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RESUMO 

 
O presente trabalho, desenvolvido pela Agência Experimental Beija-Flor 
Comunicação Social e Cultural, é um Projeto Experimental de Relações Públicas 
desenvolvido para uma instituição do terceiro setor que há 30 anos promove a 
cultura na Baixada Santista. O Projeto consiste na análise e segmentação de 
públicos de interesse para aperfeiçoamento e adequação das práticas de 
comunicação da organização-cliente, Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto. As 
ações propostas neste Projeto objetivam o êxito dos relacionamentos da Instituição 
com seus públicos, para consolidá-la como referência de espaço cultural na Região. 
 

Palavras-chave: Pinacoteca. Relações Públicas. Comunicação. Terceiro setor. 
Cultura. Benedicto Calixto. 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
  
This work, developed by the Experimental Agency “Beija-Flor Comunicação Social e 
Cultural”, is a Public Relations Experimental Project developed for a third sector 
institution that has been promoting Culture in Baixada Santista for the past 30 years. 
The Project consists of an analysis and segmentation of the audience of concern for 
improvement and adaptation of communication practices conducted by the client-
organization, Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto. The actions proposed within 
this Project aim at the success of the Institution’s relationship with its publics, 
consolidating the institution as a benchmark in terms of cultural venue in the Region. 
  
Keywords: Art Gallery. Public Relations. Communication. Third sector. Culture. 
Benedicto Calixto. 
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AGÊNCIA BEIJA-FLOR 

 
Quem somos 

A agência Beija-Flor Comunicação Social e Cultural desenvolve ações de 

comunicação estratégica e projetos para potencializar o empenho das organizações 

dispostas a investir na construção colaborativa da educação sociocultural da nossa 

sociedade, além de firmar parcerias com empresas que valorizem os mesmos ideais. 

 

Histórico da Agência 

A agência Beija-Flor surgiu em 2013, quando quatro universitárias decidiram, 

através de suas afinidades, formar um grupo que as acompanharia na trajetória 

acadêmica na graduação. Vários foram os nomes discutidos, mas o vencedor era o 

que melhor definia os objetivos das universitárias: rapidez, eficiência e qualidade. As 

quatro estudantes de Relações Públicas acreditavam que, com esforço coletivo, 

seria possível transformar tudo em que tocavam para melhor, assim como o beija-

flor, que transporta pólen entre flores, perpetuando desse modo variadas espécies 

de plantas.  

Atualmente, a agência Beija-Flor atua no ramo da Comunicação Social e 

Cultural, auxiliando empresas e fundações a se posicionarem perante a sociedade 

de forma ética, responsável e assertiva, contribuindo para o enriquecimento cultural 

das pessoas. 

 

Diretrizes organizacionais 

Valorizamos que o ambiente de trabalho seja descontraído para extrair o 

máximo de criatividade, a fim de garantir a qualidade dos serviços e a satisfação dos 

nossos clientes. A união da equipe é o norte que nos leva a superar as expectativas 

e criar soluções de comunicação eficazes e inovadoras. 

Tais princípios estão sintetizados a partir de nossa missão, visão e valores:  

 

Missão 

Desenvolver projetos de Relações Públicas para organizações 

disseminadoras da cultura. 
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Visão 

Ser uma agência de comunicação reconhecida no âmbito social e cultural da 

Baixada Santista. 

 
Valores 

● Trabalho em equipe; 

● Criatividade e inovação; 

● Compromisso com o cliente; 

● Qualidade; 

● Transparência. 

 

Identidade visual corporativa 

Logotipo: O logotipo da agência é composto pelo nome de marca “Beija-Flor 

Comunicação Social e Cultural” e por uma imagem estilizada e minimalista 

sutilmente traçada que forma uma ave da espécie beija-flor, próxima de uma flor. 

Nome de marca: O nome da marca foi inspirado na rapidez e eficiência da 

espécie de ave beija-flor, que transporta pólen entre flores, perpetuando desse modo 

variadas espécies de plantas.  

 

Ilustração 1: Logotipo da Agência 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 
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Fonte "Beija-Flor": Juice ITC 

Cor "Beija-Flor": Preto (C0 M0 Y0 K100) 

 

Fonte "Comunicação Social e Cultural": Arial 

Cor "Comunicação Social e Cultural": Preto (C0 M0 Y0 K100) 

 
Imagem de marca: Os traços do desenho transparecem a delicadeza que a 

Agência Beija-Flor quer transmitir para o público-alvo, assim como as cores buscam 

refletir seus valores e conceitos. 

 
Quadro 1: Cores e significados do logotipo da Agência 

 

 

 

Azul: Verdade, intelectualidade, paz, confiança, 

amizade, fidelidade, segurança.  

 

 

 

 

 

 

 

Laranja: Força, energia, operacionalidade e alegria. 

 

 
 

 

 

 
Verde: Tranquilidade, equilíbrio, suavidade, coragem, 
firmeza, possibilidade. 

Fonte: Agência Beija-Flor 
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Mercado de atuação 

O mercado de atuação da Agência Beija-Flor Comunicação Social e Cultural 

se concentra na Baixada Santista e Grande São Paulo. 

 
Serviços oferecidos 

 Comunicação interna - Trabalhamos a comunicação interna com o 

objetivo de engajar a equipe e fazer com que o ambiente organizacional 

estimule a produtividade e participação coletiva. Primamos pela 

transparência e pela comunicação de forma abrangente para que alcance 

todos os setores da organização. 

 

 Comunicação digital e gestão de mídias - Entendemos que, nos dias 

atuais, a facilidade de acesso à internet torna as mídias digitais, na maioria 

das vezes, o primeiro contato do cliente com a organização. Diante desse 

contexto, criamos maneiras interativas e dinâmicas de administrar esses 

instrumentos e medir sua eficácia. 

 

 Relacionamento comunitário - Organização e comunidade possuem 

interesses mútuos uma para com a outra. Para tanto, desenvolvemos 

práticas de comunicação que as aproximem e intensifiquem o 

relacionamento e participação entre elas. 

 

 Relação com a imprensa - A imprensa é um agente propagador de 

notícias e informações das instituições. Sendo assim, somos responsáveis 

por elaborar conteúdos positivos sobre a organização aos veículos de 

imprensa e estar à disposição para resposta de possíveis solicitações. 

 

 Media Training - Somos uma agência especializada em capacitar porta-

vozes da organização para contato com os veículos de imprensa por meio 

de treinamentos, reuniões e atividades. 

 



23 
 

 Auditoria de imagem - Reconhecemos a importância de uma imagem 

positiva e respeitada das organizações. Portanto, mensuramos por meio de 

auditoria de imagem a reputação da empresa diante de seus stakeholders. 

 
 Pesquisas de opinião - Produzimos pesquisas de opinião com públicos 

específicos a partir de problemas, objetivos e hipóteses levantadas pelo 

cliente e por observação da Agência, a fim de criar soluções de 

comunicação embasadas nos resultados e avaliações obtidos.  

 

 Consultoria - Realizamos consultoria especializada em gestão da 

comunicação. Dessa forma, nos baseamos em pesquisas para avaliação 

de cenários e reconhecimento de problemas para que possamos propor 

estratégias de comunicação integrada para melhor relacionamento com os 

stakeholders da organização.  

 

 Planejamento estratégico de comunicação - Desenvolvemos 

planejamento estratégico de comunicação com foco em análises do micro e 

macro ambiente e no planejamento de estratégias e táticas que viabilizem 

ações de relações públicas. 

 

 Organização de eventos - Acreditamos no potencial aproximativo dos 

eventos para o relacionamento da organização com seus públicos de 

interesse. Tendo esse princípio em vista, planejamos e estruturamos 

eventos de acordo com as necessidades e objetivos de nossos clientes. 

 

 Estrutura Operacional - Entender e respeitar a estrutura operacional de 

cada instituição é determinante para o bom funcionamento organizacional. 

Com base nesse fundamento, propomos instrumentos de representação 

gráfica que ilustrem as cadeias hierárquicas e os fluxos da organização. 
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1.INTRODUÇÃO 

O Casarão que atualmente abriga a Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto 

foi uma das primeiras residências a ser construída na orla da praia no século XIX, 

pelo Alemão Anton Carl Dick. O local foi residência da família Dick, da família Pires, 

e sede do asilo dos inválidos, e em 1921 o Barão do Café Francisco da Costa Pires 

readquiriu o imóvel realizando uma grande reforma e alteração do estilo 

arquitetônico. Muitos anos após a saída da família Pires do local, na década de 

1970, o Casarão se tornou um cortiço e passou por grande deterioração. 

Após completo abandono do local, a Prefeitura de Santos recuperou o imóvel 

com apoio da população e tombou o Casarão como patrimônio histórico. A partir de 

então, deu-se deu início a um minucioso trabalho de restauração que levou seis 

anos. Em 1992, a Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto se instalou no já 

restaurado Casarão Branco, situado à Avenida Bartolomeu de Gusmão, número 15, 

no bairro Boqueirão, em Santos - SP. 

Para homenagear o consagrado pintor Benedicto Calixto e abrigar suas 

obras, a Fundação recebeu o nome do artista, que produziu inúmeros trabalhos 

internacionalmente conhecidos, muitos deles retratando a cidade de Santos. A 

Fundação Pinacoteca expõe, em sua grande maioria, pinturas enquadradas, que 

são apresentadas temporariamente ou permanentemente. 

De acordo com o Estatuto Social (2003), as finalidades da Fundação 

Pinacoteca Benedicto Calixto incluem o estímulo às artes em geral (com foco nas 

artes plásticas), a exposição de obras de artistas nacionais e internacionais do 

passado e do presente, e a permanência de seus serviços e atividades como forma 

de constituir um centro dinâmico de estudo, pesquisa, defesa, preservação e difusão 

das artes em Santos. 

Com objetivo de tornar a Fundação Pinacoteca Benedicto referência como 

espaço cultural da Baixada Santista, a agência Beija-Flor Comunicação Social e 

Cultural, que desenvolve ações de comunicação estratégica e projetos para 

potencializar o empenho das organizações dispostas a investir na construção 

colaborativa da educação sociocultural da nossa sociedade, elaborou um Projeto 

Experimental de Relações Públicas para que a Instituição se relacione com seus 

públicos de interesse de forma mais assertiva e amplie o número de visitações em 

seus eventos e exposições. 
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Para arquitetar o projeto de comunicação, a Agência realizou estudos por 

meio de ferramentas de análise de cenários, por meio de análise SWOT para 

identificar as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades da organização e 

benchmarking que possibilita o estudo de forma comparativa das organizações 

referências a fim de adotar de forma adaptada as melhores práticas. Também foram 

elaboradas pesquisas de observação e opinião a fim de coletar informações para 

desenvolver o projeto de comunicação. 

