de registro. 
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Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 
 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 
Mensuração 
 

Para mensurar esta ação será analisada a quantidade de pessoas presentes 

na exposição. 

  

Figura 23 - Cartaz Exposição “O que aprendi no Museu de Arte Sacra de Santos” 

Figura 24 -Faixa Exposição “O que aprendi no Museu de Arte Sacra de Santos” 
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Cronograma 
 

Quadro 8 - Cronograma/ Exposição “O que aprendi no Museu de Arte Sacra de Santos” 

Exposição “Legado do Museu de Arte Sacra de Santos” 
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Montagem             

Mensurar             

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 
Orçamento 
 

Tabela 5 - Orçamento/ Exposição “Legado do Museu de Arte Sacra de Santos” 

Exposição “Legado do Museu de Arte Sacra de Santos” 

Etapas Descrição Hora/Mês Valor Unitário Subtotal 

Planejamento Consultoria Marfim 
Comunicação e Estratégia 3 R$ 200,00 R$ 600,00 

Criação 

Post no Facebook39 1 - - 

Header no site40 1 - - 

E-mail marketing41 - - - 

Aplicação 
6 Cartazes A342 - R$ 0,76 R$ 4,56 

3 Faixas 2,00 x 0,70 - R$ 85,00 R$ 255,00 

Mensuração Relatório 1 150,00 R$ 150,00 

Total: 1.009,56 
Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

  

                                            
39 Valor incluso da ação de reformulação da fanpage no Facebook. 
40 Valor incluso na ação de reformulação do site. 
41 Valor incluso na ação de mailing. 
42 Disponível em <https://www.360imprimir.com.br/cartaz> Acesso em 13 de novembro de 2016.  
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13.1.6 Natal no MASS 

 
Tendo em vista as condições econômicas e sociais do Morro São Bento faz-

se necessário o desenvolvimento de uma ação voltada às crianças de do Morro. 

Espera-se criar um vínculo com estas crianças para que associem e criem uma 

memória efetiva do museu. Para desenvolver esta ação faz-se necessária a 

captação de brinquedos por meio de uma parceria do museu com a Universidade 

Católica de Santos. 

 
Objetivos 
 

 Firmar parceria com a Universidade Católica de Santos; 

 Criar sentimento de pertencimento da comunidade com o museu; 

 Promover aproximação com os públicos. 

 
Justificativa 
 

Criar o sentimento de pertencimento da comunidade com o museu é um dos 

objetivos deste projeto. Mediante as pesquisas foi possível destacar a necessidade 

de um relacionamento efetivo entre o museu e a comunidade. Com ênfase na 

pesquisa qualitativa constatou-se que os moradores destacavam as atividades 

ofertadas pelo museu à comunidade no período como Mosteiro. A opção pela 

parceria com a Universidade Católica de Santos para a arrecadação de brinquedos é 

pela característica filantropa da instituição que pode auxiliar na mobilização de seus 

segmentos de públicos (técnicos administrativos, discentes e docentes) para a 

arrecadação de brinquedos para doação. 

 

Públicos 
 

 Comunidade do Morro São Bento; 

 Universidade Católica de Santos; 
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Estratégias 
 

 Reuniões com a Reitoria e coordenadores da universidade; 

 Confecção de cartazes e faixa que divulguem as ações nos murais do Morro 

São Bento bem como a criação de material de divulgação para os públicos 

parceiros envolvidos nesta ação; 

 Divulgação no Facebook e no site da instituição; 

 Envio de conteúdo para a mídia com o resultado da ação e da parceria. 

 

Desenvolvimento 
 
Fase 1: Reuniões com Reitoria e com os coordenadores da Universidade Católica de 

Santos 

Para a captação de doações faz-se necessário o reforço da parceria entre o 

museu e a Universidade Católica de Santos com intuito de potencializar a ação e 

arrecadar um número significativo de brinquedos bem como fortalecer 

relacionamento com a Universidade Católica de Santos. Para isso, ocorrerá uma 

reunião que abordará a apresentação do projeto, o convite para a ação e a definição 

do local de entrega dos donativos. 

 

Fase 2: Confecção dos materiais de divulgação 

O material de divulgação será confeccionado e dividido para dois públicos 

diferentes: os moradores do Morro São Bento e a Universidade Católica de Santos. 

Para este primeiro público o material conterá o convite para conhecer o “Papai Noel” 

no museu e será distribuído nos murais espalhados pelo Morro bem como nas faixas 

de divulgação. Para a Universidade Católica de Santos, o conteúdo divulgado será 

divulgado com o apelo de contribuição, estes serão distribuídos pelos Campi da 

Instituição. 

 

Fase 3:  Release 

Após a realização da ação, o conteúdo será enviado por meio de releases à 

mídia. 
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Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 

Figura 25 - Cartaz de doação Natal no museu 

Figura 26 - Cartaz de divulgação no morro do Natal no museu 
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Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 
Mensuração 
 

Para avaliar esta ação faz-se necessária a contagem dos materiais 

arrecadados. Acrescenta-se também as matérias vinculadas nas mídias. 

 
Cronograma 
 

Quadro 9 - Cronograma/ Natal no MASS 
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Reunião             

Criação de 
materiais de 
Divulgação 

            

Arrecadação             

Ação             

Release             

Mensurar             
Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

  

Figura 27- Faixa de divulgação no morro do Natal no museu 
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Orçamento 
 

Tabela 6 - Orçamento / Natal no MASS 

Natal no MASS 
Etapas Descrição Hora/Mês Valor Unitário Subtotal 

Planejamento Consultoria Marfim 
Comunicação e Estratégia 3 R$ 200,00 R$ 600,00 

Criação 
Post no Facebook43 1 - - 

Header no site44 1 - - 

Aplicação 
12 Cartazes A345 - R$ 0,76 R$ 9,12 

1 Faixa 2,00 x 0,70 - R$ 85,00 R$ 85,00 

Mensuração 
Contagem dos materiais46 

(custo absorvido pelo MASS) - - - 

Clipping 1 R$ 100,00 R$ 100,00 
Total: R$ 794,12 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

  

                                            
43 Valor incluso da ação de reformulação da fanpage no Facebook. 
44 Valor incluso na ação de reformulação do site. 
45 Disponível no site < https://www.360imprimir.com.br/cartaz> Acesso em 13 de novembro de 2016. 
46 A contagem de materiais será realizada pelos funcionários do museu. 
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13.2 PROGRAMA 2: REFORÇO DE IDENTIDADE 
 

13.2.1 Pesquisa de satisfação 
 

A pesquisa de satisfação é um instrumento utilizado pelas instituições para 

mensurar os serviços oferecidos, com esses resultados pode-se analisar os pontos 

que devem ser melhorados e o que agrada o público. 

Para melhorar os serviços oferecidos pelo museu a agência Marfim 

Comunicação e Estratégia propõe como ação uma pesquisa de satisfação. 

 

Objetivos 
 

 Mensurar a qualidade dos serviços oferecidos pelo museu; 

 Analisar seus pontos fortes e fracos sobre o olhar dos visitantes. 

 

Justificativa 
 

Conhecer a opinião do visitante em relação aos serviços oferecidos é 

importante para a instituição, pois com esse indicador ela pode conhecer seus 

pontos fortes e fracos segundo o seu cliente e trabalhar em melhorias e novidades 

para alcançar a satisfação. 

 

Estratégia 
 

 Disponibilizar essa pesquisa ao final da visita ou monitoria do visitante. 

 

Públicos 
 

 Visitantes do museu. 

 

Desenvolvimento 
 

A agência criará um modelo de pesquisa de satisfação simples e objetivo para 

que os visitantes possam responder rápido, sem atrapalhar sua visita. Essa pesquisa 
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ficará disponível próxima a saída, e terá sempre um monitor para lembrar os 

visitantes da disponibilidade da pesquisa. 

 

Mensuração 
 

Ao final do mês todas as pesquisas serão lançadas em uma planilha e será 

desenvolvido um relatório pelo administrador do museu, para que a gestão possa 

acompanhar o nível de satisfação dos clientes em relação aos serviços oferecidos. 

 
Cronograma 
 

Quadro 10 - Cronograma / Pesquisa de Satisfação 
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Disponibilizar a pesquisa             

Permanência             

Mensurar             
Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 
Orçamento 
 

Tabela 7 - Orçamento/ Pesquisa de Satisfação 
Pesquisa de Satisfação 

Etapas Descrição Hora/Mês Valor 
Unitário Subtotal 

Planejamento Consultoria Marfim 
Comunicação e Estratégia 6 R$ 200,00 R$ 1.200,00 

Criação Criação da Pesquisa 1 R$ 150,00 R$ 150,00 
Aplicação 2.500 pesquisas A447 - R$ 0,18 R$ 450,00 

Mensuração Tabulação da pesquisa 11 R$ 200,00 R$ 2.200,00 
Relatório 11 R$ 150,00 R$ 1.650,00 

Total: R$ 5.650,00 
Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 

                                            
47 Orçamento disponível em Anexo H.  
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13.2.2 Missão, visão e valores 

 

A missão, a visão e os valores de uma instituição é o resumo daquilo que ela 

é e do que ela faz. Para as Relações Públicas, é uma ferramenta de identidade que 

deve ser trabalhada tanto com os públicos do ambiente interno, quanto os públicos 

do ambiente externo. 

 

Objetivo 
 

 Promover a identidade institucional para os seus públicos de interesse.
 
 
Justificativa 
 

O trabalho de reforço da imagem e identidade do Museu de Arte Sacra de 

Santos perante a comunidade do morro São Bento faz parte do planejamento 

estratégico da Marfim Comunicação e Estratégia, e missão, visão e valores é uma 

ferramenta para a consolidação da identidade institucional. Portanto, se faz 

necessária para o desenvolvimento desse trabalho em virtude do museu não possuir 

essas diretrizes instituídas. 

 

Públicos 
 

 Funcionários;

 Visitantes;

 Futuros visitantes que acessam o site do MASS;

 Comunidade do morro São Bento.

 

Estratégias 
 

 Veicular a informação na página histórico do site do museu;

 Adicionar a informação no painel de entrada do museu.

 

Proposta 
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Fase 1 – Elaboração do texto 

 

 Missão


Promover a cultura e a preservação da memória da cidade de Santos, pelo 

olhar histórico e religioso. 

 

 Visão

 Tornar-se referência na área museológica do tema; 

 Alcançar o reconhecimento no cenário museológico e cultural 

brasileiro e internacional; 

 Promover o desenvolvimento cultural da cidade de Santos, e da 

comunidade do morro São Bento, onde o museu está inserido. 

 

 Valores

 Respeito a história e cultura de Santos; 

 Respeito a toda e qualquer religião; 

 Responsabilidade sociocultural; 

 Transparência. 

 

Fase 2 – Produção da peça 

A agência fará o pedido do painel de madeira, na cor preta, de dois metros de 

altura por um metro de largura, com o texto em alto relevo e colorido. Após a entrega 

da peça, o painel será instalado na recepção do museu, com o intuito de ser 

acessível para qualquer um que visite o museu. 
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Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 
 

Fase 3 – Publicação no site 
O texto de “missão, visão e valores” será publicado em uma nova aba de 

“Sobre Nós” do site do museu. 

Figura 28 - Painel - Missão, visão e valores 
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Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 
 
Mensuração 
 

A avaliação da ação “Missão, visão e valores” será realizada por meio de da 

pesquisa de satisfação aplicada no museu. 

 

Cronograma 

 
Quadro 11 - Cronograma / Missão, visão e valores 
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Elaboração do texto             

Aprovação             

Publicação             

Avaliação 
            

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 
 

Figura 29 - Aba sobre missão, visão e valores no site 
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Orçamento 
 

Tabela 8 - Orçamento / Missão, visão e valores 

Missão, visão e valores 

Etapas Descrição Hora/Mês Valor Unitário Subtotal 

Planejamento 
Consultoria Marfim 

Comunicação e Estratégia 
2 R$ 200,00 R$ 400,00 

Aplicação 

Publicação no site 1 - - 
Painel de madeira 2,00 x 

1,00 com texto em alto relevo 
e colorido 

- R$ 600,00 R$ 600,00 

Mensuração Pesquisa de Satisfação48 - - - 

Total: R$ 1.000,00 
Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

  

                                            
48  Valor incluso na ação de pesquisa de satisfação. 
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13.2.3 Placas de descrição das obras 

 
As placas de descrição são ferramentas essenciais para o sucesso de uma 

exposição, pois por meio delas as obras além de serem identificadas, podem ser 

compreendidas com maior rapidez e dinâmica. 

 

Objetivos 
 

 Identificar as obras em exposição; 

 Tornar a exposição mais dinâmica para quem visita. 

 

Justificativa 
 

As placas de descrição são o cartão de visita das obras em exposição, por 

esse motivo devem ser bem elaboradas e apresentadas com o objetivo de informar 

com qualidade e rapidez, como também agregar valor à exposição. Em entrevista 

oral que realizamos com a museóloga Wilma Teresinha, nos foi informado que 

segundo a técnica o texto deve ser lido em até 18 segundos. 

 
Públicos 
 

 Visitantes. 

 

Estratégias 
 

 Elaborar textos dinâmicos e de fácil leitura para as placas de descrição; 

 Confeccionar as placas de descrição por meio de porta papéis de acrílico, 

com os textos em impressão colorida de alta qualidade. 

 

Desenvolvimento 
 

A agência Marfim Comunicação e Estratégia, juntamente com o historiador 

responsável pelo MASS elaborarão os textos das placas de descrição. 
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Após a conclusão da etapa anterior, a agência encomendará os porta-papéis, 

que por sua vez quando forem entregues serão unidos aos textos em impressão 

colorida de alta qualidade e posicionados, cada um de acordo com sua respectiva 

obra da exposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 
 
Mensuração 
 

A avaliação da ação “Placas de descrição” será realizada por meio da 

pesquisa de satisfação que será aplicada ao final da visita monitorada. 

 
  

Figura 30 - Placa de descrição das obras 
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Cronograma 
 

Quadro 12 - Cronograma / Placas de descrição das obras 
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textos             
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Confecção             

Instalação             

Avaliação             
Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 
Orçamento 

 

Tabela 9 - Orçamento / Placas de descrição das obras 

Placas de descrição das obras 

Etapas Descrição Hora/Mês Valor 
Unitário Subtotal 

Planejamento Consultoria Marfim 
Comunicação e Estratégia 2 R$ 200,00 R$ 400,00 

Aplicação 

Compra de 580 acrílicos de 
2cm no formato A6 - R$ 9,00 R$ 

5.220,00 
Descrição das obras em 

formato A6 - R$ 0,40 R$ 232,00 

Mensuração Pesquisa de satisfação49 - - - 
Total: R$ 5.852,00 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

  

                                            
49 Incluso no orçamento da pesquisa de satisfação. 
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13.2.4 Mural do MASS 

 
Implantar canais de comunicação que auxiliem no entendimento da 

informação que se deseja transmitir torna-se essencial para o desenvolvimento 

deste projeto, pois auxilia no relacionamento com a comunidade do Morro São Bento 

bem como com alguns parceiros do museu. 

 

Objetivos 
 

 Transmitir aos visitantes e moradores o que é o museu e qual a sua função; 

 Fortalecer o relacionamento entre os parceiros presentes no Morro São 

Bento, como a Sociedade de Melhoramentos e o Centro Esportivo; 

 Atrair moradores para participar das ações do MASS; 

 Divulgar as atividades oferecidas pela organização; 

 Estimular a participação dos visitantes nas atividades propostas. 

 
Justificativa 
 

Busca-se transmitir mensagens importantes para o público, que explique de 

maneira clara e objetiva o que é e para o que serve o museu. Além disso, a 

programação mensal exposta pode atrair mais adeptos, o que impacta diretamente 

no relacionamento de ambos, pois como apresentado na pesquisa 30% dos 

entrevistados nunca participou de uma atividade oferecida pelo museu, por outro 

lado 64% apontam que participariam de uma ação. 

 
Estratégias 
 

 Gerar conteúdo objetivo e didático; 

 Atualizar periodicamente o quadro; 

 Uniformizar a disposição dos cartazes. 

 

Públicos 
 

 Visitantes; 
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 Funcionários e voluntários do museu; 

 Comunidade do Morro São Bento; 

 Centro Esportivo; 

 Sociedade de Melhoramentos do Morro São Bento. 

 
Desenvolvimento 
 
Fase 1 – Elaboração do Mural 

Para esta ferramenta de comunicação se tornar efetiva pensou-se em 

assuntos claros e objetivos que contenham imagens e textos curtos em cada cartaz 

a ser distribuído no mural de forma uniformizada. A troca do conteúdo será realizada 

semanalmente conforme a demanda, pelos estagiários do museu. Deve-se pontuar 

que os cartazes serão divididos nos seguintes temas: 

 Aniversariantes: conteúdo com os funcionários aniversariantes do mês. Este 

tema será disponível apenas no mural fixado no MASS. 

 Que tal conhecer o MASS? : Nesta seção serão disponíveis conteúdos que 

contemplem o que é, para que serve e qual a importância do museu. 

 Vem aí: Cartazes com informações de atividades que ocorrerão no Museu de 

Arte Sacra de Santos. 

 Escola do MASS: divulgação dos cursos promovidos com horários 

disponíveis. 

 Missa com café da Manhã no Museu de Arte Sacra de Santos: Cartaz de 

divulgação dos dias que ocorrerão a ação. 

 

Fase 2- Confecção e implementação 

Após as visitas realizadas ao Museu, percebeu-se que devido as escadarias 

para chegar até ele, os visitantes procuram pelo bebedouro, logo notou-se o espaço 

como um ponto estratégico. Desta forma, observou-se como oportunidade a 

implantação do mural neste local, pois enquanto os visitantes bebem água podem 

acompanhar por meio desta ferramenta as informações expostas. Além deste, 

considera-se que a Sociedade de Melhoramentos do Bairro e o Centro Turístico, 

Esportivo e Cultural do Morro São Bento são locais que a comunidade possui um 

envolvimento, sendo assim são estratégicos também devido a circulação de 

pessoas. 



158 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 
 
 
 
 

Figura 31 - Mural - Mass 

Figura 32 - Mural - Sociedade de Melhoramento e do Centro Esportivo 
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Mensuração 
 

Por meio de uma pesquisa quantitativa os visitantes poderão apontar por qual 

técnica de comunicação utilizada, eles tomaram conhecimento sobre as a atividade 

desenvolvida. 

 
Cronograma 
 

Quadro 13 - Cronograma/ Mural do MASS 
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Permanência             

Mensurar             
Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 
Orçamento 
 

Tabela 10 - Orçamento/ Mural do MASS 

Mural do MASS 
Etapas Descrição Hora/Mês Valor Unitário Subtotal 

Planejamento Consultoria Marfim 
Comunicação e Estratégia 7 R$ 200,00 R$ 

1.400,00 

Aplicação 3 Murais 1,20 x 0,9050 - R$ 113,30 R$ 339,90 

Mensuração Pesquisa de Satisfação51 - - - 

Total: R$ 1.739,90 
Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 

  

                                            
50 Disponível no site < http://www.kalunga.com.br/prod/quadro-aviso-1-20x90-cortica-moldaluminio-
alc-90120-easy-office/642233> Acesso em 10 de novembro de 2016. 
51 Valor incluso na ação de pesquisa satisfação. 
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13.2.5 Calendário de atividades do MASS 

 
Para compreender e planejar as atividades que ocorrerão durante 12 meses 

faz-se necessário o estabelecimento de uma agenda anual que atenda a demanda 

do Museu de Arte Sacra e envolva os visitantes nas ações propostas pelo museu. 

 

Objetivos 
 

 Divulgar as atrações anuais do Museu; 

 Estimular a presença de visitantes; 

 Atender por meio de ações planejadas e estratégicas as necessidades dos 

moradores do Morro São Bento. 

 
Justificativa 

 
Observou-se nas pesquisas o interesse da comunidade em participar das 

atividades oferecidas pelo Museu, entretanto notou-se que estas ações não são 

divulgadas de forma assertiva. Isso se comprova pela afirmativa de que os 

moradores não possuem conhecimento sobre as atividades ofertadas pelos Museus. 

Sendo assim, com o estabelecimento deste cronograma a população obterá 

informações sobre e poderá participar. 

 
Estratégias 
 

 Listar as atividades propostas e as existentes; 

 Planejamento das datas para cada ação. 

 

Públicos 
 

 Comunidade; 

 Funcionários; 

 Imprensa; 

 Visitantes. 
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Desenvolvimento 
 
Fase 1 – Listagem das atividades e planejamento da agenda 

Esta primeira etapa consiste em listar as atividades já existentes no Museu e 

as que são propostas neste projeto, posteriormente ocorrerá a definição das datas 

de cada uma delas e então a agenda será planejada e dividida conforme o período 

proposto de 12 meses. 

 

Fase 2 – Divulgação 

Considera-se que cada ação proposta contida neste projeto, terá uma 

maneira de ser divulgada de acordo com o público e a atividade proposta. Além de 

técnicas de comunicação dirigida como o mural, cartazes e faixas. Há também os 

meios de comunicação on line como e-mail, site e facebook da instituição. 

 

Mensuração 
 

A presença nas atividades será classificada como forma de mensurar esta 

ação. 
 
Cronograma 
 

Quadro 14 - Cronograma/ Calendário de Atividades do MASS 
Calendário de Atividades do MASS 
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Divulgação             

Mensuração             

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 
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Orçamento 
 

Tabela 11 - Orçamento/ Calendário de Atividades do MASS 
Calendário de Atividades do MASS 

Etapas Descrição Hora/Mês Valor Unitário Subtotal 

Planejamento Consultoria Marfim 
Comunicação e Estratégia 3 R$ 200,00 R$ 600,00 

Aplicação 36 Cartazes A3 - R$ 0,76 R$ 26,64 

 E-mail Marketing (11 
meses)52 - - - 

Mensuração Pesquisa de Satisfação53 - - - 

Total: R$ 626,64 
Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

  

                                            
52 Valor incluso na ação de Mailing. 
53 Valor incluso na ação na ação de pesquisa de satisfação. 
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13.2.6 Parceria do Museu de Arte Sacra de Santos com a Secretaria de 

Turismo de Santos 

 
O passeio de Bonde promovido hoje na cidade percorre o centro histórico, 

apresentando aos turistas um pouco sobre a história da cidade e dos monumentos 

preservados na região. No entanto, o MASS não faz parte do itinerário, apesar de 

estar localizado próximo ao roteiro original do passeio, geograficamente não existe a 

passagem do Bonde próximo ao museu, e exigiria um remanejamento do percurso 

dos veículos naquela área. Para que o museu não seja prejudicado e sua divulgação 

seja realizada pelo Bonde propomos como ação a parceria com a Secretaria de 

Turismo e seus guias turísticos. 
 

Objetivos 
 

 Inserir a história do Museu de Arte Sacra de Santos no roteiro do passeio de 

Bonde oferecido na cidade de Santos; 

 Ampliar a divulgação do museu para os turistas e sua relação histórica com a 

cidade. 

 
Justificativa 
 

Incluir a história do museu e do morro na rota do passeio de Bonde 

possibilitará uma maior exposição a ambos, uma vez que serão inseridos como parte 

importante a ser ressaltada na história da cidade. A menção da instituição no 

percurso do Bonde atrairá o interesse dos turistas e também dos moradores da 

cidade, que passarão a valorizá-lo como um importante equipamento cultural da 

cidade. 
. 

Estratégia 
 

 Estabelecer uma parceria com a Secretária de Turismo, com o objetivo de 

inserir a história do MASS no itinerário do passeio de bonde. 

 
Públicos 
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 Turistas que participam do passeio de Bonde oferecido em Santos; 

 Moradores da cidade de Santos. 

 

Desenvolvimento 
 

Fase 1 – Desenvolvimento da parceria com a Secretaria de Turismo 

O primeiro passo para inserir o MASS na rota turística é estabelecer uma 

parceria com a Secretaria de Turismo de Santos, visto que o passeio é administrado 

pela Prefeitura da cidade. O Presidente do museu entrará em contato com a 

Secretária de Turismo de Santos, para negociar a inclusão da história do museu no 

itinerário do Bonde. 

 

Fase 2 – Elaboração de um material explicativo 

Feito isso, será enviado via e-mail para a Secretaria de Turismo um material 

explicativo sobre a história do MASS e fatos importantes para ser repassado aos 

guias que trabalham no itinerário do Bonde. 

 

Mensuração 
 

A mensuração será realizada através do livro de registro de visitantes do 

MASS, que constatará se a ação trouxe mais visitantes para o museu. 
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Cronograma 
 

Quadro 15 - Cronograma / Parceria do Museu de Arte Sacra de Santos com a Secretaria de 

Turismo de Santos 
Parceria do Museu de Arte Sacra de Santos com a Secretaria de Turismo de 

Santos 
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Negociação             

Criação do 
material com 

a história. 
            

Mensuração             

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 
Orçamento 
 

Tabela 12 - Orçamento / Parceria do Museu de Arte Sacra de Santos com a Secretaria de 

Turismo 
Parceria do Museu de Arte Sacra de Santos com a Secretaria de Turismo de 

Santos 
Etapas Descrição Hora/Mês Valor Unitário Subtotal 

Planejamento Consultoria Marfim 
Comunicação e Estratégia 12 R$ 200,00 R$ 

2.400,00 

Aplicação 
Inserção da História do 
MASS no itinerário do 

Bonde 
- - - 

Mensuração Pesquisa de Satisfação  - - - 
Total: R$ 2.400,00 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 
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13.2.7 Mailing Museu de Arte Sacra de Santos 
 

Mailing é uma técnica de comunicação dirigida e por meio dele é possível 

atingir o público de interesse, por meio dele também é possível manter um 

relacionamento com o esse segmento. 

Por isso a agência Marfim Comunicação e Estratégia propõe a criação de um 

mailing de visitantes para o MASS. 

 

Objetivo 
 

 Divulgar as atividades e informações; 

 Fortalecer o relacionamento com o visitante; 

 Fidelizar o público. 

 

Justificativa 
 

A construção de um mailing de visitantes é importante, pois por meio deste a 

instituição pode mantê-los informados sobre o que acontece no museu e convidá-los 

para as atividades oferecidas. 

 

Estratégia 
 

 Construir o mailing por meio das informações contidas no Livro de Registro de 

Visitantes. 
 
Públicos 
 

 Todos os visitantes do museu. 

 

Desenvolvimento 
 

Ao final de cada mês será transcrito todos os e-mails que foram 

disponibilizados no livro com o nome do visitante. Esse documento será salvo no 

computador e na nuvem para garantir sua durabilidade. 
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Quando houver atividades ou informações de interesse público, serão 

enviados e-mails para que as pessoas tomem conhecimento. 

 

Mensuração 
 

Por meio da pesquisa de satisfação do museu, onde o visitante responde 

como ficou sabendo daquela atividade. 

 

Cronograma 
 

Quadro 16 - Cronograma / Mailing Museu de Arte Sacra de Santos 
Mailing Museu de Arte Sacra de Santos 

2017 
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Criação 
            

Atualização 
            

Divulgação 
            

Mensuração 
            

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 
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Orçamento 
 

Tabela 13 - Orçamento / Mailing Museu de Arte Sacra de Santos 
Mailing Museu de Arte Sacra de Santos 

Etapas Descrição Hora/Mês 
Valor 

Unitário 
Subtotal 

Planejamento Consultoria Marfim 
Comunicação e Estratégia 

2 R$200,00 R$ 400,00 

Aplicação Envio de e-mails 
marketing54 por 11 meses 

- R$ 49,90 R$ 548,90 

Mensuração Livro de Registro 11 R$ 150,00 R$ 1.650,00 

Total: R$ 2.598,90 
Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

  

                                            
54 Disponível no site < http://www.uolhost.uol.com.br/e-mail-marketing/#rmcl> Acesso em 13 de 
novembro de 2016. 
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13.2.8 Reformulação do site oficial do MASS 

 
Recomendação para reformulação o site oficial do museu com o objetivo de 

padronizar e expor a finalidade dessa ferramenta, além de tornar mais atrativa a 

navegação no site. 

 

Objetivos 
 

 Padronizar o conteúdo do site;

 Tornar clara a finalidade da ferramenta;

 Comunicar de forma eficaz com o público visitante do site.

 

Justificativa 
 

O site oficial do museu é uma das únicas ferramentas de promoção e 

divulgação da instituição para futuros visitantes que não residem em Santos. 

Comunicar de forma eficaz por meio dessa ferramenta pode garantir ao museu um 

número maior de visitações, como também a consolidação da instituição no cenário 

museológico. 

 

Públicos 
 

 Visitantes do site.

 

Estratégias 
 

 Definir os conteúdos que serão publicados no site;

 Capacitar um funcionário para que esse faça a gestão da ferramenta;

 Definir a periodicidade de atualização da ferramenta.
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Desenvolvimento 
 
Fase 1 – Reunião de Diagnóstico 

A agência Marfim Comunicação e Estratégia realizará uma reunião para 

diagnosticar as falhas e levantar as soluções para o site junto com a direção do 

museu. 

 

Fase 2 – Criação do Planejamento de Conteúdo 

Após o diagnóstico, a agência criará um planejamento de conteúdo para o site 

onde será apresentado o que pode ou não ser publicado e a periodicidade de 

atualização. 

 

Fase 3 – Apresentação e aprovação do planejamento 

Após a apresentação, a diretoria do museu realizará suas considerações e 

solicitará correções se necessário. A agência fará as mudanças solicitadas e enviará 

para a aprovação da diretoria do museu. 

 

Fase 4 – Gerenciamento do site 

Após a aprovação a agência começará a gerenciar as publicações do site do 

museu e colocará em prática as mudanças propostas e aprovadas. 
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Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 
 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia 

 

Figura 33 - Header para o site 

Figura 34 - Header para o site 
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Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 

 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 

 

Figura 35 - Header para o site 

Figura 36 - Header para o site 
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Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 
 
  

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

  

Figura 37 - Header para o site 

Figura 38 - Header para o site 
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Mensuração 
 

A avaliação da ação “Reformulação do site oficial do MASS” será realizada 

por meio do levantamento do número de visitações e a pesquisa de satisfação 

realizada nas visitações ao museu. 

 
Cronograma 
 

Quadro 17 - Cronograma / Reformulação do site oficial do MASS 

Reformulação do site oficial do MASS 

2017 JA
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Reunião de 
Diagnóstico 

            

Criação do 
Planejamento 

            

Apresentação             

Aprovação do 
Planejamento 

            

Gerenciamento do 
site 

            

Avaliação             

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 
 
Orçamento 
 

Tabela 14 - Orçamento / Reformulação do site oficial do MASS 
 Reformulação do site oficial do MASS 

Etapas Descrição Hora/Mês Valor Unitário Subtotal 

Planejamento 
Consultoria Marfim 

Comunicação e 
Estratégia 

3 R$ 200,00 R$ 600,00 

Aplicação Gerenciamento do site 
da instituição 10 R$ 400,00 R$ 4.000,00 

Mensuração 
Auditoria feita pela 

Marfim Comunicação e 
Estratégia 

8 R$ 150,00 R$ 1.200,00 

Total: R$ 6.000,00 
Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 
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13.2.9 Reformulação da página no Facebook 

 

Recomendação para reformulação da conta oficial do museu no Facebook 

com o objetivo de padronizar e deixar clara a finalidade dessa ferramenta. 
 

Objetivos 
 

 Padronizar o conteúdo da página;

 Tornar clara a finalidade da ferramenta;

 Comunicar de forma eficaz com o público visitante da página.

 

Justificativa 
 

O Facebook é uma das redes sociais mais usadas em todo o mundo, meio de 

promoção e comunicação rápida e eficaz para muitos públicos. O museu possui uma 

página para divulgar as ações realizadas, mas não possui um planejamento, assim 

como também não tem definido uma pessoa qualificada para gerenciar essa 

ferramenta. Por esse motivo se faz necessária a ação de reformulação da página 

oficial do museu no Facebook, para o bom planejamento, execução e avaliação 

desse instrumento. 

 

Públicos 
 

 Visitantes da página do Facebook.