A construção do Projeto iniciou-se com o embasamento teórico relacionado à 

Comunicação e Relações Públicas no terceiro setor; o universo cultural ao qual a 

Pinacoteca de Santos está inserida, em um recorte bem específico devido à 

amplitude e grande importância do tema; e um estudo aprofundado da história da 

Fundação, do pintor Benedicto Calixto e do Casarão Branco que abriga a instituição 

cliente deste Projeto. 

Com base nas informações obtidas pela Agência, foi possível elaborar o 

diagnóstico da Instituição, que tem a finalidade de identificar quais os principais 

problemas de comunicação da Pinacoteca e de relacionamento com seus públicos. 

A partir do reconhecimento das carências apresentadas pela Organização, a 

Agência elaborou o projeto de ações de Relações Públicas, que contempla a 

reformulação da identidade visual, produção de organograma, mapeamento de 

público, implementação de inovações locais, divulgação de propagandas em mídias 

de massa, comunicação dirigida escrita, gestão de mídias digitais, visitas específicas 

e eventos. 

A agência Beija-Flor considera que as ações propostas neste Projeto são 

fundamentais para o êxito dos relacionamentos da Pinacoteca de Santos com seus 

públicos, consolidando-a como referência de espaço cultural na Baixada Santista. 
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2.REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.Relações Públicas e Comunicação no terceiro setor 
O terceiro setor compreende iniciativas voluntárias que visam oferecer maior 

acesso a serviços assistenciais, educacionais, culturais entre outros, como afirma 

Silva e Menezes (2008). O termo terceiro setor faz referência a grupos formados 

pela comunidade com os mesmos propósitos e reivindicações.  

Como define Fernandes, o 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 expandindo o seu sentido para outros domínios, graças, 
sobretudo, à incorporação do conceito de cidadania e de suas múltiplas 
manifestações na sociedade civil. (FERNANDES apud PERUZZO, 2009, 
p.156). 

 

Para Peruzzo (2009, p. 3), o terceiro setor atua fortemente para solucionar 

problemas sociais enquanto as responsabilidades do Estado são atenuadas, de 

modo que denotam ser obrigações exclusivas destas organizações. “Atribuindo à 

sociedade civil parte da obrigação de solucionar antagonismos gerados pelas várias 

formas de injustiça social”. 

 
Em outras palavras, o patamar sobre o qual se estrutura o terceiro setor se 
diferencia daquele que sustenta empresas e governos, cujas estratégias 
são montadas com o objetivo de extrair lucros e, ainda, exercer o controle 
social, com base em ideologias, leis e políticas que regulam e movimentam 
a engrenagem societária. (PERUZZO, 2009, p. 4). 

 

Este setor é formado por uma pluralidade de instituições, Meneses define 

como “organizações não governamentais: associações, fundações, entidades 

filantrópicas, culturais, educativas e de classes etc.” (MENESES, 2008, p. 3). 

De acordo com a pesquisa "As fundações privadas e associações sem fins 

lucrativos no Brasil 2010", realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE), em 2010 existiam oficialmente no Brasil 290,7 mil Fundações 

Privadas e Associações sem Fins Lucrativos - Fasfil, em um total de 556,8 mil 

entidades sem fins lucrativos. 

São consideradas Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos 

(FASFIL) as organizações que se ajustam em cinco critérios: 
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(a) privadas, não integrantes, portanto, do aparelho de Estado; 
(b) sem fins lucrativos, isto é, organizações que não distribuem eventuais 
excedentes entre os proprietários ou diretores e que não possuem como 
razão primeira de existência a geração de lucros - podendo até gerá-los, 
desde que aplicados nas atividades fins; 
(c) institucionalizadas, isto é, legalmente constituídas; 
(d) autoadministradas ou capazes de gerenciar suas próprias atividades;  
(e) voluntárias, na medida em que podem ser constituídas livremente por 
qualquer grupo de pessoas, isto é, a atividade de associação ou de 
fundação da entidade é livremente decidida pelos sócios ou fundadores. 
(IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010). 

 

A tabela a seguir demonstra a classificação das entidades sem fins lucrativos 

e o número de organizações que atuam em cada área: 
 

Tabela 1: Classificação das entidades sem fins lucrativos 

Classificação das entidades sem fins 
lucrativos 

Número de unidades locais das 
fundações privadas e associações 

sem fins lucrativos 

Total Percentual (%) 
Total 290 692 100.0 

Grupo 01 - Habitação 

01.0 Habitação 

292 

292 

0,1 

0,1 

Grupo 02 - Saúde 

02.1 Hospitais 

02.2 Outros serviços de saúde 

6 029 

2 132 

3 897 

2,1 

0,7 

1,3 

Grupo 03 - Cultura e recreação 

03.1 Cultura e arte 

03.2 Esporte e recreação 

36 921 

11 995 

24 926 

12,7 

4,1 

8,6 

Grupo 04 - Educação e pesquisa 

04.1 Educação infantil 
04.2 Ensino fundamental 
04.3 Ensino médio 

04.4 Educação superior 
04.6 Estudos e pesquisas 

04.7 Educação profissional 
04.8 Outras formas de 
educação/ensino 

17 664 

2 193 

4 475 

2 107 

1 395 

2 059 

531 

4 904 

6,1 

0,8 

1,5 

0,7 

0,5 

0,7 

0,2 

1,7 

Grupo 05 - Assistência social 
05.0 Assistência social 

30 414 

30 414 

10,5 

10,5 

Grupo 06 - Religião 

06.0 Religião 

82 853 

82 853 

28,5 

28,5 

Grupo 07 - Partidos políticos, 
sindicatos, associações patronais e 
profissionais 

44 939 

 
 

15,5 
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07.3 Associações empresariais e 
patronais 

07.4 Associações profissionais 

07.5 Associações de produtores 
rurais 

4 559 

 
17 450 

 
22 930 

1,6 

 
6,0 

 
7,9 

Grupo 08 - Meio ambiente e proteção 
animal 

08.0 Meio ambiente e proteção 
animal 

2 242 
 

2 242 

0,8 
 

0,8 

Grupo 09 - Desenvolvimento e defesa 
de direitos 

09.1 Associações de moradores 

09.2 Centros e associações 
comunitárias 

09.3 Desenvolvimento rural 
09.4 Emprego e treinamento 

09.5 Defesa de direitos de grupos e 
minorias 

09.6 Outras formas de 
desenvolvimento e defesa de 
direitos 

42 463 
 

13 101 

20 071 

 
1 522 

507 

5 129 

 
2 133 

14,6 

 
4,5 

6,9 

 
0,5 

0,2 

1,8 

 
0,7 

Grupo 10 - Outras instituições privadas 
sem fins lucrativos 

10.8 Outras instituições privadas sem fins 
lucrativos não especificadas anteriormente 

26 875 

 
26 875 

9,3 

 
9,3 

Adaptado por: Agência Beija-Flor 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010 

 

Tendo em vista a importância do terceiro setor para o desenvolvimento social, 

são fundamentais aparatos comunicacionais e de relações públicas que auxiliem no 

progresso da organização. Como coloca Cesca “As organizações privadas, públicas, 

de economia mista e do terceiro setor, sem exceção, não podem prescindir de 

serviços de comunicação”. (CESCA, 2009 p. 350). 

As organizações sem fins lucrativos necessitam de um sistema de 

comunicação estruturado para elaboração de projetos de captação de recursos, de 

divulgação do trabalho desenvolvido pela instituição, e de transmissão da identidade 

corporativa. 

 
Grosso modo, a comunicação das organizações da sociedade civil (...) 
visam contribuir para a solução de problemas sociais reduzindo a 
desigualdade (econômica, educacional, de acesso à saúde) e a superação 
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de mecanismo estruturais geradores de contradições. Nesse processo, a 
comunicação, especialmente as relações públicas, se concretiza nos 
relacionamentos dentro das organizações e também com outros tipos de 
público. (PERUZZO, 2009, p. 166). 

 

Segundo Peruzzo, os processos comunicativos dentro de uma organização 

do terceiro setor objetivam: 

 
a) mobilizar os segmentos beneficiários da ação; (b) efetivar as mudanças 
pretendidas; (c) tornar as organizações conhecidas e respeitadas pela 
integridade de suas ações e propostas; (d) angariar apoios e recursos 
financeiros; (e) tornar públicas as propostas fundantes da razão de ser da 
instituição e assim mudar a cultura e solidificar as propostas 
transformadoras na sociedade; (f) instruir e motivar a ação dos voluntários; 
(g) dirimir conflitos internos e externos; (h) prestar contas das atividades 
desenvolvidas e das conquistas obtidas, entre outros objetivos. (PERUZZO, 
2009. p. 166). 

 

E para que esse processo seja seguido é preciso que a comunicação dessas 

organizações não seja feita de forma “amadora”. O que ao longo dos anos tem sido 

percebido e colaborado para que as instituições do terceiro setor trabalhem a 

comunicação de forma profissional. Como coloca Peruzzo: 

 
Passa-se a reconhecer as contribuições da comunicação tanto para atingir 
os objetivos-fins de cada atividade (...), como na criação de condições para 
o funcionamento das entidades (...) e no relacionamento com os meios de 
comunicação de massa como forma de dar visibilidade pública e difundir 
propostas de transformação social. (PERUZZO, 2009, p. 167). 

 

Para Simões (2009, p. 148), a atividade de Relações Públicas visa o esforço 

em conjunto entre organização - públicos para o cumprimento da missão 

organizacional. Segundo França, as Relações Públicas fundamentam-se no 

relacionamento, o que exige o conhecimento preciso dos públicos que interagem 

com a organização, para o êxito dos programas de comunicação. (FRANÇA, 2009, 

p. 209). 

Portanto, conforme Kunsch (2009, p. 205) cabe às Relações Públicas 

gerenciar a comunicação entre organização e público, de forma abrangente e 

sinérgica utilizando-se das modalidades da comunicação integrada: administrativa, 

interna, institucional e mercadológica. Para isso a autora afirma que é necessário 

saber planejar a comunicação organizacional integrada, sendo que por meio da 

comunicação institucional, administrativa e interna é possível conhecer os públicos 

de uma organização e perceber as ameaças e oportunidades inseridas no contexto 
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organizacional, enquanto a comunicação mercadológica precisa ser planejada de 

forma conjunta com a área de marketing para ser denominada comunicação 

integrada. 

Para colocar em prática as Relações Públicas nas organizações é necessário 

ter conhecimento para elaborar ações eficazes que se tornam planos, projetos e 

programas. (KUNSCH, 2003, p.325). 

 
No terceiro setor as relações públicas podem atuar desenvolvendo 
planejamento estratégico de suas ações com intuito de direcionar melhor, 
as atividades aplicadas pela instituição bem como na elaboração de 
estratégias para captação de recursos. (TARGINO, 2008, p. 2). 