 

Estratégias 
 

 Elaborar um guia para os futuros gerenciadores da página com o objetivo de 

manter o padrão do conteúdo;

 Criação de um planejamento de conteúdo;

 Postagens regulares e com dias pré-definidos.
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Desenvolvimento 
 
Fase 1 – Reunião de Diagnóstico 

A agência Marfim Comunicação e Estratégia irá realizar uma reunião para 

diagnosticar as falhas e levantar as soluções para a página junto com a direção do 

museu. 

 

Fase 2 – Criação do Planejamento de Conteúdo 

Após o diagnóstico, a agência criará um planejamento de conteúdo para a 

página onde será apresentado o que pode ou não ser publicado, quantas vezes por 

semana serão realizados as publicações e os horários. 

 

Fase 3 – Apresentação e aprovação do planejamento 

Após a apresentação, a diretoria do museu realizará suas considerações e 

solicitará correções se necessário. A agência fará as mudanças solicitadas e enviará 

para a aprovação da diretoria do museu. 

 

Fase 4 – Gerenciamento da página 

Então a agência iniciará o gerenciamento da página do museu no facebook, à 

medida que colocará em prática o planejamento proposto e aprovado. 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 
 

Figura 39 - Modelo de postagem no Facebook 
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Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 
 
 
  

Figura 40 - Modelo de postagem no Facebook 

Figura 41 - Modelo de postagem no Facebook 
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Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 
 
 

Figura 43 - Modelo de postagem no Facebook 

 
Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 
 
  

Figura 42 - Modelo de postagem no Facebook 
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Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 
Mensuração 

 

A avaliação da ação “Reformulação da página do Facebook” será realizada 

por meio de uma auditoria feita pela agência Marfim Comunicação e Estratégia. A 

auditoria consistirá no levantamento de informações como número de “curtidas” da 

página e outros engajamentos disponibilizados pela ferramenta. 

 
Cronograma 

Quadro 18 - Cronograma / Reformulação da página do Facebook 

Reformulação da página do Facebook 
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Reunião de 
Diagnóstico 

            

Criação             

Apresentação             

Aprovação do 
Planejamento 

            

Gerenciamento 
da página 

            

Avaliação             

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

Figura 44 - Modelo de postagem no Facebook 
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Orçamento 
 

Tabela 15 - Orçamento / Reformulação da página do Facebook 

Reformulação da página no Facebook 

Etapas Descrição Hora/Mês Valor Unitário Subtotal 

Planejamento Consultoria Marfim 
Comunicação e Estratégia 12 R$ 200,00 R$ 

2.400,00 

Aplicação Gerenciamento da fanpage 
da instituição 9 R$ 1.000,00 R$ 

9.000,00 

Mensuração Auditoria feita pela Marfim 
Comunicação e Estratégia 9 R$ 200,00 R$ 

1.800,00 
Total: R$ 13. 200,00 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 
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13.3 PROGRAMA 3: MEMÓRIA INSTITUCIONAL 
 

13.3.1 Registro de Visitantes 

 

O livro de registro de visitantes é um controle prático e necessário para 

instituições que possuem um fluxo considerável de pessoas. Além de servir como 

indicador para futuras ações. 

Por isso a agência Marfim Comunicação e Estratégia propõe nesta ação que 

a instituição inicie a utilização deste livro, que é um documento oficial. 

 

Objetivo 
 

 Ter um documento oficial que registre a quantidade de visitantes. 
 

Justificativa 
 

Para uma instituição como o MASS faz-se necessário ter um livro para 

registrar o número de visitantes que a instituição recebe, esse livro serve também 

como indicador para desenvolver ações nos períodos que o museu recebe um 

grande fluxo de pessoas. 

 

Estratégia 
 

 Colocar o livro de registro do lado da recepção/ bilheteria, para que as 

pessoas assinem assim que comprarem o ingresso. 

 

Públicos 
 

 Todos os visitantes do museu. 
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Desenvolvimento 
 

O livro de registro ficará disponível ao lado da recepção / bilheteria, assim, 

todos os visitantes que comprarem o ingresso serão indicados pela recepcionista a 

preencher o livro com nome completo e e-mail. 

 

Mensuração 
 

Será contabilizado ao final de cada mês quantos visitantes o museu recebeu 

e lançado em uma planilha, esse documento será digitalizado e anexado junto a 

planilha daquele mês. No final do ano será elaborado um relatório para registrar o 

número de visitante que o museu recebeu e aferir se houve aumento ou diminuição 

de visitantes em relação ao mês anterior para a criação de indicadores balizadores e 

para futuros acertos no desenvolvimento da ação. 
 

Cronograma 
 

Quadro 19 - Cronograma / Disponibilização do Livro de Registro de Visitantes 

Disponibilização do Livro de Registro de Visitantes 
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Livro             

Permanência             

Mensurar             

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 
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Orçamento 
 

Tabela 16 - Orçamento/ Livro de Registro de Visitantes 
Livro de Registro de Visitantes 

Etapas Descrição Hora/Mês Valor 
Unitário Subtotal 

Planejamento Consultoria Marfim 
Comunicação e Estratégia 3 R$ 200,00 R$ 600,00 

Aplicação Aquisição de cinco livros 
de registro55 - R$ 26,99 R$ 134,95 

Mensuração Relatório 11 R$ 150,00 R$ 
1.650,00 

Total: R$ 2.384,95 
Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

  

                                            
55 Disponível no site <https://www.tilibraexpress.com.br/120600> Acesso em 11 de novembro de 
2016.  
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13.3.2 Vídeo Institucional 

 
O Vídeo Institucional é parte de uma estratégia de comunicação que visa a 

promoção de uma instituição perante seus públicos, tais como colaboradores e 

clientes. É apresentado, na maioria das vezes, em eventos corporativos e no site da 

própria organização. O vídeo institucional do Museu de Arte Sacra de Santos é parte 

do planejamento para o resgate da memória e do fortalecimento da identidade da 

instituição. 

 

Objetivos 
 

 Resgatar a memória da instituição; 

 Promover e reforçar a identidade institucional perante seus públicos. 

 

Justificativa 
 

O Museu de Arte Sacra de Santos tem sua origem no mosteiro de São Bento 

que, por sua vez, foi instalado no morro de mesmo nome, durante o século XVI. A 

relação histórica do edifício com a cidade de Santos e, mais ainda, com o morro São 

Bento, é indiscutivelmente a razão para a importância da preservação dessa história. 

Portando, o vídeo institucional, pautado na história oral de pessoas que viveram a 

trajetória do museu, é a justificado pela necessidade da preservação da sua história 

como instituição. 

 

Públicos 
 

 Visitantes do museu; 

 Visitantes do site do MASS. 

 

Estratégias 
 

 Coletar registros de cunho testemunhal em vídeo de funcionários, ex-

funcionários, moradores do morro São Bento e visitantes do museu com o 



186 
 

 

objetivo de coletar registros que componham uma narrativa histórica coletiva 

da trajetória do museu; 

 Levantar dados históricos para complementar os depoimentos em vídeo; 

 Veicular peça no site do museu como forma de promoção da história e das 

visitas monitoradas; 

 Apresentar a peça para os visitantes do museu, como introdução à visita 

monitorada. 

 

Desenvolvimento 
 

O vídeo será produzido para a sua utilização como introdução à visita 

monitorada do MASS, como também será veiculado no site oficial do museu com o 

objetivo de promover a história e incentivar a visitação. 

 
Mensuração 
 

A avaliação da ação do Vídeo Institucional será realizada por meio da 

pesquisa de satisfação, que por sua vez será aplicada ao final das visitas 

monitoradas. 
 

Quadro 20 - Roteiro do vídeo Institucional 

IMAGEM AUDIO 

(FADE IN) 
Plano geral do morro com o MASS. 

Tempo estimado: 5 segundos. 

(FADE IN) 
Trilha sonora 1 – Instrumental com piano 

clássico. 
(TRANSIÇÃO) 

Em corte seco para plano meio conjunto 
da entrada do MASS 

Tempo estimado: 5 segundos 

(FUSÃO) 
Trilha sonora 1 com som ambiente do 

MASS (sobe som). 

(TRANSIÇÃO) 
Em sobreposição para entrevistado 1 em 

plano meia figura sentado na Cela do 
monge começa depoimento na sala 1 da 

exposição com as obras de fundo. 
(FADE IN) 

Por diminuição de opacidade, 
informações históricas complementares 

(FADE OUT) 
Trilha sonora 1 

(FADE IN) 
Trilha sonora 2 – instrumental com fusão 
de música com religiosa com elementos 
de música pop - e áudio entrevistado 1 
(entrevistado 1 conta resumidamente a 

história do MASS, como foi fundado e sua 
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ao depoimento do entrevistado 1. trajetória). 
Tempo estimado: 20 segundos. 

(TRANSIÇÃO) 
Em corte seco de entrevistado 1 para 

imagens da Sacristia em plano detalhe. 

(CONTINUA) 
Áudio depoimento entrevistado 1 e trilha 

sonora 2. 
Tempo estimado: 20 segundos. 

(TRANSIÇÃO) 
 

Em sobreposição para entrevistado 2 em 
pé em plano americano na entrada do 

MASS, com o museu de fundo. 

(CONTINUA) 
Trilha sonora 2. 

(FADE IN) 
Áudio entrevistado 2 (entrevistado 2 – 
morador do morro São Bento - conta 

sobre a relação dele com o MASS desde 
a infância, suas memórias afetivas e 

lembra as atividades que participava no 
museu). 

Tempo estimado: 20 segundos. 
(TRANSIÇÃO) 

Em corte seco para crianças desenhando 
o MASS no átrio em plano meia figura. 

(CONTINUA) 
Áudio entrevistado 2 e trilha sonora 2. 

Tempo estimado: 10 segundos. 
(TRANSIÇÃO) 

Em corte seco para aula de violão em 
sala fechada, alunos em 2 fileiras em 

plano médio. 

(CONTINUA) 
Áudio entrevistado 2 e trilha sonora 2. 

Tempo estimado: 10 segundos. 

(TRANSIÇÃO) 
Em sobre posição para Sala da Paixão de 

Cristo em plano médio. 
(FADE IN) 

Por diminuição de opacidade das 
informações da agenda de eventos 

anuais do museu e horário de visitas. 

(CONTINUA) 
 

Trilha sonora 2. 
Tempo estimado: 15 segundos. 

(TRANSIÇÃO) 
Em sobreposição para plongê de grupo 

de pessoas em frente ao MASS 
convidando quem está assistindo para 

realizar uma visita ao MASS 

(CONTINUA) 
Trilha sonora 2. 

(FADE IN) 
Áudio grupo “Venha conhecer o MASS!”. 

Tempo estimado: 5 segundos. 
(FADE OUT) 

Imagem grupo. 
 

(FADE OUT) 
Áudio grupo e trilha sonora 2. 
Tempo estimado: 3 segundos 

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 
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Cronograma 
 

Quadro 21 - Cronograma / Vídeo Institucional 

Vídeo Institucional 
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Pré-Produção             

Gravações 
(4 diárias) 

            

Pós-produção             

Aprovação             

Publicação             

Avaliação             
Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 

Orçamento 
 

Tabela 17 - Orçamento / Vídeo Institucional 
Vídeo Institucional 

Etapas Descrição Hora/Mês Valor Unitário Subtotal 

Planejamento 
Consultoria Marfim 

Comunicação e 
Estratégia 

6 R$ 200,00 R$ 1.200,00 

Pré-Produção 
Roteiro de entrevistas e 

agendamento de 
gravações 

- R$ 200,00 R$ 200,00 

Produção 

Locação de material e 
operador por diária 

(câmera, luz e 
iluminação), e 

maquiagem também por 
diária 

6 R$ 450,00 R$ 2.700,00 

Pós-produção Edição e finalização - R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

Publicação 
Publicação no site do 
MASS e entrega do 

material em mídia digital 
(Mp4 ou AVI). 

- - - 

Mensuração Pesquisa de Satisfação 
aplicada no museu - - - 

Total: R$ 5.100,00 
Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 
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14 CRONOGRAMA DO PROJETO DE AÇÕES DE REÇAÕES PÚBLICAS 
 

Quadro 22 - Cronograma programa de ações – Relacionamento com a comunidade 

Programa Ações 
2017 

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

Relacionamento 
com a 

Comunidade 

Missa com Café da Manhã no Museu de Arte Sacra 
de Santos 

            
            
            

Programas de cursos: Escola do MASS 
            
            
            

Parceria com o Centro Turístico, Esportivo e 
Cultural Morro São Bento (Jogos do Morro) 

            
            
            

Programa de voluntariado com moradores da 
comunidade 

            
            
            

Exposição “Legado do Museu de Arte Sacra de 
Santos” 

            
            
            

Natal no MASS 
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Quadro 23 - Cronograma programa de ações – Reforço de identidade 

Programa Ações 
2017 

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

Reforço de 
Identidade 

Pesquisa de satisfação 
            
            
            

Missão, visão e valores 
            
            
            

Placas de descrição das obras 
            
            
            

Mural do MASS 
            
            
            

Calendário de atividades do MASS 
            
            
            

Parceria do Museu de Arte Sacra de Santos 
com a Secretaria de Turismo de Santos 

            
            
            

Mailing Museu de Arte Sacra de Santos 
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Reforço de 
Identidade 

Reformulação do site oficial do MASS 
            
            
            

Reformulação da página do Facebook 
            
            
            

Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 
Quadro 24 - Cronograma programa de ações – Memória Institucional 

Programa Ações 
2017 

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

Memória 
Institucional 

Registro de Visitantes 
            
            
            

Vídeo Institucional 
            
            

            
Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 

Legenda 

Planejamento  

Desenvolvimento  

Mensuração  
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15 PLANO DE INVESTIMENTO 
 

O projeto de Relações Públicas para o Museu de Arte Sacra de Santos, 

desenvolvido pela Agência Marfim Comunicação e Estratégia, tem como objetivo 

estreitar o relacionamento da Comunidade do Morro São Bento, reforçar a 

identidade e desenvolver a memória institucional do MASS. Para que o orçamento 

total atenda as expectativas do cliente e tenha eficácia perante aos públicos, foi 

desenvolvido um plano de investimento que engloba os custos totais das ações e 

honorários de pesquisas. 

No total foram desenvolvidas 17 ações, que se dividem-se em três programas: 

Relacionamento com a Comunidade, Reforço de Identidade e Memória Institucional. 

Também serão realizadas pesquisas de satisfação para avaliar o desempenho de 

algumas ações e, posteriormente, relatórios das pesquisas para mensurar os 

resultados. 