 

Segundo Santana (2006, p. 149), a captação de recursos vai além de obter 

rendimentos para a continuidade dos serviços prestados pela instituição, está ligada 

à relação, aquisição e permanência de um apoiador. Por isto é importante construir 

uma imagem corporativa aprazível, para que haja reconhecimento e identificação 

que estimulem a colaboração dos parceiros. Também é necessário atuar com 

transparência na prestação de contas e dar espaço à participação e opinião da 

sociedade como um todo. 

 

Comunicação Dirigida 
As técnicas de comunicação dirigida são utilizadas em grande parte por 

profissionais de Relações Públicas para “transmitir informações específicas para 

pessoas determinadas: os públicos”. (CESCA, 2009, p.350). Devido à diversidade de 

públicos que se relaciona com as organizações, a comunicação dirigida facilita a 

transmissão e o entendimento da informação, já que através das técnicas, é possível 

adequar o veículo às particularidades de cada receptor. 

Como coloca Cesca ao citar a classificação de Teobaldo de Andrade: 
 

Quadro 2: Técnicas de comunicação dirigida 
 

 

Escritos Impressos 

Carta comercial, memorando, ofício, circular, 
requerimento, telegrama, barra de hollerith, manual de 
integração, quadro de avisos, jornal mural, cartaz, caixa 
de sugestões, mala-direta, folder, folheto, panfleto, flyer, 
volante, newsletter, press release, teaser, boletim, jornal 
de empresa, revista de empresa, relatório público, 
relatório social, livro de empresa. 
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Eletrônicos 
Todos os impressos mencionados podem ser 
transformados em eletrônicos. 

Orais 
 

Conversa, discurso, entrevista, telefone fixo, telefone 
móvel, rádio comunicador, alto-falante, intercomunicador, 
microfone. 

Aproximativos 
 

Sala de descanso, salão de beleza, sala de ginástica 
laboral, academia, praça de esportes, auditório, biblioteca, 
museu, clube, ambulatório, programas de visita, 
inauguração, datas cívicas, comemoração, concurso, 
feira, exposição, mostra, reunião, convenção, palestra, 
discurso, colóquio, seminário, fórum, painel, simpósio, 
mesa-redonda, conferência, assembleia, brainstorming, 
entrevista coletiva, jornada, workshop, oficina, ações de 
responsabilidade social. 

Auxiliares 

Visuais 

Álbum, seriado, gráfico, marca, modelo, bandeira, foto, 
mapa, pintura, sinalização, cartaz, gravura, logotipo, 
mural, quadro de caneta, organograma, maquete etc. 

Auditivos 
Alarme, apito, CD, fita magnética, rádio, sirene, teipe, sino 
etc. 

Audiovisuais Filme sonorizado, DVD, data show, CD-ROM. 
 

Fonte: ANDRADE apud CESCA, 2009, p. 351 
 

Ao aplicar as técnicas de comunicação dirigida de forma estratégica é 

possível comunicar de forma limitada, ou seja, as técnicas viabilizam que as 

informações sejam direcionadas somente ao público de interesse, tornando possível 

que esse público responda a mensagem enviada, e desta forma construir vínculos 

organização-público-organização. 

 

Comunicação visual no terceiro setor 
A comunicação visual é parte da identidade organizacional, todos os 

elementos visuais que fazem parte de uma organização transmitem seus valores e 

possibilitam que as instituições sejam reconhecidas.  

 
A comunicação visual se processa mediante mensagens visuais, que fazem 
parte da família de mensagens que atuam sobre nossos sentidos. 
Mensagem visual é o conjunto de informações emitidas por estímulos 
visuais. É um dos mais antigos e eficazes meios que permitem ao homem 
se relacionar socialmente. (VIEBIG, 2006, p.91). 

 

A comunicação visual corporativa é “um conjunto de manifestações 

expressivas que fazem a identidade de uma empresa e seus produtos, permitindo 
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estabelecer diferenciais visuais que se associam a uma organização”. (RAIGADA 

apud VIEBIG, 2006, p. 91) 

Segundo Viebig (2006, p. 97), a comunicação visual de uma organização do 

terceiro setor deve ser considerada uma ferramenta estratégica para se obter 

sucesso. A autora reforça a importância de um plano de comunicação visual em 

organizações do terceiro setor para que permaneçam no mercado. 
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2.2.A cultura 

Cultura pode ser, atualmente, classificada como um processo de evolução 

das faculdades humanas, mas foi apenas no século XVIII que o termo foi utilizado 

com esse sentido pela primeira vez. 

Cultura, segundo Thompson (1995), provém da palavra cultivar, que 

inicialmente era utilizada para determinar o cultivo de grãos ou animais; mais tarde 

veio a definir o cultivo de conhecimento. 
 

Derivada da palavra latina cultura, o conceito adquiriu uma presença 
significativa em muitos idiomas europeus no início do período moderno. Os 
primeiros usos nos idiomas europeus preservaram algo do sentido original 
de cultura, que significava, fundamentalmente, o cultivo ou cuidado de 
alguma coisa, tal como grãos ou animais. Do início do século dezesseis em 
diante, este sentido original foi estendido da esfera agrícola para o processo 
do desenvolvimento humano, do cultivo de grãos para o cultivo da mente. 
Entretanto, o uso independente do substantivo “cultura”, referindo-se a um 
processo geral ou produto deste processo, não era comum até o final do 
século XVIII e início do século XIX. O substantivo, como independente, 
apareceu primeiro na França e na Inglaterra; e, no fim do século XVIII, a 
palavra francesa estava incorporada ao alemão, grafada primeiramente 
como Cultur e, mais tarde, como Kultur. (THOMPSON, 1995, p. 167). 
 

A concepção simbólica da cultura, segundo o mesmo autor (THOMPSON, 

1995, p.175), tem sido constante tema de estudos filosóficos e das ciências sociais 

humanas, pois define o caráter simbólico da vida e do cultivo das faculdades 

humanas. 

O conceito de cultura tem sofrido grandes evoluções, segundo Marchiori 

(2006). Estamos passando por um aumento dos centros de estudos com essa 

temática, sendo que o primeiro dedicado à cultura popular surgiu na Inglaterra em 

1970, na Universidade de Birmingham. Desde então, o estudo da cultura tem sido 

abordado por diferentes iniciativas e seguimentos.  

Para Morin (1999), o estudo se torna relevante, pois a cultura não deve ser 

tomada como um conceito, tão pouco como princípio indicativo, mas sim como uma 

maneira de vivenciar uma questão.  

Marchiori (2006) observa que os padrões culturais são determinados a partir 

do conflito entre o indivíduo e sua própria cultura, portanto, para que seja estudado 

um determinado processo cultural, é necessário que o processo seja vivenciado pelo 

indivíduo, não apenas observado. 
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Dessa forma, para entendermos um processo cultural, conhecendo o 
significado de um determinado comportamento, é necessário estudar a 
cultura vivenciada pelas pessoas, avaliando seus hábitos e pensamentos, e 
as funções de suas instituições. Esse conhecimento não surge só de uma 
reconstrução; é necessário que o momento esteja ocorrendo para essa 
identificação. Dessa forma, parece que o estudo da cultura exige realidades 
concretas; não dá para imaginarmos uma realidade, a cultura é essa 
realidade. (MARCHIORI, 2006, p. 56). 

 

De acordo com análise da mesma autora, a cultura pode ser classificada 

como um fenômeno de vida própria, muito embora esteja relacionada a um contexto 

específico, pois é um padrão entre a atitude e a consciência. 

Pode-se compreender a cultura como um processo de desenvolvimento 

intelectual, pois é um acontecimento que envolve o imaginário e de grande 

reconhecimento interpessoal. 

 
A cultura é entendida como um produto social, não apenas um problema de 
criatividade individual. Todas as práticas sociais podem ser analisadas sob 
um ponto de vista cultural, à medida que se consideram as formas 
subjetivas da vida social, procurando identificar aspectos que possuam 
conteúdo. (MARCHIORI, 2006, p. 62). 

 

No Brasil, a cultura se apresenta em forma de mosaico, embora o país tenha 

passado por mais de três séculos de colonização portuguesa e possuir raiz 

majoritária lusitana. Os traços indígenas, africanos e de imigrantes italianos, 

alemães, espanhóis, poloneses, japoneses e árabes auxiliaram na construção da 

cultura brasileira. 

Thompson (1995, p.166) define que a cultura de uma sociedade é elaborada 

de acordo com as crenças, ideias, valores e costumes, além de objetos e 

instrumentos materiais. Isto posto, nota-se que o Brasil, com suas diversas 

influências, pôde adquirir uma vasta gama de detalhes que compõem a cultura de 

seu povo. 
 

O homem é um animal suspenso em teias de significados que ele mesmo 
teceu, entendo a cultura como sendo as teias, e suas análises, portanto, 
como sendo não uma ciência experimental em busca de leis, mas uma 
ciência interpretativa em busca de significados. (THOMPSON, apud Max 
Weber, 1995, p. 175). 

 

Embora a cultura faça parte da essência de cada indivíduo, nota-se que a 

busca por conhecimento, por algum tempo, foi dita como privilégio da elite, fazendo 
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com que os locais destinados a programas culturais possuíssem arquitetura 

diferenciada e exigissem vestes adequadas. 
 

O elitismo burguês coloniza a instituição cultural e nem há muita 
necessidade de efetuar gigantescas pesquisas nos concertos, museus, 
galerias de quadros, para perceber que as classes populares ali não se 
encontram. A colonização cultural se faz, evidentemente, por assimilação do 
código cuja apropriação se torna um teste e um perigo social: já que ser 
culto é pertencer à elite, as classes superiores, acossadas pelas camadas 
em ascensão para as quais a cultura é o sinal de elevação social, 
preservam seu elitismo levando-o às últimas trincheiras do esnobismo e da 
moda. (MORIN, 1999, p. 83). 

 
Após as leis de incentivos fiscais como a Lei Rouanet, de 1991, o País teve 

uma projeção positiva no investimento e disseminação da cultura. “A rede de 

incentivos fiscais, criada em todo o país, estabeleceu desta forma, por um período, o 

sentimento de que o financiamento da cultura estaria resolvido com o patrocínio 

incentivado, remetendo os produtos e artistas.” (OLIVIERI, 2004, p.21). 

A lei é uma forma de estimular o apoio ao setor cultural pela iniciativa privada. 

O interessado apresenta uma proposta ao Ministério da Cultura e, caso seja 

aprovada, poderá receber recursos de pessoas físicas ou jurídicas. Esses recursos 

poderão ser deduzidos total ou parcialmente no imposto de renda do investidor. 

Além dos incentivos legais, a modernização de espaços culturais, tais como o 

Museu do Amanhã, localizado no Rio de Janeiro, e exposições com apelo 

tecnológico, como a exposição itinerante do Museu do Futebol que permaneceu por 

três meses no Museu Pelé, em Santos, pode demonstrar ao apelo diferenciado na 

busca por novos públicos.  
 

Espaços culturais em Santos 

A cidade de Santos apresenta uma vasta diversidade de cenário que inclui a 

riqueza histórica e cultural. Devido à proximidade da capital do Estado, a grande 

movimentação de cargas e cruzeiros realizados no Porto de Santos e a proximidade 

com os principais aeroportos nacionais e internacionais, a cidade se destaca no 

turismo de negócios e apresenta um dos melhores complexos de eventos do país, 

segundo a Prefeitura de Santos. 

Além de possuir diversos pontos de apreciação da natureza, a Cidade dispõe 

de atividades voltadas para o lazer e cultura, além de manter preservado um 
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considerável número de construções históricas, disponíveis para visitação não 

apenas para turistas, mas para moradores de Santos e Região.  
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3.Cliente: Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto 

3.1.História institucional 
 
Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto 

Em 3 de junho de 1986, o Diário Oficial de Santos anunciava a instituição da 

Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto, baseada na aprovação, pela Câmara 

Municipal, da lei nº154 de 28 de maio de 1986, sancionada e promulgada pelo então 

prefeito da cidade, Oswaldo Justo. 

Seis anos mais tarde, em 4 de abril de 1992, acontecia a inauguração da 

Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto em sua restaurada sede: o Casarão Branco. 

Na ocasião, estavam presentes a prefeita da cidade, Telma de Souza, o 

presidente da Fundação, Darcy Barros, e centenas de santistas que vieram 

prestigiar o mais novo espaço cultural da Cidade. 

Pinacoteca1 tem como significado uma "coleção de quadros de pintura", ou 

mesmo um "museu de pintura". A partir da definição, podemos entender que a 

Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto expõe, em sua grande maioria, pinturas 

enquadradas, estejam elas ali temporariamente ou permanentemente.  
Além das pinturas, também é possível encontrar o busto do próprio Benedicto 

Calixto na área externa do Casarão, no jardim interno pertencente à Fundação. 

Eventos como peças teatrais, apresentações musicais e até mesmo exposições de 

orquídeas também acontecem no local, que busca incentivar a arte em suas mais 

diversas formas. 

De acordo com seu Estatuto Social (2003), as finalidades da Fundação 

Pinacoteca Benedicto Calixto incluem o estímulo às artes em geral (com foco nas 

artes plásticas), a exposição de obras de artistas nacionais e internacionais do 

passado e do presente, e a permanência de seus serviços e atividades como forma 

de constituir um centro dinâmico de estudo, pesquisa, defesa, preservação e difusão 

das artes em Santos. 

 
O Casarão 

O Casarão Branco, como ficou conhecido o imóvel localizado à Avenida 

Bartolomeu de Gusmão, popularmente conhecida como "Avenida da Praia", em 

                                                           
1 De acordo com o dicionário Houaiss (2004). 
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Santos, abriga a Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto desde sua instituição. A 

imponência e importância do Casarão para a história da Cidade conferem à 

Instituição status significativo. 

O local foi uma das primeiras residências construídas fora do centro da 

Cidade. Naquela época, final do século XIX, as atividades de Santos eram 

inteiramente concentradas entre o Monte Serrat e o Porto, pois era nesses locais 

que a população residia e onde aconteciam as transações e negócios motivados 

pela exportação do café, principal atividade econômica do Brasil no período. 

Construído na então Avenida da Barra pelo alemão Anton Carl Dick, no ano 

de 1900, o Casarão serviu como residência para ele e sua família até 1910, quando 

precisaram deixar o país e vender o local, que passou para as mãos de Francisco da 

Costa Pires, barão do café.2 Lá, Francisco, sua mulher e sete filhos residiram até 

1913, ano em que as dificuldades financeiras não permitiam que continuassem no 

local. 

O Casarão foi então vendido para a sede do Asilo dos Inválidos, e oito anos 

mais tarde voltou a ser a moradia da família Pires, que reformou a mansão interna e 

externamente, acrescentando cômodos, como sala de costura, jardim de inverno, a 

famosa escadaria de mármore situada de frente para a praia, uma sala de aula, 

alojamento para os empregados e muito mais. Foi nesta época que a casa adquiriu 

o estilo arquitetônico que tem até hoje, constituído por art noveau.3 

Em 1935, a família Pires deixou de vez o Casarão, época em que o mesmo 

foi sede de um pensionato para moças. A instituição de ensino, no entanto, 

permaneceu no local por apenas dois anos, quando este foi comprado pelo espanhol 

Antonio Canero. A casa ficou nas mãos de Canero e seus herdeiros até a década de 

1970, quando o patriarca faleceu e seus filhos decidiram vendê-la, aproveitando a 

supervalorização dos imóveis na orla da praia. 
 

A queda do café, em 1930, causou um impacto e transformou a economia 
da cidade, empobrecendo-a. As belas casas das avenidas das praias ou 
próximas a elas foram, na sua maioria, vendidas e ocupadas por pensões e 
hotéis para veranistas. Demolidas, deram lugar a prédios de apartamentos, 
para fins-de-semana dos paulistas, depois usados como moradias 
permanentes (ANDRADE, 1995, p. 100). 

 
                                                           
2 Título concedido pelo imperador a grandes cafeicultores.  
3 Arte nova, em francês. Movimento artístico europeu que surgiu entre 1890 e 1910 de estilo floreado 
e geométrico, com linhas delicadas, curvas e assimétricas. 
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Caso o Casarão Branco fosse de fato vendido, seria demolido e o terreno 

passaria a abrigar um edifício como os diversos que já estavam sendo construídos 

na orla de Santos. Em vista de evitar a demolição da mansão, o então prefeito da 

cidade, Carlos Caldeira Filho, decide desapropriá-la. Os filhos de Canero, no 

entanto, não concordam com o valor oferecido e, entre negociações sem sucesso, 

acabam por deixar que um ambulante realizasse a sublocação da casa. 

A partir de então, outras 28 famílias passam a viver no Casarão, que se 

transformou em um cortiço. Tábuas de madeira e maçanetas de bronze foram 

arrancadas e vitrais destruídos, transformando a tão glamorosa mansão em um local 

inabitável.  

Após completo abandono do local, a Prefeitura de Santos voltou ao processo 

de desapropriação de posse e, com a ajuda da população, que fez um abaixo 

assinado para recuperação do local, o Casarão foi reconhecido como patrimônio 

histórico e se deu início a um minucioso trabalho de restauração, que levou seis 

anos. 

Como forma de oferecer à instituição uma estrutura jurídica e administrativa, 

surgiu em 1986 a Pinacoteca Benedicto Calixto que, em 1992, se instalou no 

restaurado Casarão Branco, que foi aberto à visitação pública. 

No ano de 2012, o imóvel foi tombado e passou a ser considerado um 

patrimônio histórico.  

Wilma Therezinha Fernandes de Andrade, historiadora, destaca (1995, p.101) 

a "Casa-Branca da praia, antiga residência da família Pires" como sobrevivente da 

especulação imobiliária, "Honrosa exceção!". 

 

Benedicto Calixto  
Nascido em família humilde na cidade de Itanhaém, litoral de São Paulo, em 

14 de outubro de 1853, Benedicto Calixto de Jesus dá o nome à Fundação 

Pinacoteca Benedicto Calixto, que mantém uma exposição permanente do pintor, 

cuja carreira artística foi importante para a Baixada Santista.  

Desde pequeno, Benedicto demonstrou ter habilidades artísticas. Aos oito 

anos de idade já pintava seus primeiros esboços e, por volta dos 16, partiu para 

Santos em busca de trabalho na área.  
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Na cidade, pintou apenas muros e placas de propaganda, e acabou por 

aceitar um convite para se mudar para Brotas, no interior do Estado. Foi neste 

período que Benedicto começou a receber encomendas de telas de cafeicultores, 

bem como sugestões de que fizesse uma exposição de seus quadros.  

Na mesma época, Benedicto casou-se com Antônia Leopoldina de Araújo, 

sua prima de segundo grau. Da união nasceu Fantina, primeira filha do casal. Com a 

família, Calixto regressou a Santos, recebendo diversas propostas de trabalho. 

Destaca-se dentre elas a pintura do teto e das paredes do Teatro Guarany, que lhe 

renderam grande reconhecimento. Pelo trabalho, recebeu homenagens de 

personalidades da época, e "Ganhou uma bolsa de estudos [...] para aprimorar seus 

dotes artísticos na França, reduto à época de grandes nomes do cenário mundial 

das artes." (Calixto Digital, p. 8, 2014). 

Ao regressar da "Cidade Luz", aonde permaneceu por pouco mais de um ano 

tendo contato com grandes pintores, Calixto trouxe em sua bagagem uma câmera 

fotográfica. Ela era utilizada pelo pintor para fotografar cenas que, posteriormente, 

seriam eternizadas em suas telas. Benedicto foi um dos precursores da técnica no 

Brasil, desenvolvendo quadros como "Canhoneira Pátria", de 1905, auxiliado pelo 

recurso fotográfico. 

Após o nascimento de seus outros dois filhos, Sizenando e Pedrina, Calixto e 

a família fixaram moradia na cidade de São Vicente, onde Benedicto montou um 

ateliê de pintura, no qual trabalhou por 30 anos. 

Ao longo de sua vida, Benedicto pintou paisagens, personalidades, marinhas, 

cenas religiosas e históricas, entre outros temas. Além de pintor, foi também 

músico,4 professor,5 escritor6 e, principalmente, historiador.  

Notável em seus livros e aulas, o trabalho de pesquisa de Calixto como 

historiador também não passou despercebido em suas pinturas. Um exemplo é 

"Santos Antiga", obra de 1922 que retrata a Cidade de Santos 100 anos antes, em 

1822. Para pintar o quadro, Benedicto se baseou em um mapa da cidade na época, 

retratando-o então em perspectiva. 

Em seus últimos anos de vida, sentindo que a morte se aproximava, Calixto 

pintou seu único autorretrato. O quadro mostra o pintor com os cabelos 
                                                           
4 Foi integrante de orquestras e conjuntos musicais em Itanhaém, Santos e São Vicente. 
5 Benedicto deu aulas particulares e lecionou em diversas instituições de ensino da época, como na 
Escola José Bonifácio, em Santos, e na Escola de Belas Artes de São Paulo. 
6 Por obras como "A Vila de Itanhaém" e "Capitanias Paulistas", entre outras. 
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desordenados, pincéis em punho e próximos ao coração, indicando seu amor pela 

arte. 