Por fim, as tabelas abaixo apresentam de forma detalhada todo o Plano de 

Investimento da Marfim Comunicação e Estratégia para as ações de Relações 

Públicas do MASS. Na primeira tabela constam os custos gerais das ações. Por fim, 

a última tabela apresenta os custos totais do projeto de ações de Relações Públicas. 
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Quadro 25 - Custo gerais das ações 

Programas Ações Agência Itens gerais Custos itens 
gerais 

Total dos 
custos 

Relacionamento 
com a 

comunidade 

Missa com Café da Manhã no Museu 
de Arte Sacra de Santos R$ 1.350,00 

18 Cartazes A3 R$ 13,68 

R$ 3.922,68 
6 Café da manhã para 60 pessoas R$ 2.214,60 

Brinde (180 mini terços com a foto de 
São Bento branco) R$ 178,20 

180 Pesquisa de Satisfação A5 R$ 16,20 

Programas de cursos: Escola do 
MASS R$ 1.150,00 

3 Faixas 2,00 x 0,70 R$ 255,00 

R$ 2.284,06 6 Cartazes A3 R$ 4,56 

5 violões R$ 874,50 

Parceria com o Centro Turístico, 
Esportivo e Cultural Morro São Bento 

(Jogos do Morro) 
R$ 950.00 

3 Cartazes A3 R$ 2,28 

R$ 2.519,38 

3 Faixas 2,00 x 0,70 R$ 255,00 

Café da Manhã para 50 pessoas R$ 369,10 

Lanche da tarde para 50 pessoas R$ 486,00 

Compra de 80 medalhas R$ 160,00 

Compra de 44 coletes de futebol infantil R$ 297,00 

Programa de voluntariado com 
moradores da comunidade R$ 750,00 

5 Cartazes A3 R$ 3,80 
R$ 1.008,80 

3 Faixas 2,00 x 0,70 R$ 255,00 

Exposição “Legado do Museu de Arte 
Sacra de Santos” R$ 750,00 

6 Cartazes A3 R$ 4,56 
R$ 1.009,56 

3 Faixas 2,00 x 0,70 R$ 255,00 

Natal no MASS R$ 700,00 
12 Cartazes A3 R$ 9,12 

R$ 794,12 
1 Faixas 2,00 x 0,70 R$ 85,00 
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Programas Ações Agência Itens gerais Custos itens 

gerais 
Total dos 

custos 

 

Pesquisa de Satisfação R$ 5.200,00 2.500 pesquisas A5 R$ 450,00 R$ 5.650,00 

Missão, visão e valores R$ 400,00 Painel de madeira 2,00 x 1,00 com texto 
em alto relevo e colorido R$ 600,00 R$ 1.000,00 

Placas de descrição das obras R$ 400,00 
Compra de 580 acrílicos de 2cm no 

formato A6 R$ 5.220,00 
R$ 5.852,00 

Descrição das obras em formato A6 R$ 232,00 

Mural do MASS R$ 1.400,00 3 Murais 1,20 x 0,90 R$ 339,90 R$ 1.739,90 

Calendário de atividades do MASS R$ 600,00 36 Cartazes A3 R$ 26,64 R$ 626,64 
Parceria do Museu de Arte Sacra de 
Santos com a Secretaria de Turismo 

de Santos 
R$ 2.400,00 - - R$ 2.400,00 

Mailing Museu de Arte Sacra de 
Santos R$ 2.050,00 E-mail Marketing R$ 548,90 R$ 2.598,90 

Reformulação do site oficial do MASS R$ 6.000,00 - - R$ 6.000,00 
Reformulação da fanpage do 

Facebook do MASS R$ 13.200,00 - - R$ 13.200,00 

Memória 
Institucional 

Registro de Visitantes R$ 2.250,00 Aquisição de 5 livros de registro R$ 134,95 R$ 2.384,95 

Vídeo Institucional R$ 5.100,00 - - R$ 5.100,00 
Fonte: Agência Marfim Comunicação e Estratégia, 2016 

 
 
  
 

Orçamento Valor 

Valor total do custo das ações R$ 58.090,99 
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16 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Museu de Arte Sacra de Santos foi escolhido como organização-cliente 

para a aplicação dos estudos de ações e planejamento estratégico por se tratar de 

um bem de importante valor histórico e cultural para a comunidade local. O museu 

carrega consigo uma grande, importante e peculiar bagagem histórica, faz parte do 

contexto sociocultural da população da região, mesmo que, na prática, essa relação 

não seja, ainda, tão íntima e efetiva. 

A partir do desenvolvimento do planejamento de ações de Relações Públicas 

associadas a utilização de técnicas que buscam o bom relacionamento entre o 

museu e a comunidade, além do reforço da identidade e memória institucional, a 

agência Marfim Comunicação e Estratégia propõe colocar em prática os seus 

princípios e objetivos para o direcionamento de ações que valorizam a cultura, o que 

permite a avaliação constante das propostas ao longo do desenvolvimento das 

ações. 

O projeto desenvolvido permite detectar aspectos que determinam a forma 

como é administrada a relação entre o museu e a comunidade do morro São Bento, 

e como isso afeta direta e indiretamente todas as ações da organização, como 

possibilidades de ajuste no decorrer de sua implantação. A agência embasada nas 

pesquisas realizadas com a comunidade do morro, constatou que a comunidade 

possui pouco conhecimento acerca da instituição, fato que está diretamente 

relacionado com a desvalorização do museu por parte desse público, bem como a 

carência pelo sentimento de pertencimento. O desenvolvimento de programas 

específicos de Relações Públicas tem como objetivo a melhora nos processos de 

comunicação por parte museu e tendem a despertar o interesse da comunidade e 

assim alcançar o crescimento tangível e intangível. 

Desta forma, a Marfim Comunicação e Estratégia acredita que todas as ações 

propostas irão colaborar com os objetivos deste projeto: reforçar a identidade do 

MASS, estreitar o relacionamento com a Comunidade Morro São Bento e resgatar 

sua memória institucional. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A - Pesquisa de opinião com a Comunidade do Morro São Bento 

 

1) Sexo:  Feminino (      ) Masculino (      ) 

2) Idade: 

Menos de 18 (     ) 

18 a 25 (     ) 

26 a 35 (     ) 

36 a 45 (     ) 

46 a 60 (     ) 

Mais de 60 (     ) 

 

3) Religião:                                         . 

 

4) A quantos anos você mora no Morro São Bento? 

0 a 5 anos (     ) 

5 a 10 anos (     ) 

Mais de 10 anos (     ) 

Mais de 20 anos (     ) 

Mais de 30 anos (     ) 

 

5) Você já ouviu falar do Museu da Arte Sacra de Santos? 

Sim (    ) Não (     ) 

 

6) Você já visitou o museu? 

Sim (      ) Não (       ) 

 

7) Você sente que o museu faz parte da comunidade? 

Sim (      ) Não (      ) 

 

8) Em relação a missa realizada na capela do  Museu da Arte Sacra de Santos você: 

Frequenta quase todos os domingos (      ) 

Eventualmente (      ) 
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Nunca frequentei (     ) 

 

9) Você participou de alguma atividade oferecida pelo museu? 

Sim (     ) Não (      ) Não sabia que haviam atividades (     ) 

 

10) Se sim, quais? 

Primavera dos Museus (     ) 

Férias no Museu (     ) 

Semana de Museus (     ) 

Exposições (     ) 

Teatros (     ) 

Rodas de Conversas (   ) 

Páscoa no MASS (   ) 

Eventos Musicais (   ) 

Oficinas (   ) 

Outros                                   . 

 

11) Como ficou sabendo das atividades? 

Site (     ) 

Facebook (     ) 

Cartaz (     ) 

Panfletos (     ) 

Amigos (     ) 

Outros                                  . 

 

12) Se não, você gostaria de participar? 

Sim (     ) Não (     ) 

 

13) Se você nunca visitou o museu, gostaria de visitá-lo? 

Sim (     ) Não (     ) 

 

14) Se sim, o que falta para visitar? 

Tempo (     )  Dinheiro (     ) Atividades Atraentes (     ) 
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15) Quais atividades você gostaria que o museu oferecesse? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________ 

16) Na sua opinião, qual a importância do museu para a comunidade? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________ 
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APÊNDICE B – Roteiro – História Oral 
 

1. Nós somos alunos do 8º semestre de relações Públicas e estamos 

desenvolvendo um Trabalho de Conclusão de Curso de Relações Públicas. O 

tema central do nosso trabalho é o Museu de Arte Sacra e para conhecer 

melhor a história do MASS nós gostaríamos que o senhor (a) nos contasse 

um pouco sobre a sua história no Morro do São Bento e a sua relação com o 

Museu de Arte Sacra. 

 

2. Gostaríamos que o (a) senhor(a), como morador do morro, nos contasse as 

suas lembranças de histórias que envolvam o museu que o restante da 

população possivelmente não conhece, curiosidades à cerca da história do 

MASS 

 

3. O senhor (a) lembra quando ele deixou de ser Mosteiro Beneditino e tornou-

se o MASS? 

 

4. O senhor (a) tem conhecimento de alguma história ou acontecimento peculiar 

do museu ou do antigo mosteiro beneditino? 

 

5. Para o senhor (a) qual a importância do Museu de Arte Sacra de Santos na 

sua trajetória de vida? 

 

6. Quais as suas memórias mais marcantes que envolvem o Museu de Arte 

Sacra? 
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APÊNDICE C – Entrevistas 

 
Entrevista 1 

 

1. Olha, eu vim da Bahia em 1960, eu era uma criança. Isso aqui era só mato, 

mato, esse museu era coberto de mato, a gente tinha até medo de passar por 

aqui porque na lenda...tinha uma lenda que aqui tinha uma bruxa, uma 

bruxa...então a gente ficava com medo né. E até outro dia contou a história 

dessa bruxa, passou na televisão naquele jornal da...da Rosana 

Valle...daquela mulher que...passou...em 1960. Só que eu não morava aqui, 

eu morava no morro do Fontana. Em 1970...1972 eu mudei para cá para Vila 

São Bento e estou até hoje. Só que nesse intermédio tinha uns senhores que 

trabalharam aqui na reforma né, que aí foi para reforma para ficar...voltar a 

funcionar direito. E ele contou para gente que quando eles estavam 

reformando, tiveram que cavar a área tudo aí pra...então eles encontraram 

um túnel, que esse túnel ligava daqui a igreja do Valongo, que é onde 

os...que quando os romanos vinham pra cá uns queriam matar os outros né, 

então eles ficaram aí escondidos pra não morrer. Aí fizeram esse túnel para 

escapar da...a vida né...pra livrar eles da morte, pra se comunicar com o 

Valongo, e eles atravessam para o Valongo. De lá uns voltavam para o mar, 

outros ficavam no meio do caminho porque já morria ali afogado e é isso. E 

muita história né. Eu sempre soube né, que eles falaram dessa lenda que 

tinha aí que aparecia uma bruxa, aparecia um padre, um padre que já tinha 

falecido a muitos anos, ele aparecia aí na igreja...é uma lenda né, que chama, 

assombração. E é isso ai que eu sei daqui. 

 

2. Depois reformaram tudinho, começou a ter missa...que até hoje tem missa aí. 

Eu creio que aqui precisava ter muita coisa, muita coisa...muita coisa teria que 

ser feito aí para valorizar o museu porque é uma coisa histórica, uma coisa 

antiga né. Eu sugeri que tivesse umas coisas aqui, um teatro...já pensou um 

teatro aí? Ia vim muita gente para o museu, um grande movimento, ainda 

mais pra essa área aqui perto do cais, não é mesmo? Perto do museu Pelé, 

isso ai iria valorizar, ia ser benefício pra população. Mas é que nem eu digo 

pra você: tem que alguém se interessar, tem que alguém correr atrás. Que 
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nem nessa entrevista que eu estou dando, leve ela a frente, entendeu? E é 

isso que eu peço para você, que leve todas essas palavras a frente e fale que 

é uma moradora, que mora aqui, que chegou da Bahia em 1960, criança, 

sabe a história daqui, que era somado, mas teve essa reforma, e nessa 

reforma eles encontraram... nessa reforma até ossada, ossada que devia ser 

até dos humanos mesmo, de algum padre, até ossada eles acharam aí. E se 

esse senhor fosse vivo, é que ele já faleceu, ele te daria ainda melhor ainda 

uma entrevista, só que ele já morreu. 

 

3. Olha, eu vou ser sincera. Eu acho que é a mesma coisa. É...quando era 

mosteiro, aí você sabia que aqui moravam freiras, mas quando era mosteiro. 

Era como se fosse convento. Morava freiras, padres né...e disse que esse 

padre mesmo dessa lenda né...que essa lenda que diz esse padre morreu, foi 

enterrado aí né, que antigamente usava isso, enterrar os padres na 

igreja...mas eu creio que do museu, do...do....o que era antes...o mosteiro que 

abrigava as freiras, os padre...eu acho que mudou pro museu, mas o museu 

que bem dizer não...vou ser sincera, bem dizer não tem nada. Não tem nada 

aí. Agora que tá tendo uma missa aos domingos. E eu creio que se fizesse 

melhoria, olha, ia valorizar esse bairro, ia ser melhor pra todo mundo. Ainda 

mais aqui em cima do Valongo, do Museu Pelé, não é mesmo? Que aí os 

turistas vinham, tinham o que ver, nossa, eles iam ficar encantados né. Essas 

pessoas fora do Brasil não sabem o que é morro, eles conhecem como 

montanha, porque lá não existe morro. Eu não tenho estudo, mas a gente 

assiste tudo e guarda tudo na cabeça né. Então eu acho que devia levar essa 

história, fazer muitas melhorias. 

 

4. Depois que ele virou museu, eu já tive aqui umas duas vezes. É tão bonito, 

tão grande, você vem e vê, isso é um...meu Deus do céu né, isso é um 

mundo de área construída, uma coisa que né...devia ter muita coisa. 

 

5. Ah, eu acho...olha...eu acho que isso aí, tá tendo essas missas. Mas aí podia 

ter muito mais coisas para ficar melhor, pra ficar uma coisa que...que eu saiba 

o museu é um lugar pra turista, mas não está sendo. Sabe porque não está 

sendo? Porque não tem nada, entendeu? Era para ser um lugar turístico, de 



214 
 

 

vim gente de fora, ver, eles não conhecem, como eu já falei, eles não sabem 

o que é morro, eles conhecem como montanha, isso aqui para eles ia ser, 

nossa, a coisa mais...não tem perigo nenhum que aqui é uma avenida, tem 

segurança, tem tudo. 

 

6. Olha, o que mais me chamou atenção no museu foi logo agora...vou ter que 

falar a verdade mesmo...eu estou aqui desde 1972, então eu tenho 43 anos 

que eu moro aqui, e o que mais me chamou atenção é que isso aí nunca 

tinha sido assaltado e pela primeira vez, foi. Então isso me marcou porque, eu 

quando vi aquele monte de policial aqui, falei “nossa, o que foi que 

aconteceu? ”, me falaram “um assalto no museu”, eu falei “não, não estou 

acreditando”. Então, eu estou esses anos todos aqui e eu nunca vi, foi a 

primeira vez. Então o que me chamou atenção foi isso aí. Tristeza que 

levaram muitas peças de arte. Levaram uma peça que tinha cem anos. 

Levaram e o que...olha, foi uma coisa tão tramada que eles trouxeram 

plástico bolha para embrulhar os santos, e o que não deu pra embrulhar 

deixaram lá quebrado. Então, isso foi o que mais me chamou atenção, minha, 

aqui na vila, foi isso. 
 

Entrevista 2 

 

1. A minha história aqui...eu não cheguei a nascer aqui. Eu trabalho aqui, mais 

de 25 anos eu trabalho aqui. 

2. A relação que eu tenho com o morro é de respeito. Não tem nada a...nada 

ruim, para mim tudo bem, sem discriminação, não há discriminação. 

3. Falta para a comunidade, a comunidade aqui...o museu não faz nada. Faz pra 

turismo. Aqui...as pessoas estão acostumadas aqui com o ambiente então 

para eles é passado, tem uma distância bem grande. 

4. Pra mim, tudo bem. Bem normal. 

5. Isso aí (do túnel), sempre falaram, mas eu nunca vi. Não cheguei a ver. Sou 

brasileiro, tem que ver pra acreditar. Seria legal se tivesse pra população ver. 

6. A diferença é que está mais aberto né, mais aberto ao público. Qualquer 

pessoa tem acesso e teria que ter mais coisa pra comunidade, pra 

comunidade é o que falta. A comunidade não aproveita do museu. 
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Entrevista 3 
 

1. É então, meus pais vieram pra cá na década de cinquenta, né? E meus 

irmãos...meu irmão tinha sete anos, hoje está com sessenta, então, muito 

tempo atrás. Quando eles vieram, compraram um terreno aqui no bairro, que 

não era assim né? Não tinha tanta violência, não estava assim largado, eram 

pessoas diferentes que moravam aqui...então eu nasci aqui. 

Eu sou a sexta filha de uma família de oito irmãos, e quando meus pais 

vieram pra cá, moravam padres aqui no museu. Só que na minha infância, 

quando eu tinha...isso ficou desocupado por um tempo. Os padres moravam, 

então aqui tinha uma história que aqui tinha um túnel que ligava, na época da 

guerra né, ligava à igreja do Valongo, tal, tal, tal, só que aí isso ficou 

desocupado, fechado. E quando eu tinha uns dez anos, mais ou menos, 

vieram umas freiras da Itália pra cá e começaram a trabalhar, fazer um 

trabalho com a comunidade e eu vinha pra cá. À tarde elas davam aulas de 

artesanato, então era super gostoso. A gente pintava o sete aqui dentro, fazia 

muita bagunça. Tinha aula de catecismo na igreja do Valongo e as aulas 

passaram a ser aqui. Então eu fiz a minha primeira comunhão aqui, né, então 

o museu praa gente é super importante. A gente tem um...ter um museu 

desse valor, dessa importância aqui no bairro é bacana. Mas por muito tempo 

ele ficou meio que fechado pra comunidade. É...seis anos atrás eu sai de 

Santos, fui morar no Rio, fiquei um tempo lá, e voltei agora. E agora tem uma 

relação mais bacana né, porque o museu agora, ele está tendo um 

relacionamento com a Escola Total, as crianças, a missa que está 

acontecendo aqui aos dias de domingo também o pessoal tem frequentado, 

tenho vindo. A gente sempre vê uma cara diferente. Então isso, é isso que eu 

vejo assim no museu. 