Benedicto Calixto faleceu em 31 de maio de 1927 em São Paulo, na casa do 

filho, e foi enterrado no Cemitério do Paquetá, em Santos. 
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3.2.Briefing 

Este capítulo abrange informações acerca da Fundação Pinacoteca Benedicto 

Calixto. Ao longo das pesquisas, o cliente informou a existência de uma instituição 

criada para dar suporte financeiro às atividades da Fundação, sendo ela a 

Associação Amigos da Pinacoteca Benedicto Calixto. Portanto, junto às informações 

da Fundação, são elencados dados da Associação. 

 

Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto 

Situada à Avenida Bartolomeu de Gusmão, número 15, no bairro Boqueirão, 

em Santos - SP. A Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob número 55.673.255.0001-07 foi instituída 

em 28 de maio de 1986 e atualmente tem como Diretora-Presidente Terezinha Maria 

Calçada Barros (biênio 2016-2018). 
 

Associação de Amigos da Pinacoteca Benedicto Calixto 

Iniciada em agosto de 2003, a Associação Amigos da Pinacoteca Benedicto 

Calixto é uma associação civil, com Personalidade Jurídica de Direito Privado, sem 

fins lucrativos, criada com o propósito de dar suporte à Fundação Pinacoteca 

Benedicto Calixto.  

Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob número 

06.115.706.0001-85, a Associação busca subsídios financeiros junto às empresas 

privadas, pessoas físicas e órgãos públicos para manter o pleno exercício das 

atividades da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto. Hoje, figura como presidente 

Renata Garcia de Siqueira Viegas. Sua sede está estabelecida no mesmo local que 

a da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto. 
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Ilustração 2: Representação iconográfica da fachada do Casarão Branco 

 

Fonte: Agência Beija-Flor 

 
3.2.1.Estrutura 

Estrutura organizacional 
A Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto é uma entidade sem fins lucrativos, 

em que o possível lucro obtido não é repartido entre seus idealizadores. Seu 

estatuto a define como uma entidade de Direito Privado, com natureza cultural, que 

tem por objetivo o incentivo às artes em geral. Coletar, catalogar e expor obras de 

artistas brasileiros ou não, que representem alguma importância para sua época e 

que contribua para formação de um local de estudo, difusão e defesa das artes na 

cidade de Santos.    

A Fundação se orienta a partir de seus conceitos de missão, visão e valores. 

Essas definições buscam formar a identidade da organização e traduzir o porquê de 

sua existência, sua projeção para o futuro e os princípios que permeiam suas 

atividades. 
 

Missão 

 Preservar a memória de Benedicto Calixto bem como proteger e divulgar 

sua obra; 
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 Preservar o patrimônio arquitetônico do Casarão Branco da Avenida 

Bartolomeu de Gusmão nº 15, em Santos, São Paulo; 

 Promover o papel educativo da arte e da cultura a partir de uma 

perspectiva de desenvolvimento humano e social, apoiando divulgando e 

acolhendo, em suas instalações, manifestações artísticas e culturais. 
 

Visão  
Ser reconhecida, no cenário nacional e internacional, como museu da Região 

Metropolitana da Baixada Santista, referência de qualidade, consistência e 

dinamismo no âmbito das artes e da cultura. 

 

Valores 

 Compromisso irrestrito com os princípios da ética e responsabilidade 

socioambiental. 

 Parcerias eficazes com instituições culturais e artísticas públicas e 

privadas. 

 Admiração e respeito aos patrocinadores, apoiadores e colaboradores 

voluntários. 

 Reconhecimento pela competência e dedicação dos funcionários. 

 

Da Associação Amigos da Pinacoteca Benedicto Calixto não nos foram 

informadas a missão, visão e os valores. 
 

Estrutura administrativa-hierárquica 

De acordo com seu estatuto, os órgãos de gestão da Fundação Pinacoteca 

Benedicto Calixto são: conselho de administração; diretoria executiva e conselho 

fiscal, sendo que todos os seus membros não são remunerados por tais funções. 

O Conselho de Administração é formado por dez membros vitalícios e dez 

membros temporários. Os membros temporários têm mandato com duração de 

quatro anos e são sugeridos pelo conselho vitalício. Em caso de morte, renúncia ou 

incapacidade de algum membro vitalício, assumirá a posição aquele, membro 

temporário que mais venceu eleições sucessivas, em situação de empate, assume o 

mais idoso. O Conselho de Administração tem como principais atribuições eleger, 
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empossar ou excluir conselheiros, sugerir nomes de destaque nas áreas de arte e 

cultura para integrar a gestão e determinar o direcionamento das ações, além de 

agir na tomada de decisões sobre os bens patrimoniais da Fundação. 

A Diretoria Executiva é formada por sete membros, com mandato de dois 

anos, eleitos pelo Conselho Administrativo, com possibilidade de reeleição. Vagando 

algum cargo, os demais diretores escolhem um novo integrante, se a vaga em 

questão for de diretor-presidente, o Conselho Administrativo deve se reunir nos vinte 

dias seguintes para definir um novo presidente. Compete à diretoria a função de 

executar as determinações do Conselho Administrativo. 

Formado por três membros efetivos e três membros suplentes, o conselho 

fiscal da Fundação tem mandato de dois anos e é eleito pelo conselho de 

administração. Esses membros devem ter curso universitário ou experiência de pelo 

menos três anos como conselheiro fiscal ou administrador em empresa ou 

Fundação. A responsabilidade do conselho fiscal é analisar o balanço, as contas e 

os relatórios anuais praticados pela diretoria executiva, antes de serem 

apresentadas ao conselho de administração. 

A autoridade máxima existente na Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto é 

conferida ao presidente. Após o presidente e os conselheiros, está o gerente 

administrativo que é responsável por toda a parte administrativa, financeira, 

prestação de contas e assuntos relacionados às exposições. 

Já os mandatos da Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo da 

Associação têm duração de dois anos e seus integrantes são formados por 

voluntários membros da comunidade santista de vários segmentos. 

Segundo o Estatuto da Associação Amigos da Pinacoteca Benedicto Calixto, 

são considerados sócios, os fundadores que assinaram a lista de presença em 

Assembleia Geral Ordinária composta para fim da fundação da instituição, bem 

como as pessoas físicas e jurídicas que pagam a contribuição fixada pela 

Assembleia Geral. 

Tais sócios têm direitos e deveres, os direitos incluem participar das 

Assembleias Gerais, com direito a voto; propor a admissão de novos sócios; votar e 

ser votado para os cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Administrativo; 

convocar Assembleia Geral, entre outros. Os deveres englobam pagar pontualmente 

a contribuição social; colaborar para a execução dos fins da Associação e Cumprir o 
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Estatuto e regulamento da instituição. O sócio não tem obrigações para com a 

Associação, a não ser de caráter voluntário. 

A Assembleia Geral é o órgão máximo da Associação, é dela que saem as 

decisões administrativas, para alguns tipos de decisões é necessário voto 

concordante de ao menos dois terços dos associados presentes. Esse órgão se 

reúne para eleger ou destituir membros da Diretoria Executiva e do Conselho 

Deliberativo, debater relatórios de atividades e balanços financeiros da Associação, 

alterar Estatuto ou detalhes da contribuição social. 

O Conselho Deliberativo é formado por onze associados, eleitos a cada dois 

anos em Assembleia Geral. Após serem eleitos, os conselheiros se reúnem e 

escolhem dois entre si, um para o cargo de Presidente e Secretário do Conselho. É 

permitida a reeleição.  

O Presidente do Conselho fica encarregado de convocar e presidir reuniões e 

assessorar o Presidente da Fundação. Ao Secretário do Conselho cabe preparar 

reuniões e fazê-las acontecerem, redigir atas, cuidar das correspondências 

e assessorar seu Presidente. Em caso de falecimento, exclusão, desistência ou 

impedimento de algum membro do Conselho Deliberativo, será convocada 

Assembleia Geral para eleição de substituto. 

Está a cargo do Conselho Deliberativo examinar propostas e determinar 

proposta de orçamento e atividades da Associação; interpretar o Estatuto; verificar e 

analisar o relatório anual de receitas e despesas; reunir-se com a Diretoria Executiva 

sempre que necessário e reunir para tratar assuntos pertinentes à Associação. 

A Diretoria Executiva é formada por cinco membros associados, com pelo 

menos um ano de admissão. Um Presidente, dois Vice-presidentes, um Diretor 

Financeiro e um Diretor Administrativo, com mandato de dois anos, e reeleição 

permitida.  

É de responsabilidade da Diretoria Executiva contratar e demitir funcionários; 

contratar mão-de-obra para realização de serviços para manter o funcionamento da 

Associação; representar a Associação diante da justiça; conquistar recursos e 

doações; apresentar ao Conselho Deliberativo proposta orçamentária; deliberar em 

Assembleia a exclusão ou demissão de associados, desde que todos os seus 

membros estejam presentes. 
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O Diretor Financeiro deve administrar os valores recebidos pela Associação; 

deve apresentar ao Conselho Deliberativo relatório das atividades da Associação, 

contas do financeiro, receitas e despesas. O Diretor Administrativo é responsável 

por preparar reuniões da Diretoria; redigir atas e cuidar das correspondências e dos 

demais documentos administrativos. Aos Vice-presidentes compete o dever de 

assessorar o Presidente da Associação, como também substituí-los em caso de 

necessidade.  
 

Estrutura física 

A sede da Fundação e da Associação possui uma área de seis mil e 

seiscentos metros quadrados com um Casarão com dois pavimentos. No pavimento 

superior encontram-se seis salas de exposição, enquanto no pavimento térreo há 

três salas administrativas, um banheiro, cinco salas de exposição, uma cozinha e 

uma biblioteca.  A área externa é formada por um estacionamento com capacidade 

para 70 veículos, que mede aproximadamente 2.200 metros quadrados, um jardim e 

dois banheiros, além de uma sala para eventos, treinamentos e cursos. O imóvel é 

monitorado por 16 câmeras e possui seguro patrimonial contratado com a 

seguradora Porto Seguro. A parte externa conta também com uma sala que abriga o 

estabelecimento Café Calixto. 

  

3.2.2.Recursos Humanos 

A atividade de Recursos Humanos dentro de uma organização tem por 

finalidade cuidar da relação entre funcionários e organização. É responsável pelo 

recrutamento e seleção, contratação, remuneração, treinamento e todas as demais 

obrigações trabalhistas. 

A Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto não possui um setor ou profissional 

de Recursos Humanos próprio. A empresa terceirizada Atac - Contabilidade e 

Auditoria presta esse serviço para a Fundação que mensalmente deve mandar os 

apontamentos em relação aos funcionários para as devidas provisões. O 

recrutamento e seleção são feitos pela Fundação por meio de recebimento de 

currículos e posterior seleção para entrevista. A empresa prestadora de serviço 

realiza os trâmites legais e a Fundação promove o treinamento. Os monitores que 

apresentam a Pinacoteca aos visitantes são estagiários, inscritos no Centro de 
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Integração Empresa-Escola (CIEE) e treinados pela professora Ana Kalassa El 

Banat, integrante do corpo docente da Universidade Santa Cecília. A preferência é 

por alunos que estejam cursando graduação em Arquitetura e Urbanismo ou 

História. Os funcionários são contratados pelas normas da Consolidação das Leis de 

Trabalho (CLT) e são vinculados à Associação Amigos da Pinacoteca. 