 

2. Ah então, eu fiz a primeira comunhão aqui né, eu tenho uma amiga que casou 

aqui no museu, isso há trinta e poucos anos atrás né. E assim...ah eu tenho 

lembrança de ficar brincando por aqui, de fazer crochê nas salas com as 

freiras e a gente...elas tinham muita paciência com a gente né, que a gente 

era criança, tocava o maior terror. Mas elas sempre boazinhas, sempre...a 

gente curiosa né, porque tinha um monte de lendas, histórias, a gente ficava 
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enchendo o saco delas. Mas isso aqui tem um valor afetivo pra mim pelo 

menos, assim, enorme. As lembranças que eu tenho aqui são as melhores da 

minha vida. 

 

3. Eu não lembro direito, mas eu lembro que isso aqui virou um museu, e assim, 

pra gente, nossa, né, virou um museu e a gente não tinha direito a dimensão 

do que era isso né. Aí logo em seguida começam os assaltos aqui, que é 

horrível também porque a gente está num bairro que é extremamente pobre e 

a assim, e para as pessoas que moram aqui isso não tem tanta importância 

quanto tem...as pessoas não conseguem entender isso mas...eu não lembro 

direito foi nessa época, eu lembro, eu não sei como é que aconteceu, mas eu 

lembro que foi na época que tinham essas freiras italianas aqui. Era a época 

que eu frequentava aqui. 

 

Ele se tornou um lugar mais visível né, a gente começa a ver pessoas 

diferentes frequentarem o bairro, a entrar por aqui, coisa que antigamente não 

acontecia. Então a gente consegue saber que a gente está dentro de um 

contexto histórico mesmo da cidade. Ai as pessoas começam a observar que 

isso aqui...que mora num lugar que tem uma importância histórica, entendeu? 

Que o bairro tem uma importância histórica. 

 

4. Ah, o que a gente sabe mesmo é esta história de túnel mesmo, de...a gente 

via também...ficava enchendo o saco das freiras né, porque aqui está o padre 

fulano de tal e naquela época, dizem né, que eles tinham esse hábito mesmo 

de enterrar os as pessoas da igreja...né...então a gente ficava assistindo a 

missa e tem as placas lá “aqui está enterrado frei tanãnã...” e a gente enchia 

o saco, e essa história do túnel que parece que é bem...pra quem mora aqui, 

isso é muito real né, porque isso foi na época da guerra que eles ficavam 

impedidos de passar pelas ruas. Então a comunicação entre a igreja do 

Valongo e aqui...parece que é real, mas é aquela história que a comunidade 

sabe, mas não...nunca foi provado, só ouviu, mas nunca viu. A verdade 

popular. 
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5. Ah, eu acho que...que esse lance de ter missa realizada aqui, de trazer as 

crianças, de mostrar um pouco de religião, essa coisa que o museu passa 

para gente sem impor né, porque a gente que frequenta aqui sabe que 

sempre fomos muito bem acolhidos, mas não aquela coisa de verdade 

absoluta. Eu percebo isso ainda hoje né, minha mãe sempre...a gente criança 

sempre foi muito livre, assim, os vizinhos...tinha vizinho que era mórmon, 

levava a gente para igreja de mórmon...”vai ter uma festinha lá”...tinha outra 

que era da umbanda “vai ter uma festinha lá”, e assim, eu escolhi pra minha 

formação ser católica, eu acho, meus pais são católicos mas eles nunca né, 

puseram, a gente que ia pra missa tal, mas como a gente frequentava outros 

lugares poderia ter uma outra religião e tal tal tal. Eu acho que isso para 

formação da gente é importante também né, porque na igreja a gente 

aprende, tem os nossos conceitos, valores e tal tal tal, e quem frequenta aqui, 

acaba levando um pouco disso pra casa. Então acho bacana. 

 

Entrevista 4 
 

Então vamos começar, vamos ver se eu posso ajudar vocês no que vocês 

precisam. O negócio é o seguinte, ali chamou-se morro de Bartolomeu Fernandes 

Mourão. O Bartolomeu Fernandes de Mourão foi um dos povoadores (eu não gosto 

de usar a palavra colombo, é chique quem usa colombo mas naquela época 

ninguém dizia que era colombo...dizia que era povoador ou morador) e ele vem junto 

com Martim Afonso de Souza, e ele era ferreiro, então ele era chamado também 

“mestre ferreiro”. Ele acaba ficando aqui no Brasil e ele estabelece uma, digamos 

que a gente chamaria hoje, uma ferraria. Ele fabricava objetos de metal porque os 

índios tinham uma grande atração por terem objetos de metal porque eles não 

sabiam né, nem tinha uma palavra específica para metal. Então eles se 

interessavam pelo machado, facas, tesouras, esse tipo de coisa. Então isso era 

chamado de objetos de resgate. Quer dizer, os brancos faziam esses objetos e os 

índios davam tudo que eles queriam em troca desses objetos de metal. Bom, então 

ele é um mestre ferreiro e ele recebe, naquela época um...uma sesmaria. Sabe o 

que é uma sesmaria? Sesmaria era um lote de terra que era doado para um 

morador ou, o que hoje chamam de colombo, com uma condição. Ele recebia uma 

terra, delimitada claro, mas ele tinha obrigação de aproveitar essa terra em um 
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determinado prazo que podia variar, de três a seis anos. Se ele não aproveitasse a 

terra, não fizesse alguma coisa lá, ele perdia a terra. Então isso era uma coisa boa 

que nosso governo podia aproveitar pra esses tais de “sem terra” né, porque eu sei 

de casos que eles receberam uma vez e cortaram, e de pessoa digna. Então o 

Bartolomeu Fernandes Mourão recebe uma sesmaria ali, e ai ficou sendo chamado 

morro de mestre Bartolomeu. Aí, um pouco mais tarde, ele decide construir uma 

capela, uma ermida, porque uma ermida era onde morava um ermitão. Porque que 

ele faz isso? Naquela época era comum as pessoas que tinham posses construírem 

capelas porque não havia cemitérios como hoje. Então quando uma pessoa morria 

ela era enterrada em uma igreja ou em uma capela. Então todas as pessoas 

entravam em irmandades religiosas, porque aí as irmandades se comprometiam a 

enterrar aquela pessoa na sua capela ou na sua igreja. Então ele constrói uma 

capela, ele e a mulher, e depois quando eles ficam velhinhos, eles ficam pensando 

que quando eles morressem seriam enterrados ali. Então fizeram um documento 

também para seus herdeiros, porque já tinham um filho, para que eles também 

pudessem ser enterrados ali. Vou resumir a história que é muito comprida...os 

herdeiros doam a capela de Nossa Senhora do Desterro para a ordem de São 

Bento. Só que a ordem de São Bento ainda não estava lá, não havia Ordem de São 

Bento. Então o que eles fizeram? Eles doaram a capela para o vigário, mas na 

doação eles já disseram que quando a Ordem de São Bento viesse aqui pra Santos 

que ele passaria a capela, a propriedade, pra Ordem de São Bento. Tudo bem, foi 

tudo acertado, tudo certo. E quando foi em 1650, os herdeiros do mestre Bartolomeu 

passaram então...o vigário passou a propriedade para a Ordem de São Bento. Então 

a Ordem de São Bento vai tomar conta daquele pedaço de 1650 até 1986. Faz a 

conta aí, se não me engano dá 336 anos. Então durante mais de três séculos a 

ordem de São Bento tomou conta do mosteiro. Então lá, é o mosteiro...escuta só, o 

nome certo é mosteiro de Nossa Senhora do Desterro da Ordem de São Bento. 

Então todo mundo falava “mosteiro de São Bento, mosteiro de São Bento” mas 

calma. O nome certo é mosteiro de Nossa Senhora do Desterro da Ordem de São 

Bento. E com o tempo não se falou mais em morro do Desterro nem em mestre 

Bartolomeu, o nome São Bento passou a designar aquele local. Ficou claro isso? 

Bom, a Ordem de São Bento começa no Brasil vindo pra Bahia que aquela época 

era a capital, tudo bem. Aí depois eles estabelecem em Olinda – PE, vem pra São 

Paulo, vai para o Rio de Janeiro. Então, no fim acabou vindo pra Santos, que se não 
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me engano foi a oitava instituição da ordem beneditina no Brasil. Quando foi já no 

século XX houve um fenômeno chamado laicização. É tornar laico. Então, nosso 

país é laico, pela lei é laico. Então o que ocorre? Pela constituição, quando chega a 

República, em 1879, uma das primeiras coisas que os republicanos fizeram foi 

separar a Igreja do Estado, porque até então a religião católica era oficial. As outras, 

por exemplo, as protestantes eram toleradas mas não tinham apoio. Bom, então, é 

separado a Igreja do Estado e tudo isso é resultado do fenômeno da laicização, de 

não querer que a Igreja interfira na política. Então aos poucos, todas as ordens 

religiosas passaram a ter problemas, porque até então o padre era uma espécie de 

funcionário público, ele recebia. Então agora ele vai passar apenas a depender das 

doações. Conclusão da história, no caso de São Bento, o mosteiro ficou em 

decadência e não tinha mais dinheiro para manter o prédio. Outra coisa, ainda na 

época do Império, já havia laicização...e...até antes, na época do famoso Marques 

de Pombal, eles proibiram...o governo proibiu que as pessoas entrassem em ordens 

religiosas. Ora, você sabe, uma instituição depende de que entre novos elementos, 

porque os velhos morrem e aí? Aconteceu que a Ordem de São Bento em Santos, o 

pessoal foi morrendo e sobraram dois monges, apenas. Um deles era o famoso Frei 

Gaspar da Madre de Deus, era ele e mais um outro. Ele (Frei Gaspar) nasceu em 

1715 e morreu em 1800, e ele está lá enterrado, tem até uma placa na capela. Então 

eles adotaram uma estratégia de quando um mosteiro tinha cinco ou seis monges e 

no outro só tinha um, eles transferiam do que tinha mais para o que tinha menos, 

para equilibrar. Mas isso como uma coisa que não iria durar para sempre. Bom, 

quando houve a separação entre a Igreja e o Estado, o que aconteceu? A Ordem de 

São Bento pra sobreviver no Brasil mandou vim padre da Alemanha. Veio monges 

da Alemanha pra manter, porque a ideia do governo era essa: se não tiver mais 

ninguém no mosteiro, o governo vai lá e toma conta. E eles tinham bens, tinham 

terrenos, tinham casas, um monte de coisa. Então aí era uma estratégia e houve 

casos que o governo conseguiu até ficar com os bens, mas é uma história complexa 

e eu quero focar só no São Bento. Eles trouxeram padres alemães, eles vieram pra 

salvar as propriedades da Ordem. Eles vieram logo após a Proclamação da 

República. Mas quando foi por volta de 1870 eles não tiveram mais recursos para 

fazer a manutenção, porque a construção é de 1650, mas a sua forma atual é de 

1725. É uma construção forte, sólida, mas que precisa ser mantida. Então eles 

foram socorridos por uma Ordem de São Bento nos Estados Unidos, porque como 
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nós sabemos, nos Estados Unidos tem mais dinheiro. Então essa ordem dos 

Estados Unidos se ofereceu para construir um mosteiro, mas não aqui, em Vinhedo. 

Eles construíram um mosteiro em Vinhedo muito moderno e ofereceram para 

comunidade (monges) de santos que decidiram mudar para Vinhedo, sendo que lá 

eles têm o seguinte nome: Ordem de São Bento em Vinhedo. Então eles iriam 

entregar a propriedade à Cúria Diocesana. O bispo naquela época era Dom David 

Picão. Então Dom David Picão, que era o bispo da época, pensou “o que eu vou 

fazer com esse prédio vazio?”. Instalar o Museu de Arte Sacra. Porque faz mais de 

50 anos que houve o Concílio Vaticano II, e nesse Concílio Vaticano II eles se 

propuseram a uma série de modificações no funcionamento da Igreja Católica, que 

entre as coisas que eles propuseram, pra enfrentar a concorrência dos evangélicos, 

eles diminuíram o culto dos santos. Então muitas igrejas começaram a pegar as 

imagens dos santos e colocar na sacristia, no depósito, e ficou assim. Então eles 

começaram a tirar tudo e só deixar o santo do orago. Só ficava o orago, a cruz 

(claro, porque a cruz é o principal símbolo cristão), e os mosteiros começaram a 

escamotear. Então o Dom David resolveu juntar o útil ao agradável, pegar aquelas 

imagens que estavam espalhadas por aí, enrustidas e levar para aquele prédio e 

fundar o museu. 

Eu trabalhei lá por 26 anos. Primeiro que a minha participação começou muito antes 

da fundação, porque o Dom David instalou uma comissão...na verdade, duas 

comissões. A primeira era tudo com gente da alta sociedade, sabe...aquele pessoal 

do persa, do salto alto, que sai no jornal de copo na mão...mas aí, falando o 

português claro né, precisava alguém pra carregar o piano, então eles me 

colocaram. Mas até aí tudo bem, todo mundo muito gentil, eles me aceitaram muito 

bem, conheci muita coisa deles, viajei com eles, foi muito bom. Bom, mas essa 

primeira comissão não deu em nada, porque quem dirigia essa comissão era uma 

senhora muito simpática, educadíssima, professora de boas maneiras, entendeu, ela 

era professora de boas maneiras, gente finíssima, uma senhora admirável, gostava 

muito dela, mas não era chata nem nada, era simpática, mas a coisa ficou naquilo. 

Nós viajamos para o Litoral Sul, andando pelas igrejas, entendeu, então eu me 

lembro que de Iguape nós trouxemos um crucifixo...crucifixo não, desculpe, crucifixo 

é pequenininho né, um cristo crucificado lindo que está lá, e um que estava debaixo 

de uma escada, um negócio que nem podia. Eu até mandei fazer um fundo para ele 

de veludo para destacar porque ele fica em uma sala, então, pelo menos estava, 
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não sei como está lá, ele é grande, quase em tamanho natural. Então pra destacar 

eu mandei fazer um retângulo de veludo e coloquei o cristo ali pra destacar. É muito 

lindo. Então, o bispo Dom David Picão nomeou outra comissão, e nessa outra 

comissão fez parte a Nazaré Mota Leite que foi a presidente durante 26 anos 

também, a Yza de Oliveira que era uma grande professora de Geografia também 

aqui e foi secretária, eu que fui vice-presidente, e quando foi na inauguração o bispo 

disse que esperava que nós, a Nazaré e eu, fossemos braço direito do bispo ali. A 

diretoria nunca ganhou nada, por causa do Estatuto, então era um serviço, vamos 

dizer, voluntário, gratuito e tal. A Nazaré assumiu, mas ela abriu o jogo para o bispo. 

Ela disse que seria presidente, mas que não se comprometeria de ir todos os dias lá 

no museu. Então quem ia uma vez por semana era eu. Então eu fazia as 

promoções, que era um evento mensal, sempre com música, com palestra, com 

dança, a gente fazia um pouquinho de tudo. Variava bastante, podia ser chorinho, 

podia ser capoeira, palestra, assim, sempre alguma coisa, e tínhamos um trabalho 

educativo de levar as escolas lá pra conhecer e tudo. Eu fiz também os chamados 

“textos de apoio”, não sei se ainda tá lá, que são os textos ao lado das peças 

contando a história. E esses textos tem uma técnica, eles têm que ser lidos em 18 

segundos, se passar de 18 segundos, não serve para ser texto de apoio. É uma 

questão de comunicação, se você chega em um lugar muito comprido “ai meu Deus, 

vou ter que ler tudo isso”, você vai embora. Então tem que ser um negócio bem 

curtinho que a pessoa queira ler. Enfim, eu fazia de tudo, limpava prataria, fazia as 

promoções, treinava os monitores que era alunos da faculdade e recebiam uma 

espécie de “bolsa trabalho” que era um desconto na mensalidade. Então nós 

fazíamos muito, tinha arte, eu sou uma pessoa que eu gosto da arte. Nós 

estabelecemos também, isso foi ideia da Nazaré, uma associação de amigos do 

museu. O importante é realmente a comunidade, a comunidade tem uma igreja lá, 

Nossa Senhora da Assunção, e é uma igreja boa e tudo, católica...e outra coisa 

muito importante também pra encerrar, a igreja Nossa Senhora do Desterro que foi 

fundada na época da ermida que eu já contei funciona até hoje aos domingos. 

Então, de todas as igrejas de Santos, é a igreja que nunca deixou de funcionar. Eu 

acho isso uma sobrevivência. 

 
APÊNDICE D – Estatuto do Museu de Arte Sacra de Santos (2008) 
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Ata da Assembléia Geral Ordinária do Museu de Arte Sacra de Santos 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de 2008 às quinze horas, teve 

lugar na sede da Cúria Diocesana de Santos, situada a Avenida Conselheiro 

Rodrigues Alves, 254, na cidade de Santos, no Estado de São Paulo, Assembléia 

Geral Ordinária do Museu de Arte Sacra de Santos – MASS, entidade criada em 

onze de julho do ano de 1981, por Decreto Episcopal do Exmo. e Revmo. Dom 

David Picão, Bispo Diocesano de Santos, com o objetivo de preservar o patrimônio 

histórico, artístico e religioso desta Diocese. Sessão presidida pelo Exmo. e Revmo. 

Dom Jacyr Francisco Braido, C. S., Bispo Diocesano de Santos e convidou para 

secretariar o Senhor Armando Terras. O Exmo. e Revmo. Dom Jacyr Francisco 

Braido, C. S., Bispo Diocesano de Santos, e todos os presentes que assinaram o 

livro próprio de presença. A seguir o Exmo. e Revmo. Dom Jacyr Francisco Braido, 

C. S., Bispo Diocesano de Santos, convida o Mons. João Joaquim Vicente Leite a 

realizar homenagem e entrega da Comenda de São Bento as Artes da Comissão 

Diocesana de Arte Sacra da Diocese de Santos ao Exmo. e Revmo. D. Davi Picão 

Bispo Emérito da Diocese Santos, por seu trabalho voltado a preservação da arte 

sacra dentro da Diocese de Santos, e pela criação do Museu de Arte Sacra de 

Santos, após a homenagem discorreu alguns minutos sobre as melhorias realizadas 

no Museu de Arte Sacra de Santos, após o que, O Exmo. e Revmo. Dom Jacyr 

Francisco Braido, C. S., Bispo Diocesano de Santos declarou aberta a Assembléia 

Geral Ordinária do Museu de Arte Sacra de Santos – MASS, por ele convocada 

conforme Edital de Convocação publicado no dia 17 do corrente mês, no jornal “A 

Tribuna” tudo conforme disposto no artigo 12 do Estatuto da referida entidade. 

Informou que convocou diversas pessoas para fazer parte da Assembléia. Passou a 

palavra ao Sr. Armando Terras, incumbindo-o de dar prosseguimento observando a 

Ordem do Dia – I – Apresentação e Aprovação das alterações do Estatuto do Museu 

de Arte Sacra de Santos, visando a adaptação à nova lei, – Procedi a leitura do 

Estatuto para conhecimento e apreciação da  Assembléia, sendo este aprovado com 

a seguinte redação final: 
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APÊNDICE D – Estatuto do Museu de Arte Sacra de Santos 

 

MUSEU DE ARTE SACRA DE SANTOS 
 

ESTATUTO DO MUSEU DE ARTE SACRA DE SANTOS 
 

CAPÍTILO I 
DENOMINAÇÃO, SEDE, FINALIDADE E DURAÇÃO 
 
Artigo 1º - O MUSEU DE ARTE SACRA DE SANTOS, doravante aqui denominado 

simplesmente MASS, é uma associação sem fins lucrativos, eclesial, cultural, 

científica, e, com sede, no edifício do antigo mosteiro beneditino de Nossa Senhora 

do Desterro, localizado na cidade de Santos/SP, na Rua Santa Joana D´Arc nº 795, 

Morro de São Bento, CEP 11082-460, e área de atuação no território nacional. 

 

Artigo 2º - O MASS, foi instituído por D. Davi Picão, Bispo Diocesano de Santos, foi 

criado por Decreto Episcopal de 11 de julho de 1981, registrado no Cartório de 

Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Santos, 

como consta de folhas 8 verso do livro de Ata respectivo nº de ordem 87149-B, 

protocolo A, nº3. Publicado em: Aviso e Comunicados (Boletim da Diocese) – 

Santos, 1º de outubro de 1981 – Ano 18 – nº384 pp. 563-564, tem atuação por 

tempo indeterminado, reger-se-á pelas disposições  deste estatuto e pelas leis 

vigentes no território nacional. 

 

Artigo 3º - O MASS tem como objetivos: 

a) contribuir para a preservação, do patrimônio histórico, religioso, cultural e 

artístico diocesano, regional e nacional, através da guarda, conservação, 

valorização, e recuperação de bens materiais móveis e imóveis de 

reconhecido valor histórico, religioso e artístico, pertencentes ou não ao 

acervo da Mitra Diocesana de Santos; 

b) a divulgação, difusão e acessibilidade aos bens culturais incorporados ou 

depositados no museu, através da elaboração e implementação de 

programas e ações, visando propiciar o acesso público, estimular a reflexão e 

o reconhecimento de seu valor simbólico; 



224 
 

 

c) incentivar a arte em geral através de ações educativas e de pesquisa, de 

elaboração direta ou associada a outras instituições; 

d) promover a dignidade humana e a cidadania, através de ações sócio-

culturais; 

e) respeitar e valorizar à diversidade cultural. 

f) estabelecer e manter o intercâmbio com outras instituições congêneres, no 

país e no exterior; 

g) promover a obtenção de recursos para o custeio das atividades, eventos, 

projetos e programa promovidos, através da realização de projetos para 

captação de recursos, através de parceria ou patrocínio de instituições 

públicas ou privadas. 

 

Parágrafo Único – É vedada qualquer natureza de discriminação, política, filosófica, 

racial, religiosa, sexual, e de condição social nas relações comunitárias. 

 

Artigo 4º - Para cumprir seu propósito o MASS atuará por meio de: 

a) execução direta, ou associada a outras instituições, na elaboração e 

implementação de projetos, programas ou planos de ação de interesse sócio-

culturais e de captação de recursos; 

b) prestação de serviços intermediários de apoio a outras instituições privadas e 

órgãos do setor público, visando a realização de seus objetivos sociais; 

c) aplicação ou cessão, através de parcerias ou outros instrumentos adequados, 

de bens e recursos diversos obtidos, para ações de interesse sócio-cultural. 

d) realização de estudos e pesquisas, na área cultural; 

e) realização de exposições, temporária e itinerantes, que visem divulgação do 

acervo; 

f) promoção de cursos, conferências, seminários e palestras sobre assuntos 

culturais ou de interesse social; 

 

Artigo 5º - As atividades desenvolvidas pelo MASS, assim como, as disposições 

contidas neste estatuto, serão detalhadas e reguladas, através da adoção de um 

Regimento Interno, que será aprovado pelo Conselho Deliberativo. 
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Artigo 6º - O MASS não distribui entre seus associados, conselheiros, diretores, 

empregados ou doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, 

dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio auferidos 

mediante o exercício de suas atividades, e os aplica integralmente na consecução 

do seu objeto social, sendo também vedada a remuneração de seus associados, 

conselheiros e dirigentes. 

 

CAPÍTULO II 
DOS ASSOCIADOS, SEUS DIREITOS E DEVERES 
 

Artigo 7º - O MASS é constituído por associados, pessoas físicas ou jurídicas, que 

compartilhem os objetivos e princípios do MASS, e que se disponham a promover os 

fins da instituição, estando distribuídos nas seguintes categorias: 

a) natos: o Sr. Bispo Diocesano de Santos e o Vigário Geral da Diocese de 

Santos; 

b) fundadores: a Sociedade Visconde de São Leopoldo, representada na pessoa 

de seu Gerente Executivo e a Comissão Diocesana de Arte Sacra da Diocese 

de Santos, nas pessoas de seu Curador Geral e Assessor Eclesiástico; 

c) efetivos: os admitidos nesta condição, em número nunca superior a 20 (vinte), 

por indicação dos sócios natos e fundadores; 

d) honorários: pessoas físicas que tiverem prestado relevantes serviços ao 

MASS, à comunidade na área cultural, merecem esta distinção; 

e) colaboradores: pessoas físicas ou jurídicas que, identificadas com os 

objetivos do MASS, solicitem seu ingresso, ou sejam convidados pela 

Diretoria, sendo aprovadas pelo Conselho Deliberativo, contribuam com bens 

ou trabalho não remunerado, que de acordo com a diferenciação da 

contribuição, a critério do Conselho Deliberativo, poderão ser classificados 

como “beneméritos”. 

f) provedores: pessoas físicas e jurídicas que solicitem seu ingresso, ou sejam 

convidados pela Diretoria e, sendo aprovados pelo Conselho Deliberativo 

contribuam com mensalidade, semestralidade e anuidade, definida pelo 

Conselho Deliberativo, 
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Parágrafo Único – Os associados, independentemente da categoria, não 

respondem subsidiária, nem solidariamente pelas obrigações da instituição, não 

podendo falar em seu nome, salvo expressamente autorizados pela diretoria. 

 

Artigo 8º - As pessoas jurídicas que venham se associar deverão submeter à 

aprovação da diretoria o nome da pessoa física, com poderes para representá-las 

 

Parágrafo Único – Os representantes poderão ser substituídos a qualquer tempo, 

desde que seguida a norma contida neste artigo. 

 

Artigo 9º - A proposta para associados honorários deverá ser justificada 

convenientemente e subscrita por, no mínimo, três membros do Conselho 

Deliberativo. 

 

Parágrafo Único – O Conselho Deliberativo apreciará a proposta, a ser adotada 

pela maioria simples. 

 

Artigo 10º - As contribuições sociais terão seus valores e periodicidade fixados pelo 

Conselho Deliberativo. 

 

Artigo 11º - São direitos de todos os associados: 

a) participar das Assembléias Gerais; 

b) ser informado, dos eventos promovidos ou patrocinados pelo MASS; 

c) apresentar sugestões ao Conselho Deliberativo; 

d) receber carteira de categoria correspondente à sua função; 

e) desfrutar dos direitos correspondentes à sua categoria, conforme decisão do 

conselho deliberativo. 

 

Parágrafo Único – É necessário que os associados contribuintes estejam com suas 

mensalidades, semestralidades e anuidades quitadas, para fazer uso de seus 

direitos. 

 

Artigo 12º – São direitos específicos dos associados natos, fundadores e efetivos: 

a) votar e ser votado para cargos eletivos da associação. 
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b) ocupar cargos no Conselho Deliberativo, no Conselho Fiscal e na Diretoria 

Executiva sempre que eleitos na forma deste estatuto. 

 

Artigo13º - São deveres de todos os associados: 

a) cumprir e fazer cumprir este estatuto, e demais atos normativos do MASS; 

b) colaborar, por todos os meios ao seu alcance, para o correto funcionamento 

das finalidades do MASS; 

c) acatar as decisões da assembléia geral; 

 

Artigo 14º - São passíveis de punição temporária ou de exclusão definitiva do 

quadro social, havendo justa causa, os associados que incorrerem nas seguintes 

faltas: 

a) infringir o presente estatuto, ou praticar qualquer ato contrário ao mesmo; 

b) ter atuação pública e notória contrária aos interesses do MASS. 

 

Parágrafo Único – A exclusão é ato decisório da competência do Conselho 

Deliberativo, tomada pela maioria simples, após ouvido o interessado e assegurado 

seu direito de defesa, sendo que a este não assiste o direito de indenização ou de 

recebimento de qualquer fração do patrimônio social do MASS em caso de exclusão. 

 

CAPÍTULO III 
DOS ORGÃOS DO MASS E DE SEU FUNCIONAMENTO 
 

Artigo 15º - São Órgãos do MASS: 

a) Assembléia Geral; 

b) Conselho Deliberativo; 

c) Diretoria Executiva; 

d) Conselho Fiscal; 

e) Curadoria 

f) Conselho Consultivo 

 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 
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Artigo 16º - A Assembléia Geral é constituída por todos os associados, em pleno 

gozo de seus direitos sociais, garantindo-se a um quinto dos associados o direito de 

promovê-la. 

I - A Assembléia Geral Ordinária será convocada anualmente, pela diretoria 

Executiva, através de Edital ou carta protocolada, durante o primeiro quadrimestre 

visando: 

 

a) deliberar sobre o relatório e as contas, das atividades do ano imediatamente 

findo, após aprovação do Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo; 

b) em ano de eleição, eleger e dar posse, dentre os associados com direito a 

voto, aos associados que comporão o Conselho Deliberativo, diretoria 

Executiva e Conselho Fiscal para mandato de três anos; 

II – A Assembléia Geral Extraordinária pode ser convocada, por edital ou carta 

protocolada, a qualquer época, para tratar de assunto graves, relevantes ou de 

urgência, por solicitação da Diretoria, do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, ou 

de um quinto dos associados, a ela competindo também deliberar sobre: 

a) alteração do estatuto social; 

b) destituição dos administradores; 

c) decisão, em grau de recurso, sobre matérias encaminhadas pelos 

Associados, Conselhos e Diretoria Executiva. 

III – O dia, local, hora e assuntos a serem discutidos na Assembléia Geral Ordinária 

e Extraordinária, devem ser anunciados no Edital de Convocação que será enviado 

aos associados por carta protocolada, ou publicado na imprensa da cidade sede da 

associação, com antecedência mínima de sete dias da data da reunião. 

IV – A Assembléia Geral que não necessitar de quorum qualificado estará 

constituída no horário previsto se pelo menos 1/3 (um terço) do total dos associados 

natos, fundadores e efetivos estiverem presentes e tenham assinado o livro de 

presença. Caso isso não ocorra, a Assembléia será constituída trinta minutos após o 

horário previsto marcado, com a presença de qualquer número de associados com 

direito a voto. 

V – Quando a Assembléia for especialmente convocada para apreciar os itens “a”,” 

b” e  “c” do inciso II deste Artigo 16, sua instalação se dará, em primeira 

convocação, com a maioria absoluta dos associados, sendo exigido o voto concorde 

de dois terços dos presentes. 
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VI – A Assembléia Geral será presidida pelo Sr. Bispo Diocesano e, no caso de sua 

ausência, pelo Vigário Geral, ou, ainda, por algum associado por ele indicado. O 

presidente da Assembléia indicará um secretário, dentre os associados votantes. A 

aprovação das deliberações e propostas que não estejam compreendidas no item V 

será feita por maioria simples dos associados presentes, com direito a voto. 

 

DO CONSELHO DELIBERATIVO 
 

Artigo 17º - O Conselho Deliberativo compõe-se de: 

2 (dois) membros associados natos; 

3 (três) membros indicados pelos associados natos; 

4 (quatro) membros eleitos pela Assembléia. 

 

Parágrafo Único – Os membros do Conselho Deliberativo devem ser empossados 

na Assembléia Geral, para mandato de três anos. 

 

Artigo 18º - O Conselho Deliberativo será sempre presidido pelo Sr. Bispo 

Diocesano e, na sua ausência, pelo Sr. Vigário Geral, e na ausência dos dois pelo 

Secretário do Conselho. O presidente indicará, dentre os seus pares, o Secretário. 

a) O Conselho Deliberativo reunir-se-á sempre que convocado, com a presença 

de pelo menos cinco dos seus membros; 

b) No encaminhamento das questões, as decisões serão tomadas pela maioria 

dos votos dos conselheiros presentes. Ocorrendo empate na votação, o 

Presidente terá o voto de qualidade. 

c) O Conselho Deliberativo reunir-se-á ordinariamente no primeiro trimestre de 

cada ano, para apreciar e dar pareceres sobre o relatório da Diretoria 

Executiva, referente às atividades do ano anterior, para dar conhecimento a 

Assembléia Geral. 

d) O Conselho Deliberativo será sempre convocado pelo seu Presidente ou por 

solicitação da Diretoria Executiva para as reuniões ordinárias e 

extraordinárias, sempre que se fizer necessário. 

e) As atas das reuniões serão lavradas em livro próprio. 

f) Caberá ao secretário lavrar as atas das reuniões. 
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Artigo 19º - É de competência do Conselho Deliberativo: 

a) apreciar e dar pareceres sobre o relatório e prestação de contas da Diretoria 

Executiva, já analisados pelo Conselho Fiscal, que serão anualmente 

apresentados para dar conhecimento a Assembléia Geral; 

b) analisar e dar pareceres sobre todas as propostas e projetos apresentados 

pela Diretoria Executiva; 

c) designar os membros da Diretoria Executiva, cujo o mandato será de três 

anos; 

d) apreciar proposta e modificações do Regimento Interno do MASS, 

apresentadas pela Diretoria Executiva, bem como aprova-lo; 

e) outorgar Títulos de associados honorários às pessoas que houverem 

prestado serviços relevantes ao MASS, ou à cultural em geral; 

f) aprovar a inclusão de associados colaboradores e de outorgar-lhes o título de 

beneméritos; 

g) aprovar a inclusão de associados provedores; 

h) deliberar sobre a exclusão de associados, salvo nas categorias nato e 

fundador. 