Os membros da Diretoria Executiva, Diretoria Administrativa e Conselho 

Fiscal são voluntários, portanto não há remuneração nem qualquer tipo de 

distribuição de lucros ou bônus. 

Fazem parte do quadro de empregados dois funcionários para manutenção 

do ambiente externo e interno, quatro estagiários que são monitores estudantes de 

curso superior em História e Arquitetura, um gerente administrativo formado em 

arquitetura e uma produtora multimídia que é responsável pela administração das 

redes sociais e do site da Fundação. A prefeitura cede uma funcionária que é 

secretária na Pinacoteca há mais de vinte anos e uma funcionária da empresa 

Terracom que faz a limpeza de toda a Instituição. 
 

3.2.3.Comunicação 

A Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto não possui uma estrutura de 

comunicação própria. Há uma assessora de imprensa terceirizada chamada Gisella 

Kodja, que atende às solicitações da mídia, envia press releases dos eventos e 

atividades que ocorrem na Pinacoteca e acompanha entrevistas dos responsáveis 

para os veículos de comunicação locais. Na recepção é entregue um folheto que 

divulga a programação dos eventos e atividades que serão realizadas na Instituição 

durante aquele mês, já na parte frontal do Casarão é disposto um grande cartaz com 

a atração em exposição naquele momento. O site e a página do Facebook são 

gerenciados por uma produtora multimídia contratada.  

O endereço do site da Fundação e de sua página no Facebook são, 

respectivamente: http://pinacotecadesantos.org.br/Default.aspx e 

https://www.facebook.com/FundacaoPinacotecaBenedictoCalixto. A Fundação 

também possui um perfil no Instagram, que é mantido sob o nome 

@pinacotecabenedictocalixto. 

Para cuidar dos eventos há um profissional terceirizado. Esses serviços 

terceirizados são pagos pela Associação Amigos da Pinacoteca Benedicto Calixto. 
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Enquanto a Associação não possui atividades de comunicação voltadas ao 

público em geral. Não dispõe de perfil em redes sociais, tão pouco site, ou aparece 

em mídias regionais. 

 
3.2.4.Fontes de receita 

A Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto possui três fontes de renda. A 

primeira provém de uma subvenção concedida pela Prefeitura de Santos 

anualmente, no valor de R$ 18.000,00, o estacionamento que é gerenciado por uma 

empresa terceirizada que funciona no terreno dos fundos da Fundação que dá saída 

para a Av. Dr. Epitácio Pessoa, tal estabelecimento opera sob regime de permissão 

de uso e pago uma quantia mínima ou 43% do valor faturado. O valor recebido não 

pode ser informado pela Instituição. Também no terreno da Pinacoteca foi 

inaugurado em 17 de agosto de 2016 o Café Calixto, bistrô aberto ao público que 

funciona das 8 horas às 22h30 com cardápio para café da manhã, almoço, chá da 

tarde, happy hour e jantar. O estabelecimento tem capacidade para 64 lugares entre 

mesas dentro e fora do local. O local é terceirizado e funciona sob permissão de 

uso, a Fundação recebe um valor fixo mensal. Esse valor recebido mensalmente 

não pode ser informado pela Fundação. 

As despesas custeadas por essas receitas são as contas de telefonia e 

algumas obras de manutenção ou compra de materiais. As despesas com água e 

luz são pagas pela Prefeitura de Santos. 

As empresas Ecoporto, Ecovias, Porto de Santos e ADM são as 

patrocinadoras da Associação de Amigos da Pinacoteca Benedicto Calixto. Essas 

empresas contribuem financeiramente com a Associação em troca da veiculação de 

suas marcas em eventos e canais de comunicação da Pinacoteca. Não nos foi 

informado o valor que essas organizações repassam à Associação. 

São 188 Pessoas Físicas sócias da Associação, que contribuem com valores 

entre R$ 50,00 e R$ 150,00. Na recepção da Pinacoteca há uma ficha para inscrição 

de interessados em se associar. 

Também para a Associação são destinados os recursos provenientes dos 

ensaios fotográficos realizados na área exterior do Casarão, para cada ensaio, é 

solicitada ao interessado a contribuição de R$ 50,00. 
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Para lançamento de livros ou CDs, a Associação recebe do autor ou artista o 

valor de R$ 1.000,00. Sócios têm desconto e pagam R$ 800,00. 

 
3.2.5.Atividades oferecidas 

A Pinacoteca Benedicto Calixto oferece atividades ligadas à disseminação de 

arte e cultura na Baixada Santista. 
A Fundação conta com a exposição permanente de 62 obras do pintor 

Benedicto Calixto denominada “De cada janela…” que mostra as diversas 

abordagens e técnicas utilizadas pelo artista. Essa exposição concentra-se no 

pavimento superior do Casarão. 

O pavimento térreo é destinado a exposições temporárias de artistas 

renomados de âmbito nacional ou internacional. 

Essas exposições são abertas ao público de terça-feira a domingo das 9 às 

18 horas. A entrada é franca. 

O acervo próprio da Pinacoteca é composto por 227 telas, divididas em: cento 

e vinte e sete obras de Armando Sendin; sessenta e duas de Benedicto Calixto; uma 

de Pedro Alexandrino; duas de Antônio Fernandes (aluno de Calixto); duas de 

Sizenando Calixto; uma de Ângelo Cantú; uma de Salvador Rodrigues Júnior; duas 

de Atayde Mestieri Chammas; uma de Gilbero Winter; uma de Ascendino Andrade; 

uma de Niobe Xandó; uma de Percy Lau; entre outros artistas. Somam-se também 

cinquenta e uma cerâmicas de Armando Sendin. Fazem parte do acervo artigos 

pessoais e de pintura de Benedicto Calixto e Armando Sendin, tais como caixas de 

tinta, pincéis e fotografias. 

A Fundação possui ainda uma biblioteca composta por 2.378 peças, incluindo 

catálogo de exposições, revistas de arquitetura, trabalhos sobre artes plásticas, 

documentos de história da cidade, entre outros, que, de terça a sexta-feira, no 

horário de funcionamento da Instituição, encontram-se à disposição do público para 

pesquisas. 

Devido à imponência de sua estrutura física, a Fundação disponibiliza a parte 

exterior da casa para sessões fotográficas de qualquer natureza. Para tal serviço é 

necessário solicitar autorização na secretaria da Pinacoteca e fazer uma doação, 

conforme citado anteriormente, no valor de R$ 50,00 para a Associação Amigos da 

Pinacoteca Benedicto Calixto. 
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Toda segunda quinta-feira de cada mês, no final da tarde, acontece o evento 

“Música e Vinho”, destinado ao público em geral, que promove a confraternização 

dos presentes por meio de canções variadas ao piano junto à apreciação de vinho. A 

entrada é gratuita e o participante paga apenas a taça de vinho, se consumir. 

O projeto “Arte em Família” acontece no segundo domingo do mês no período 

da tarde e é destinado a crianças de cinco a doze anos, acompanhadas pelos pais. 

A responsável por receber os participantes é Eliana Greco, contadora de histórias 

que desenvolve durante toda a tarde atividades lúdicas e passeio pelo Casarão. As 

inscrições devem ser feitas pelo e-mail eventos@pinacotecadesantos.org.br e a 

participação no evento é gratuita. 

Instituições de ensino e grupos em geral podem agendar visitas à Pinacoteca 

às quintas e sextas-feiras para contação de histórias pela monitora Eliana Greco. 

A Pinacoteca Benedicto Calixto, com apoio da Secretaria de Turismo (Setur) 

de Santos, participa do programa Livro Livre. O programa tem o objetivo de 

incentivar o hábito da leitura na população, proporcionando a circulação de variados 

livros pela cidade, que costumam ser deixados propositalmente em praças, parques 

e praias para que alguém os encontre e leia. A Pinacoteca recebe doações de livros 

que ajudam a manter o projeto. 

Outras atividades de cunho artístico, cultural e educativo como oficinas, 

workshops, apresentações de teatro, música, dança e lançamentos de livros 

acontecem durante todo o ano. Artistas que exercem atividades relacionadas à 

missão e identidade da Fundação podem realizar sua exposição/apresentação no 

local. 

Como citado anteriormente, no caso de lançamento de livros ou CDs, o artista 

deve pagar o valor de R$ 1.000,00 para a Pinacoteca. Sócios têm desconto e pagam 

R$ 800,00. 

Este ano, 2016, a Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto está completando 

30 anos. Em comemoração a essa data, foi realizado no dia 6 de maio no Clube de 

Regatas Vasco da Gama um jantar para cerca de 500 convidados, entre autoridades 

da Cidade, diretores, parceiros e administradores da Pinacoteca. Os convites foram 

vendidos pelo valor de R$ 280,00 e o lucro gerado deverá ser revertido para 

aquisição de novas obras de arte e para a viabilização do projeto de construção do 

Museu de Arte de Santos (MAS). 
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Em 31 de agosto de 2016 o então prefeito de Santos, Paulo Alexandre 

Barbosa, assinou o Projeto de Lei 140/2016 que autoriza a Fundação Pinacoteca 

Benedicto Calixto a construir, no terreno onde hoje fica localizado o estacionamento 

terceirizado, o Museu de Arte de Santos. Tal projeto arquitetônico foi aprovado pelo 

Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos. 

Esse projeto de Lei também autoriza a execução de serviços de climatização 

e instalações elétricas no local. Além dos citados serviços, a Prefeitura de Santos 

está incumbida de fornecer material, mão de obra e equipamentos, somando R$ 

453.000,00 para toda a obra. 

 
3.2.6.Objetivos institucionais 

Segundo o gerente administrativo, José Eduardo Monteiro, e de acordo 

informações contidas no site da organização, os principais objetivos institucionais da 

Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto são: 

 Cooperar para a disseminação da cultura em Santos; 

 Atrair mais visitantes; 

 Ampliar atividades culturais e educativas para crianças e adultos; 

 Patrocínio de exposições. 
 

Meta a curto prazo (até dois anos): 

 Realizar obras de climatização no pavimento superior. 

 

Metas a médio prazo (entre dois e cinco anos): 
 Instalar uma sala tecnológica no Casarão, que permita acesso ao Calixto 

Digital; 

 Efetuar melhorias na acessibilidade ao Casarão. 