 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 
 

Artigo 20º - A Administração do MASS é exercida por uma Diretoria Executiva eleita 

pelo Conselho Deliberativo, salvo o cargo de Presidente, que é nato do Sr. Bispo 

Diocesano. Os membros da Diretoria exercerão seus cargos com mandato de três 

anos, e serão empossados na Assembléia Geral concomitante à posse do Conselho 

Deliberativo. É admitida uma reeleição de mandato. A Diretoria Executiva é 

composta dos seguintes cargos: 

a) Presidente; 

b) Presidente Executivo; 

c) Vice-Presidente Executivo; 

d) Secretário; 

e) Tesoureiro. 

 

Artigo 21º - A Diretoria Executiva reunir-se ordinária, uma vez ao ano, no primeiro 

bimestre do mesmo, e extraordinariamente, quantas vezes sejam necessárias, 
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registrando em ata o seu trabalho, e com nome e assinaturas dos membros 

presentes. 

 

Parágrafo Primeiro –- No encaminhamento das questões, as decisões serão 

tomadas pela maioria dos votos dos membros presentes. Ocorrendo empate na 

votação, o Presidente terá o voto de qualidade. 

 

Artigo 22º - Compete à diretoria Executiva: 

a) promover a realização dos objetivos do MASS; 

b) administrar e dirigir o MASS, superintender os trabalhos e o patrimônio da 

associação, executando as deliberações da Assembléia Geral e do Conselho 

Deliberativo; 

c) cumprir e fazer cumprir o estatuto e o regimento; 

d) elaborar e/ ou reformar o Regimento Interno para a apreciação do Conselho 

Deliberativo; 

e) elaborar projeto da reforma deste Estatuto, a ser  submetido ao Conselho 

Deliberativo, que apresentará a Assembléia Geral; 

f) elaborar plano diretor, plano anual de ação e proposta orçamentária, com a 

colaboração da Curadoria; 

g) elaborar relatórios periódicos e anual sobre gestão, efetuando com 

discriminação dos objetivos atingidos e recursos utilizados, bem como o grau 

da realização das atividades programadas; 

h) contratar, licenciar e demitir funcionários e prestação de serviço de terceiros 

quando necessário para a realização  de trabalhos que venham permitir a 

concretização dos objetivos do MASS; 

i) administrar as finanças do MASS, investindo recursos existentes, emitir 

cheques, e títulos, assinar contratos e outorgar garantias, fazer pagamentos a 

serviços prestados, por funcionários ou terceiros; 

j) elaborar relatórios e prestação de contas anualmente, que serão analisados 

pelo Conselho Fiscal, e encaminhados com parecer escrito, para a 

apreciação do Conselho Deliberativo e apresentados para dar conhecimento 

a Assembléia Geral; 

k) planejar a execução financeira do programa de investimentos, de acordo com 

as prioridades definidas; 
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l) deliberar e fixar a remuneração relativa a serviços, produtos, permissões, 

cessões, operações e ingressos; 

m) realizar a elaboração dos programas de atividade e respectivos orçamentos, 

no acompanhamento da execução, bem como na elaboração dos 

correspondentes relatórios de execução, com a colaboração da Curadoria ; 

n) elaborar candidaturas de projetos a outra fontes de financiamento, 

procedendo ao acompanhamento de sua execução, bem com a elaboração 

dos correspondentes relatórios, com a colaboração da Curadoria; 

o) promover todos os meios necessários à obtenção de recursos financeiros e 

materiais para manter e realizar os objetivos e atividades do MASS; 

p) receber e doar recursos e bens, visando os cumprimentos dos objetivos e 

atividades do MASS; 

q) decidir sobre aquisição e venda, de bens móveis e imóveis; 

r) decidir sobre aquisição de novas obras de arte que irão fazer parte do acervo 

do MASS, após parecer favorável da Curadoria; 

s) convocar a Assembléia Geral de acordo com o artigo 16 do inciso I a V; 

t) estabelecer os contatos necessários à consecução dos objetivos e atividades 

do MASS; 

u) propor e realizar parcerias, com instituições nacionais e internacionais para o 

cumprimento dos objetivos e atividades do MASS; 

v) desenvolver e promover intercâmbio com a comunidade e entidades afins; 

w) criar e instalar serviços e departamentos, em conjunto com a Curadoria, para 

a realização e desenvolvimento das finalidades da associação; 

x) em conjunto com a Curadoria, tem por função e competência traçar as 

diretrizes políticas e técnicas do MASS, deliberar sobre novos projetos e 

áreas de atuação e acompanhar o desempenho de projeto em andamento. 

y) superintender e organizar os trabalho da Curadoria e demais departamentos 

 

DO PRESIDENTE 
 

Artigo 23º - É Presidente nato do MASS o Sr. Bispo Diocesano de Santos. 

 

Artigo 24º - Compete ao Presidente: 
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a) representar o MASS, judicialmente e extrajudicialmente, ativa e 

passivamente, nos atos de sua vida social e jurídica, podendo constituir 

procuradores quando necessário; 

b) convocar e presidir as reuniões de Diretoria, e do Conselho Deliberativo, 

tendo voto de qualidade, quando houver empates nas votações; 

c) assinar instrumentos de parcerias, apoio, acordos, contratos, convênios, 

contratos de prestação de serviços e outros relacionamentos comerciais, com 

instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, que viabilizem a 

realização dos objetivos e projetos estatutariamente aprovados; 

d) cumprir e fazer cumprir os dispositivos do Estatuto e deliberações da 

Assembléia Geral, e do Conselho Deliberativo. 

 

Parágrafo Primeiro – O Presidente poderá delegar ao Presidente Executivo, por 

escrito, sem maiores formalidades, os poderes constantes nos incisos “a” “b”, “c” e 

“d” deste artigo. 

 

Parágrafo Segundo – Em caso de necessidade de substituição de um ou mais 

membros da Diretoria Executiva, o Presidente, poderá indicar um ou mais 

substitutos, até a finalização do mandato. 

 

DO PRESIDENTE EXECUTIVO 
 

Artigo 25º - Compete ao Presidente Executivo; 

a) superintender, supervisionar e fiscalizar os serviços necessários à 

administração do MASS; 

b) organizar e dirigir as atividades do MASS, no exato cumprimento deste 

Estatuto e do Regimento, visando seu desenvolvimento e progresso no 

crescente no atendimento de seus objetivos; 

c) superintender e organizar, salvo do presidente, os trabalhos dos demais 

membros da Diretoria Executiva, como também da Curadoria e demais 

departamentos; 

d) movimentar conta bancária da entidade, assinar cheques, ordem de 

pagamento ou outros documentos de cunho financeiro ou na assunção de 

compromissos econômicos, em conjunto com o Tesoureiro ; 
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e) contratar, licenciar e demitir funcionários e prestação de serviço de terceiros 

quando necessário para a realização  de trabalhos que venham permitira a 

concretização dos objetivos e atividades do MASS 

f) ocupar-se da administração do pessoal do MASS e promover a realização de 

ações visando o aperfeiçoamento profissional dos mesmos, quando 

necessário para execução de suas atividades no MASS, 

g) autorizar o orçamento de despesas e autorizar-lhes a execução e pagamento, 

visando atender os objetivos e realizar as atividades do MASS, segundo a 

disponibilidade financeira da associação; 

h) assinar papéis e demais documentos específicos dos atos administrativos do 

MASS. 

 

DO VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO 
 

Artigo 26ª – Compete ao Vice-Presidente Executivo: 

a) substituir o Presidente Executivo em sua ausência e impedimentos, 

sucedendo-o até o término do mandato, em caso de vacância; 

b) assistir o Presidente Executivo  em suas obrigações na administração do 

MASS; 

c) exercer eventuais funções na Diretoria, quando designado pelo Presidente 

Executivo; 

d) expedir correspondência do MASS, com anuência do Presidente Executivo; 

e) outros encargos que lhe forem atribuídos pelo Presidente. 

 

DO SECRETÁRIO 
 
Artigo 27º - Compete ao Secretário: 

a) secretariar todas as reuniões da Diretoria Executiva, redigindo as respectivas 

atas; 

b) responsabilizar-se pelos serviços da Secretaria; 

c) manter atualizado o cadastro dos associados das diferentes categorias; 

d) outros encargos que lhe forem atribuídos pelo Presidente. 

 

DO TESOUREIRO 
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Artigo 28º - Compete ao tesoureiro: 

a) coordenar o serviço de Tesouraria e assegurar procedimentalmente a 

administração financeira; 

b) fiscalizar o setor contábil; 

c) escriturar com clareza, de modo apropriados, a receita e despesas do MASS; 

d) apresentar mensalmente e anualmente balancetes da receita e despesas do 

MASS; 

e) aceitar doações, heranças e legados, que forem feitos aos MASS; 

f) promover registro cadastral dos bens patrimoniais, registrando-os em livro 

próprio; 

g) movimentar conta bancária da entidade, assinar cheques, ordem de 

pagamento ou outros documentos de cunho financeiro ou na assunção de 

compromissos econômicos, em conjunto com o Presidente Executivo; 

h) pagar as despesas autorizadas pelo Presidente Executivo; 

i) apreciar as contas dos serviços relativamente às verbas que lhe forem 

atribuídas; 

j) prestar todo esclarecimento que lhe forem solicitados pela Diretoria Executiva 

e pelo Conselho Deliberativo do MASS; 

k) outros encargos que forme atribuídos pelo Presidente. 

 

 

DO CONSELHO FISCAL 
 
Artigo 29º - O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização econômico-financeira do 

MASS, será constituído por três conselheiros titulares, sendo dois indicados pelo 

Conselho Deliberativo e um indicado pelos sócios natos, que serão empossados na 

Assembléia Geral concomitante à eleição e posse do Conselho Deliberativo e da 

Diretoria Executiva, e possuirá mandato de três anos, sendo admitida uma reeleição 

de mandato. 

 

Parágrafo Primeiro – Em caso de necessidade de substituição de um ou mais 

membros do Conselho Fiscal, o Presidente do Conselho Deliberativo, poderá indicar 

um ou mais substitutos, até a finalização do mandato. 
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Parágrafo Segundo – Não poderão ser membros do Conselho Fiscal os membros 

da Diretoria Executiva, durante seu mandato, nem ocupantes de cargos ou de 

funções administrativas no MASS. 

 

Artigo 30º - Compete ao Conselho Fiscal: 

a) fiscalizar e examinar, a qualquer tempo, os livros, documentos, saldos de 

caixa, contas bancários, balancetes enfim, praticar todos os atos que se 

tornem necessários ao rigoroso controle da situação financeira do MASS; 

b) dar parecer, por escrito, sobre as contas da Diretoria Executiva a serem 

apresentadas ao Conselho Deliberativo e apresentadas para dar 

conhecimento a Assembléia Geral; 

c) dar parecer, por escrito, sobre todos os assunto de natureza econômica ou 

financeira, que venham a ser submetidos pela Diretoria Executiva ao 

Conselho Deliberativo e à Assembléia Geral; 

d) apurar, através de sindicância, as irregularidades apontadas pelos demais 

órgãos do MASS, comunicando o  apurado à Diretoria Executiva e ao 

Presidente do Conselho Deliberativo, indicando as providências corretivas; 

e) o Conselho Fiscal deverá se reunir ordinariamente no primeiro trimestre de 

cada ano, para apreciar e dar pareceres sobre o relatório financeiro da 

Diretoria Executiva, referente às atividades do ano anterior, que será 

apresentado para dar conhecimento Assembléia Geral. 

f) o Conselho Fiscal terá um coordenador, indicado por seus membros. 

 

Artigo 31º - O Conselho Fiscal deverá se reunir ordinariamente no primeiro trimestre 

de cada ano, para apreciar e dar pareceres sobre o relatório financeiro da Diretoria 

Executiva, referente às atividades do ano anterior, que será apresentado para dar 

conhecimento a Assembléia Geral. O quorum exigido para a validade das reuniões é 

de dois membros. 

 

Parágrafo Único - As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria 

de votos, e constarão de Ata lavrada em livro próprio, aprovada e assinada pelos 

conselheiros presentes. 
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Artigo 33º - O Conselho Fiscal poderá ser convocado extraordinariamente pelo 

Conselho Deliberativo ou pela Assembléia Geral. 

 

DA CURADORIA 
 
Artigo 34º - A Curadoria, não é um órgão administrativo e sim técnico, é a 

responsável por superintender os demais setores e departamentos que 

desenvolvem as atividades técnicas do MASS. A Curadoria estará a cargo da 

Comissão Diocesana de Arte Sacra da Diocese de Santos que indicará para a 

Diretoria Executiva uma pessoa com formação adequada, requerida para 

cumprimento do próprio encargo e para exercê-lo consciente, dedicada e 

diligentemente para ocupar o cargo de Curador. 

 

Artigo 35º - Compete à Curadoria: 

a) realizar e executar iniciativas que visem a preservação, do patrimônio 

histórico, religioso, cultural e artístico diocesano, regional e nacional, através 

da guarda, conservação, valorização, e recuperação de bens materiais 

móveis e imóveis, incorporados ou depositados no MASS, pertencentes ou 

não ao acervo da Mitra Diocesana de Santos; 

b) criar e instalar serviços e departamentos, em conjunto com a Diretoria 

Executiva, para a realização e desenvolvimento das finalidades e das 

atividades da associação; 

c) em conjunto com a Diretoria Executiva, tem por função e competência 

formular, articular e executar as diretrizes políticas e técnicas do MASS, 

deliberar sobre novos projetos e áreas de atuação e acompanhar o 

desempenho de projeto em andamento. 

d) executar e apresentar pareceres sobre o patrimônio cultural atual e futuro sob 

a guarda do MASS, quando solicitado, pela Diretoria Executiva; 

e) apoio técnico e a promoção da execução de obras de construção, ampliação, 

remodelação, conservação e restauro, bem como de apetrechamento e 

equipamento, procedendo à adjudicação, fiscalização e direção das 

respectivas empreitadas em bens imóveis nos bens culturais sob a guarda do 

MASS; 
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f) apoio técnico e a promoção da execução de reparos de restauro e 

manutenção, procedendo à adjudicação, fiscalização e direção dos 

respectivos trabalhos em bens móveis dos bens culturais sob a guarda do 

MASS; 

g) o inventário e a promoção de ações de investigação, estudo e divulgação, 

relativas ao patrimônio cultural sob a guarda do MASS; 

h) colaborar com o plano anual de ação do MASS e a proposta orçamentária; 

a) promover ações de sensibilização dirigidas aos cidadãos, contribuindo para o 

conhecimento, defesa e salvaguarda do patrimônio cultural sob guarda do 

MASS; 

b) organizar e manter um centro de documentação para consulta interna e 

externa relativa a recuperação e valorização do patrimônio cultural sob 

guarda do MASS; 

c) promover a gestão conjunta das coleções e dos imóveis sob guarda do 

MASS; 

i) apresentará pareceres técnicos a Diretoria Executiva, sempre que houver, a 

necessidade de contratação de terceiros para executar serviços técnico em 

bens móveis e imóveis sob guarda do MASS. 

j) desenvolver política de aquisição, recebimento em doação ou custódia, e 

descarte de bens imóveis; 

k) fiscalizar e promover, junto a Diretoria Executiva, a conservação e 

manutenção das instalações e equipamentos do MASS; 

 

Artigo 36º - O trabalho do Curador poderá ser remunerado. 