 Criação do Museu de Arte de Santos, no local onde fica atualmente o 

estacionamento, para abrigar exposições maiores e deixar o Casarão 

apenas com obras de Benedicto Calixto. O projeto está em produção há 

cinco anos e o objetivo é executá-lo por intermédio de patrocínios 

vinculados à Lei Rouanet. 
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Meta a longo prazo (mais de cinco anos): 
 Ampliar local de depósito do acervo; 

 
3.2.7.Clima organizacional 

No ambiente físico da Pinacoteca atuam os diretores e conselheiros da 

Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto que não estão presentes diariamente, mas 

que comparecem com frequência para reuniões; os funcionários da Associação 

Amigos da Pinacoteca Benedicto Calixto que cumprem sua carga horária 

diariamente; e os diretores e conselheiros da Associação que, assim como os da 

Fundação, comparecem à Pinacoteca sempre que necessário para reuniões e 

tomada de decisões. 

A relação entre os funcionários que atuam na Pinacoteca é de harmonia e 

descontração. As tarefas são realizadas com seriedade e profissionalismo. Em 

conversa informal com alguns empregados, observamos discursos de prazer desses 

funcionários em trabalhar num local de grande apelo cultural e artístico. 

Por parte da diretoria verifica-se notório engajamento em angariar fundos, 

desenvolver projetos e ampliar a visibilidade da Pinacoteca nas mídias. 

Entre a diretoria e os funcionários há uma relação de respeito mútuo. A 

hierarquia existente é bem definida. As decisões, sugestões e problemas devem 

sempre ser direcionados ao gerente administrativo e posteriormente à Diretoria, 

porém, é possível contato e diálogo direto com o centro decisório. 

Essas características refletem no atendimento ao público, que é bem recebido 

e encontra na Pinacoteca um lugar de lazer, tranquilidade e bem-estar. 

A figura de “herói da Instituição” pode ser delegada à imagem de Benedicto 

Calixto, exemplo disso é que tanto a Associação quanto a Fundação levam o nome 

do pintor em sua razão social. Sua importância por retratar a cidade de Santos de 

sua época ligada ao Casarão, local histórico que ajuda a preservação da memória 

da cidade, é a principal finalidade da Pinacoteca. 
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3.2.8.Identidade visual  
 

Ilustração 3: Logotipo da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto 

 

Fonte: Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto 

 

Entre 1985 e 1986, foi planejado um concurso para escolher o logotipo que 

representaria a Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto. Estudantes de Publicidade 

e Propaganda, Desenho Industrial, Belas Artes, Arquitetura e Urbanismo e 

Programação Visual poderiam mandar suas propostas para concorrer.  A divulgação 

do concurso foi feita nos principais jornais locais e o prêmio para o vencedor do 

concurso era de Cr$ 10 mil. O ganhador foi de São Paulo. A instituição não tem 

informação quanto ao vencedor do concurso, tampouco os critérios de escolha e a 

inspiração e significado do logotipo. 

Já o logotipo da Associação Amigos da Pinacoteca Benedicto Calixto foi 

criado pela própria Diretoria, em Assembleia. 
 

Ilustração 4: Logotipo da Associação de Amigos da Pinacoteca Benedicto Calixto 

 

Fonte: Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto 

 

Símbolos 

Existem símbolos que acabam por ser associados à identidade da Fundação 

Pinacoteca Benedicto Calixto. São eles: 
  



58 
 

Ilustração 5: Representação iconográfica do Casarão Branco 

 

Fonte: Agência Beija-Flor 

 

Ilustração 6: Autorretrato de Benedicto Calixto 

 

Fonte: http://www.acervobrasil.com/tag/artista-plastico-brasileiro/ 

 
Ilustração 7: Selo comemorativo dos 30 anos  

 

Fonte: Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto 
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A identificação, por parte da sociedade, dos símbolos apresentados, como 

parte integrante da identidade corporativa da Fundação Pinacoteca Benedicto 

Calixto, é vista como favorável pela Instituição tendo em vista que figuras como 

Benedicto Calixto e a imagem do Casarão, por exemplo, agregam valor e sentido à 

Instituição e contribuem para a propagação e fortalecimento da imagem 

organizacional. Informação foi passada em entrevista com o gerente administrativo 

José Eduardo Monteiro. 

Em comemoração aos 30 anos da Fundação, foi criado o selo comemorativo, 

elaborado pela Agência Lab. 822, a Agência Experimental de Publicidade e 

Propaganda da Universidade Santa Cecília.  

Em setembro de 2016 foram realizadas reuniões com votação para os cargos 

de Diretoria e Conselhos. A reunião da Associação aconteceu em 19 de setembro e 

da Fundação em 15 de setembro. 
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3.3.Definição de públicos 

Caracterizados como todos os grupos que mantêm relação com uma 

organização, os públicos podem variar desde colaboradores e fornecedores a 

governantes e instituições concorrentes. Kotler (apud Fortes, 2009, p.586) explica 

que “público é qualquer grupo que tem interesse ou impacto real ou potencial sobre 

as condições da empresa para atingir seus objetivos”. 

É importante compreender que público e organização devem sempre 

caminhar juntos, como iguais. Subestimar um ou outro pode resultar em prejuízo 

para ambos os lados. Este pensamento é reforçado por Cândido Teobaldo: 
 

O público deve sempre ser considerado como um elemento da empresa, e 
não como um estranho. Ele é a primeira e principal razão para a existência 
da instituição e presta um favor quando proporciona oportunidade para 
servi-lo em seus desejos e necessidades. O público precisa ser 
transformado de mero espectador em autêntico público, com todas as 
características desse agrupamento espontâneo, objeto formal das Relações 
Públicas (TEOBALDO DE ANDRADE, 2003, p. 82). 

 

Fábio França (2011) explica que compreender seus públicos é a chave para 

manter relacionamentos eficazes, perceber o melhor modo de se trabalhar com cada 

grupo de pessoas a fim de atender as expectativas de ambos, público e 

organização. 

Os públicos podem ser agrupados em categorias que os aproximam. Sua 

correta identificação e classificação são essenciais para o trabalho de um relações-

públicas, que a partir delas direciona as ações a serem trabalhadas com cada um 

desses grupos. 

Por um longo tempo, a principal classificação utilizada no Brasil foi a de 

Cândido Teobaldo (apud França, 2009, p.217/218). O estudioso classificou os 

públicos de uma organização como interno, externo e misto, agrupando funcionários 

e familiares na primeira esfera; escolas, imprensa, comunidade, poderes públicos e 

concorrentes na segunda; e revendedores, distribuidores, fornecedores e acionistas 

na terceira.  

Com o passar dos anos, foi constatada a necessidade de uma nova 

classificação para os públicos de uma instituição, a fim de agrupá-los em segmentos 

mais específicos e desse modo promover ações ainda mais precisas para cada um. 
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Para tanto, França (apud França, 2008, p.230-234), que considera a noção 

tradicional de públicos como incompleta, cria uma nova classificação, dividindo os 

grupos em essenciais (constitutivos e não-constitutivos), não-essenciais (de 

consultoria e promoção; setoriais associativos; setoriais sindicais e públicos 

comunitários) e redes de interferência (de concorrência e comunicação de massa). 

Peruzzo (2007) acredita que a identificação dos públicos é fator decisivo para 

um bom relacionamento institucional, pois permite a percepção das particularidades 

de cada organização para que as ações propostas tenham maior coerência. Quando 

tratamos do terceiro setor, as classificações apresentadas para o primeiro e segundo 

setor indicam algumas falhas, como evidenciado abaixo pela autora: 

 
Os conceitos tradicionais de público em Relações Públicas até certo ponto 
têm se mostrado suficientes para caracterizar e orientar os relacionamentos 
das duas primeiras categorias de atores - dos poderes públicos e das 
empresas/fundações - com o terceiro setor. (...) No entanto, a questão dos 
públicos no nível dos movimentos e organizações sociais sem fins lucrativos 
de base popular requer tratamento diferenciado e carece de mais 
elaboração teórica. (PERUZZO, 2007, p.8). 

 

Isto posto, Peruzzo reforça a necessidade de uma classificação 

especialmente desenvolvida para as organizações do terceiro setor. Para a autora, 

os públicos do terceiro setor dividem-se em oito classificações: 

1. Beneficiário: real razão para a existência da organização; 

2. Colaboradores: pessoas engajadas na causa que servem à organização 

como voluntários, funcionários e familiares; 

3. Vizinhança: comunidade do entorno da sede da organização; 

4. Órgãos públicos: entidades que afetam a organização por meio da política 

atual; 

5. Parceiros reais e potenciais: organizações que podem contribuir e 

colaborar com a causa; 

6. Mídia: meios de comunicação com área de abrangência que impacte da 

organização; 

7. Aliados: organizações com atividades e atuação similares; 

8. Opositores: aqueles que apresentam desacordo com a atividade fim da 

organização. 
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Os públicos são parte significativa do trabalho de um relações-públicas. Por 

conta disso, devem ser intensamente analisados para que as ações propostas por 

esses profissionais garantam o melhor retorno possível à instituição. 

 
3.3.1.Públicos estratégicos da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto 

No quadro 3, são apresentados os públicos estratégicos da Fundação 

Pinacoteca Benedicto Calixto de acordo com a classificação da relações-públicas e 

especialista no terceiro setor Cicília Maria Krohling Peruzzo. 
 

Quadro 3: Classificação de públicos estratégicos 
 

Beneficiários Todo cidadão que esteja em busca de um espaço de cultura e lazer. 

Colaboradores 
Membros diretores da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto, membros diretivos 
da Associação de Amigos da Pinacoteca Benedicto Calixto, funcionários da 
Associação de Amigos da Pinacoteca Benedicto Calixto e estagiários.  

Vizinhança Moradores, comerciantes e frequentadores do bairro Boqueirão, em Santos. 

Órgãos públicos Prefeitura de Santos, Governo Federal, Ministério Público do Estado de São 
Paulo. 

Parceiros reais 

Embraport, Ecovias, Porto de Santos, ADM, Universidade Santa Cecília, Bitcom, 
Terracom, General Sistema de Comunicação, Sistema A Tribuna de 
Comunicação, Porto Seguro, Prefeitura Municipal de Santos, Secretaria dos 
Portos, Governo Federal. 

Parceiros 
potenciais 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura do Estado 
de São Paulo, Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de 
São Paulo, Empresas Privadas da Baixada Santista, Instituição de Ensino Privado 
da Baixada Santista, Sociedade de Melhoramentos do Bairro Boqueirão. 

Mídia 

Sistema A Tribuna de Comunicação, G1 Santos e Região, VTV, Santa Cecília TV, 
Rede TV, Bandeirantes, Rede Record, TV Unisantos, Rádio Saudade FM, Rádio 
102 FM, Rádio City FM, Rádio CBN, Rádio Jovem Pan Santos, Rádio Santa 
Cecília, Jornal Diário do Litoral, Jornal da Orla, BoqNews. 