 

DO CONSELHO CONSULTIVO 
 
Artigo 37º - O Conselho Consultivo, não é um órgão administrativo, técnico, ou 

fiscalizador do MASS, tem apenas caráter de colaboração às atividades do MASS e 

de participação comunitária, indicado pelo Conselho Deliberativo, para mandato de 

três anos, que será formado por no máximo 20 membros pertencentes aos 

associados colaboradores, representantes de vários segmentos da sociedade, tais 

como do setor cultural, instituições pública e privadas, associações nacionais e 

internacionais e que possuem relevância na convivência social. 
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Parágrafo Único: Os membros do Conselho Consultivo tomarão posse em reunião 

extraordinária do Conselho Deliberativo, sendo que ao longo do período do mandato 

vigente poderão ser agregados membros para cadeiras vagas. 

 

Artigo 38º - Compete ao Conselho Consultivo: 

a) se reunir sempre que for solicitado pela Diretoria Executiva e pelo Conselho 

Deliberativo; 

b) apresentar pareceres, sempre que for solicitado pela Diretoria Executiva e 

pelo Conselho Deliberativo, sobre assuntos relacionados aos objetivos do 

MASS. 

 

CAPÍTULO IV 
DO PATRIMÔNIO E DAS FONTES DE RECURSOS 
 

Artigo 39º - O patrimônio do MASS é constituído por bens móveis e imóveis, e de 

valores advindos de doações, contribuições sociais, donativos, subvenções, 

patrocínios, cooperações, de rendas de aplicações financeiras, gerado por suas 

atividades, e de outros bens e direitos que caso possua ou venha a possuir. 

 

Artigo 40º - As peças artísticas, religiosas e constituidoras do patrimônio cultural 

pertencentes ao acervo do MASS, ou sob sua guarda, devem estar inventariadas e 

tombadas. 

 

Artigo 41º - As peças tombadas pertencentes ao acervo do MASS, apenas poderão 

ser emprestadas a outras instituições, com a autorização do Presidente do MASS, 

do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, e da Curadoria, e 

seguindo todas as etapas de processo de empréstimo criado pela Curadoria, e sob 

sua supervisão; 

 

Artigo 42º - As fontes de recursos para a atuação e manutenção do MASS 

decorrerão: 

a) das contribuições sociais com valores definidos pelo Conselho Deliberativo; 



240 
 

 

b) arrecadação de recursos materiais através do valor de ingresso cobrado aos 

visitantes do MASS 

c) taxas que poderão ser instituídas e cobradas pela participação em cursos, 

conferências, e atividades afins que realizadas pelo MASS; 

d) elaboração direta ou associada a outras instituições, de estudos, cursos, 

projetos ou programas relacionados aos seus objetivos; 

e) arrecadação de recursos materiais e financeiros, através campanhas 

específicas junto sociedade; 

f) recebimento de bens móveis e imóveis, verbas e donativos dos setores 

público e privado; 

g) doações de recursos materiais, humanos, técnicos e financeiros, realizados 

por pessoas físicas e jurídicas, e instituições nacionais e internacionais; 

h) através de acordos de cooperação com instituições nacionais e 

internacionais; 

i) elaboração de projetos para obtenção de patrocínio sob forma de apoio 

cultural, em conformidade com os programas oficiais, previstos em lei; 

j) receita proveniente de contratos, convênios e termos de parceira celebrados 

com pessoas físicas e jurídicas, de direito público e privado; 

k) rendimentos financeiros advindos de aplicação financeira; 

l) receita proveniente de serviços prestados e da venda de publicações e 

produtos. 

 

Artigo 43º - O MASS poderá exercer, assessoramento, prestação de serviços de 

consultoria ou assistência técnica, em atividades relacionadas com seu objetivo 

principal, sendo solicitado ou contratado por entidades de direito público e privado, 

nacionais e internacionais. 

 

Artigo 44º - O MASS possui capacidade editorial própria, bem como capacidade de 

promover a produção de réplicas e demais matérias de apoio às visitas do público, e 

de pesquisa técnica, podendo proceder à venda ou, por qualquer outro modo, dispor 

respectivo produto, assegurando os direitos editoriais. 
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Artigo 45º - Os bens e serviços prestados nos termos do inciso “b”, “c” e “l” do artigo 

42 e dos artigos 43 e 44 serão remunerados segundo critérios e tabelas a aprovar 

por despacho da Diretoria Executiva. 

 

Artigo 46º - O MASS aplicará suas rendas, seus recursos e eventual resultado 

operacional integralmente no território nacional e na manutenção e no 

desenvolvimento de seus objetivos institucionais, prestando serviços 

permanentemente, sem qualquer discriminação de clientela. 

 

CAPÍTULO V 
DO EXERCÍCIO SOCIAL E DAS CONTAS 
 

Artigo 47º - O ano Social coincidirá com o ano civil. Ao fim de cada exercício fiscal a 

Diretoria Executiva, preparará o relatório de suas atividades e demonstrações 

financeiras, na forma da lei, para apreciações do Conselho Fiscal e Conselho 

Deliberativo, para dar conhecimento dos mesmos a Assembléia Geral Ordinária, no 

primeiro quadrimestre de cada ano. 

 

CAPÍTILO VI 
DA REFORMA DO ESTATUTO E DA DISSOLUÇÃO 
 
Artigo 48º - O presente estatuto poderá ser reformado, no todo ou em parte, por 

proposta dos Associados Natos ou da Diretoria Executiva, com parecer favorável do 

Conselho Deliberativo, em Assembléia Geral Extraordinária, especialmente nos 

termos do artigo 16, inciso II, letra “a” com o quorum de instalação e de aprovação 

da matéria estabelecida no artigo 16, inciso V  vedada, porém qualquer alteração 

que implique na redução ou extinção das atribuições do Presidente. 

 

Artigo 49ª – A dissolução do MASS ocorrerá segundo decisão unânime do 

Conselho Deliberativo, em conjunto com a Diretoria Executiva, em reunião 

convocada para este fim, o seu patrimônio será revertido em favor da Mitra 

Diocesana de Santos, sendo que os bens móveis e imóveis pertencentes á outras 

pessoas jurídicas ou físicas, e que estão sob sua guarda, serão devolvidos aos 

respectivos donos. 
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CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Artigo 50º - O MASS poderá remunerar profissionais que atuem efetivamente na 

gestão executiva da entidade, prestadores de serviços autônomos ou empregados 

necessários para a execução de seus objetivos sociais. 

 

Artigo 51º - Os casos omissos neste Estatuto serão apreciados pelos Associados 

Natos e Fundadores, e Conselho Deliberativo. 

 

Artigo 52º - O presente estatuto foi aprovado na Assembléia Geral de 24 de outubro 

de 2008, e entra em vigor na data de seu registro no Cartório competente. 

Dr. Armando Terras OAB/SP 21756 

Dr. Orlando Moreira dos Santos Junior B.L. 

Dra Vanessa Ribau Diniz Fernandes OAB/SP 136357 

Dr. Enzo Poggiani OAB/SP 9820 

II – Eleição, para a gestão 2009-2011, do Conselho Deliberativo, do Secretário do 

Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva. – Esclareci que de acordo com a 

aprovação da modificação do Estatuto acima descrito, se adequando com o novo 

código civil brasileiro, será realizada a eleição para a gestão 2009-2011, segundo as 

normas e diretrizes do mesmo, dando prosseguimento o Exmo. e Revmo. Dom Jacyr 

Francisco Braido, C. S., Bispo Diocesano de Santos, na qualidade de associado 

nato indicou os seguintes nomes, para serem admitidos na condição de associados 

efetivos: Sr. Armando Terras; Pe. Claudenil Moraes; Sr. Fernando Gregório de 

Oliveira Pereira; Pe. Francisco José Greco; Sr. Jaime Calixto; Mons. João Joaquim 

Vicente Leite; Sr. José Saia Neto; Sr. Luis Fernando de Almeida; Sra. Marcela 

Rezek; Sra. Maria Helena Lambert; Pe. Ricardo de Barros Marques; Sra. Vanessa 

Ribau Diniz Fernandes; Sra. Ana Cristina Pazini Requejo; – Eleição do Conselho 

Deliberativo O Exmo. e Revmo. Dom Jacyr Francisco Braido C. S., Bispo Diocesano 

de Santos na qualidade de associado nato, indicou os seguintes nomes para compor 

o Conselho Deliberativo: Dom Jacyr Francisco Braido C. S., Bispo Diocesano de 

Santos – Presidente (nato); Revmo. Pe. Antonio Baldan Casal Vigário Geral – Vice-

Presidente (nato), o. Sr. Alberto Ferreira do Carmo Filho, representante da 
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Sociedade Visconde de São Leopoldo (indicado pelos associados natos), da Profa. 

Maria Helena Lambert, Reitora da Universidade Católica de Santos – UNISANTOS 

(indicada pelos associados natos), e o Sr. Luis Fernando de Almeida, Presidente do 

Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN (indicado pelos 

associados natos), Sr. Fernando Gregório de Oliveira Pereira, Sr. José Saia Neto, 

Sr. Jaime Calixto, e Sra. Vanessa Ribau Diniz Fernandes, esta última sendo 

sugerida para Secretária do Conselho Deliberativo. Foram acolhidos pela 

Assembléia por aclamação. Eleito o Conselho Deliberativo, demos por empossados 

todos os membros. Lembrou-se que devia se eleger nesta mesma Assembléia a 

Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal. O Exmo. e Revmo. Dom Jacyr Francisco 

Braido, C. S., Bispo Diocesano de Santos, apresentou ainda sugestão para compor 

a Diretoria Executiva constituída das seguintes pessoas Monsenhor. João Joaquim 

Vicente Leite, como Presidente Executivo, Senhora Marcela Rezek, como Vice-

Presidente Executivo, Padre Ricardo de Barros Marques, como Secretário, e Padre 

Claudenil Moraes da Silva, como Tesoureiro, para formação do Conselho Fiscal, as 

seguintes pessoas, Senhora Ana Cristina Pazini Requejo, Senhor Armando Terras, 

Padre Francisco José Greco, que foram acolhidos pelo Conselho Deliberativo por 

aclamação. Eleitos os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, foram 

dados por empossados todos os membros. O Exmo. e Revmo. Também foi sugerido 

pelo Exmo. e Revmo. Dom Jacyr Francisco Braido, como representante da Diretoria 

Executiva, o convite, para associados colaboradores, visando a futura formação do 

Conselho Consultivo, os seguintes nomes: Sr. Bento Constantino Junior; Sr. Carlos 

Gutierrez Cerqueira; Sr. Eduardo Caldeiras; Sr. Elcio Rogério Secomandi; Sr. Enzo 

Poggiani; Sr. Francisco E. Surian, Sra. Guadalupe Corrêa Mota, Sr. Helio Vieira; Sr. 

Julio Moraes; Sra. Margarida E. C. Marques Rodrigues; Sr. Manoel Lourenço das 

Neves; Sr. Marcos César Rorigues; Sr. Marcus Vinicius Moreira; Sr. Mauricio 

Nascimento Ferreira; Sr. Orlando Moreira dos Santos Junior; Sra. Pilar Garcia dos 

Santos, Cel. Sergio Del Bel Junior; Sra. Verena Huke; Sr. Victor Hugo Mori; Sr. 

Waldir Rueda, estes aceitaram e foram prontamente acolhidos pelo Conselho 

Deliberativo para ingressar no quadro social do MASS. O Conselho Deliberativo e a 

Diretoria-Executiva exercerão o mandato, durante o próximo triênio 2009-2011. O 

Exmo. e Revmo. Dom Jacyr Francisco Braido conclamou o novo Conselho e desejou 

um bom desempenho à Diretoria Executiva eleita III – O Exmo. e Revmo. Dom Jacyr 

Francisco Braido, C. S., Bispo Diocesano de Santos, discorreu sobre a importância 
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do Museu de Arte Sacra e da renovação do estatuto do mesmo para sua 

manutenção e continuidade e abriu a palavra aos participantes, - VI – Finalizando 

foram lidas as procurações outorgadas para representação nesta assembléia, que 

ficam arquivadas. O Exmo. e Revmo. Dom Jacyr Francisco Braido, C. S., Bispo 

Diocesano de Santos, deu por encerrada Assembléia Geral Ordinária do Museu de 

Arte Sacra de Santos - MASS, às dezesseis horas e quatorze minutos, mandando-

me lavrar a presente ata que foi por mim lavrada e assinada bem como por todos 

presentes. 

01. Exmo. e Revmo. Dom Davi Picão (Bispo Emérito de Santos) 

02. Exmo. e Revmo. Dom Jacyr Francisco Braido (Bispo Diocesano de Santos) 

03. Revmo. Pe. Antonio Baldan Casal (Vigário Geral) 

04. Sr. Alberto Ferreira do Carmo Filho 

05. Sr. Sr. Armando Terras 

06. Sra. Ana Cristina Pazini Requejo 

07. Sr. Aurélio Formoso 

08. Sr. Carlos Gutierrez Cerqueira 

09. Pe. Claudenil Moraes da Silva 

10. Sr. Eduardo Caldeiras 

11. Sr. Elcio Rogério Secomandi 

12. Sr. Enzo Poggiani 

13. Sr. Fernando Gregório de Oliveira Pereira 

14. Pe. Francisco José Greco 

15. Sr. Francisco  Emilio Surian 

16. Sra. Guadalupe Corrêa Mota 

17. Sr. Helio Vieira 

18. Sr. Jaime Calixto 

19. Mons. João Joaquim Vicente Leite 

20. Sr. José Saia Neto 

21. Sr. Julio Moraes 

22. Sr. Luis Fernando de Almeida 

23. Sr. Manoel Lourenço das Neves 

24. Sra. Marcela Rezek 

25. Sr. Marcos César Rodrigues 

26. Sr. Marcus Vinicius Moreira 
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27. Sr. Mauricio Nascimento Ferreira 

28. Sra. Maria Helena Lambert 

29. Irmã Maria Teresa Sestari 

30. Sra. Margarida E. C. Marques Rodrigues 

31. Sr. Orlando Moreira dos Santos Junior 

32. Sra. Pilar Garcia dos Santos 

33. Pe. Ricardo de Barros Marques 

34. Sra. Rosemeire Batista do Carmo 

35. Sra. Ruth Prates 

36. Sra. Sebastiana Antonia da Silva 

37. Cel. Sergio Del Bel Jr. 

38. Dra. Vanessa Ribau Diniz Fernandes 

39. Sr. Victor Hugo Mori 

40. Sra. Verena Ruke 

41. Sr. Waldir Rueda 
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APÊNDICE E – Modelo de pesquisa de satisfação do Museu de Arte Sacra de 

Santos  
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APÊNDICE F – Modelo de pesquisa de satisfação da monitoria Missa com Café 
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ANEXOS 

 
ANEXO A – Termo de autorização de “Cliente” de Trabalho de Conclusão de Curso 
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ANEXO B – Cessão de direitos de depoimento oral 
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ANEXO C – Cessão gratuita de direitos de depoimento oral 
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ANEXO D – Cessão gratuita de direitos de depoimento oral 
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ANEXO E – Cessão gratuita de direitos de depoimento oral 
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ANEXO F – Orçamento Marcenaria Arte Moderna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcenaria Arte Moderna 
Cnpj: 13.954.564/0001-05 

Rua Liberdade,728, B, Aparecida, Santos – SP. CEP: 11025-032 
Tel.:(13)3062-5566 / (13)99735-9892 E-mail: marcenariaartemoderna@gmail.com 
www.marcenariaartemoderna.com.br 
 

 

Orçamento 

 
Qtd

e 

Descrição Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

01 

 

Painel de madeira preto com texto. 

 

 

R$ 600,00 

 

 

 

R$ 

600,00 

 

 

 

- 
R$ 

600,00 
 

 

 
Condição de Pagamento: deposito em conta ou cartão de crédito ou débito em nossa loja. 

Prazo de entrega:  30 dias. 

 

Santos, 07 de novembro de  2016. 
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ANEXO G – Orçamento Multimídia Company 
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ANEXO H – Orçamento Demar Gráfica 
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