Aliados  
Centro de Cultura Patrícia Galvão, Fundação de Arquivo e Memória de Santos, 
Instituto Histórico e Geográfico de Santos, Museu dos Cafés do Brasil e Bolsa do 
Café, Sociedade Melhoramentos do Bairro Boqueirão. 

Opositores Não foram identificados. 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 
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4.ESTUDO DO CENÁRIO DO SEGMENTO DE MERCADO 

4.1.Análise SWOT 

No quadro 4, são analisadas as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças 

da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto. Essa análise é importante, pois situa a 

empresa e é por meio dela que se torna possível trabalhar suas ações durante seus 

momentos favoráveis e desfavoráveis. 

 

Quadro 4: Análise SWOT da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto 

 

 

 

Fonte: Agência Beija-Flor 

 

  

 

 

Forças  
Localização privilegiada; 
Estacionamento interno; 

Eventos variados; 
Entrada franca; 

Visitas monitoradas; 
Espaço adaptado para 

portadores de necessidades 
especiais; 

Diretoria presente e atuante; 
Funcionários e estagiários 
motivados e envolvidos. 

 

 

Oportunidades 
Novos patrocinadores; 

Parceria com instituições de 
ensino; 

Implementação de recursos 
tecnológicos; 

Ampliação de novos ambientes; 
Diferentes tipos de eventos para 

atrair novos segmentos de 
públicos. 

Fraquezas 
Local afastado dos pontos 

históricos (localizados no centro 
de Santos); 

Imponência do Casarão intimida 
a comunidade; 

Ausência de comunicação 
dirigida para seus diferentes 

públicos; 
Recursos financeiros limitados.  

Ameaças 
Crise econômica; 

Carência de hábito cultural da 
população no quesito pintura, 

exposições e saraus, entre 
outros. 

Deterioração do espaço; 
Avanços tecnológicos, 

Evasão de patrocinadores. 
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Forças 

A localização privilegiada está relacionada à Pinacoteca estar instalada na 

“Avenida da Praia” de Santos, próxima a centros comerciais como o Gonzaga e a 

Avenida Dr. Epitácio Pessoa. Há um ponto de coletivo em sua calçada, o que facilita 

o acesso e faz com que o entorno tenha fluxo constante de pessoas. 

O estacionamento interno possibilita segurança e comodidade aos 

frequentadores da Pinacoteca. 

Os variados eventos realizados com frequência pela Fundação Pinacoteca 

Benedicto Calixto permitem atender as expectativas e preferências de uma 

quantidade maior de indivíduos, além de oferecer oportunidade para que novos 

públicos conheçam o local. 

A entrada franca é um meio de tornar o acesso à cultura e à arte mais 

abrangente, permitindo assim que pessoas de todas as classes econômicas 

frequentem a Pinacoteca. 

A visita monitorada concede ao público visitante contextualização e 

explicação das obras em exposição na Pinacoteca, bem como a narrativa da história 

do Casarão, sendo assim, todos têm a possibilidade de aprendizado, não 

necessitando conhecimento prévio do tema abordado. 

Espaço adaptado para portadores de necessidades especiais permite a 

inclusão social de pessoas com deficiência física, que deste modo podem conhecer 

e frequentar o local. 

A diretoria presente e atuante está sempre em busca de novas parcerias e 

melhorias que gerem maior visibilidade e que atraiam mais visitantes à Pinacoteca. 

Funcionários e estagiários motivados e envolvidos contribuem para manter o 

clima organizacional saudável, além de auxiliar no bom atendimento ao público e no 

esforço para o alcance dos objetivos institucionais. 
 

Oportunidades 

Novos patrocinadores possibilitam novos projetos e eventos que conquistem 

maior público à organização. 

Parcerias com instituições de ensino podem auxiliar no crescimento do 

número de visitantes da Pinacoteca, além de proporcionar aos estudantes 

conhecimentos históricos que podem agregar às suas disciplinas. 
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Implementação de recursos tecnológicos por meio de aquisição e 

disponibilização de iPads para apreciação do Calixto Digital. Esse recurso auxiliará 

na compreensão das obras de Benedicto pelo visitante.   

Ampliação de novos ambientes, como o Café Calixto, tem objetivo de atrair 

mais frequentadores à Pinacoteca e oferecer opções de gasto e consumo para que 

o visitante possa permanecer no local por mais tempo, assim gerando receita. 

Diferentes tipos de eventos para atrair novos segmentos de visitantes podem 

ser programados. É importante diversificar as atividades para atender a todos os 

gostos e assim aumentar o número de frequentadores do local. 
 

Fraquezas 

Local afastado dos pontos históricos faz com que a Pinacoteca esteja fora do 

roteiro histórico da Cidade. Tal fato impossibilita que a Instituição esteja na rota do 

bonde turístico, que tem seu trajeto planejado para mostrar a parte histórica da 

Cidade. A Pinacoteca está fora também do roteiro oficial de visitação dos 

passageiros de cruzeiros marítimos. 

A imponência do Casarão pode fazer com que as pessoas se intimidem e se 

questionem sobre o valor da entrada e sobre o traje adequado para o local. 

Ausência de comunicação dirigida para seus diferentes públicos dificulta o 

contato com tais públicos e a divulgação dos eventos da Pinacoteca e pode afetar 

também o número de participantes em ações promovidas pela Instituição. 

Recursos financeiros limitados restringem investimentos em ações de 

melhorias na estrutura física da Instituição, bem como limita inovações em suas 

atividades. 
 

Ameaças 

A crise econômica pode atingir os patrocinadores e sócios da Pinacoteca e 

fazê-los interromper sua contribuição financeira. 

Carência de hábito cultural da população no quesito pintura, exposições e 

saraus, entre outros, pode afastar a comunidade de um local como a Pinacoteca e 

gerar queda na frequência de visitantes da Instituição. 



67 
 

Deterioração do espaço afeta a conservação da estrutura e da segurança do 

local. Sendo a Pinacoteca um imóvel tombado, toda e qualquer reforma ou 

intervenção dependem de autorização. 

Os avanços tecnológicos podem fazer com que os públicos, em especial os 

jovens, não desenvolvam interesse e/ou o hábito de apreciar pinturas, concertos e 

exposições. 

Evasão de patrocinadores pode colocar em risco a sobrevivência da 

Instituição, tendo em vista os subsídios financeiros conferidos à Pinacoteca por 

esses patrocinadores. 
 

4.2.Benchmarking 

Processo de comparação das melhores práticas organizacionais, o 

benchmarking tem como finalidade propor melhorias para processos específicos 

dentro de uma instituição. 

 

Benchmarking é a arte de aprender com as empresas que 
apresentam um desempenho superior em algumas tarefas. Pode 
haver até dez vezes mais diferenças em termos de qualidade, 
rapidez e custos entre uma empresa de classe mundial e uma 
empresa média. (KOTLER, 2000, p.249). 

 

Segundo Kotler (2000), as organizações devem realizar o benchmarking de 

atividades cruciais para seu desempenho financeiro e o atendimento às 

necessidades do cliente. As comparações devem ser realizadas entre as empresas 

que possuem maior representatividade na atividade em questão, não sendo 

obrigatória a utilização de empresas do mesmo ramo de atividade. 

Buscando aprimorar os serviços oferecidos pela Fundação Pinacoteca 

Benedicto Calixto, a Agência realizou um estudo comparativo com instituições de 

destaque nas atividades que a Fundação apresenta fragilidade: 
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Quadro 5: Benchmarking - análise de eventos 
 

Instituição 
Fundação 

Pinacoteca 
Benedicto 

Calixto 
Museu do Café Shopping 

Miramar 
Memorial 
Necrópole 
Ecumênica 

Ramo de 
atividade Lazer/cultura Lazer/Cultura Comércio 

varejista Comércio 

Endereço 

Av. Bartolomeu 
de Gusmão, 15, 

Boqueirão, 
Santos, SP, CEP: 

11045-400 

R. XV de 
Novembro, 95, 
Centro, Santos, 

SP, CEP: 11010-
141 

R. Euclides da 
Cunha, 21, 
Gonzaga, 

Santos, SP, 
CEP: 11065-900 

Av. Dr. Nilo 
Peçanha, 50, 

Marapé, Santos, 
SP, CEP: 11070-

050 

Análise 

A Fundação 
oferece eventos 

periódicos, 
temáticos e 

pontuais, todos 
ligados ao 

universo artístico, 
sendo alguns 

deles com 
direcionamento 
especial para o 
público infantil.    

O espaço 
apresenta 

calendário de 
eventos 

periódicos 
voltados aos 

apreciadores de 
café. 

Pontualmente, 
são realizadas 

atividades 
temáticas em 

datas 
comemorativas 

com apelo 
diferenciado, 

porém, mantendo 
sempre o viés da 

cultura e 
apreciação do 
café. O espaço 
cobra taxa de 

entrada, porém, 
abre as portas 
gratuitamente 
uma vez por 

semana. 

O shopping 
aproveita as 

datas 
comemorativas 
para organizar 

eventos atrativos 
para todos os 
seus públicos. 
Os desfiles e 

atividades 
voltados para as 
crianças ganham 

bastante 
destaque, mas 
também são 
realizados 

eventos culturais 
como exposições 

e palestras. 

Ao contrário do 
que é esperado 
de um cemitério, 

a Memorial 
Necrópole 

Ecumênica preza 
pelo 

aproveitamento 
da vida e 

promove diversos 
eventos culturais 

e de lazer 
gratuitamente, 
como shows, 
exposições e 

atividades 
religiosas, 

patrocinando 
também atletas e 

eventos 
esportivos da 

Região. 

 
 

Fonte: Agência Beija-Flor 

 

Após a análise comparativa, pudemos observar que o Memorial e o Shopping 

Miramar realizam eventos direcionados ao seu público, mas não necessariamente 

em seu ramo de atuação. Dessa forma, é criada uma identidade que demonstra os 
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valores e quais as preocupações que as instituições têm, e não apenas com quais 

ela lida diariamente. Esse tipo de evento pode criar um laço afetivo com o público e 

tornar a visitação mais frequente. 

Já o Museu do Café apresenta um calendário de eventos periódicos voltados 

para o seu ramo de atividade, criando dessa forma um hábito no frequentador.  
 

Quadro 6: Benchmarking - análise de site 
 

Instituição 
Fundação 

Pinacoteca 
Benedicto 

Calixto 
Museu do Café Ecovias 

Pinacoteca do 
Estado de São 

Paulo 

Ramo de 
atividade Lazer/cultura Lazer/Cultura Logística de 

transporte Lazer/Cultura 

Endereço 

Av. Bartolomeu de 
Gusmão, 15, 
Boqueirão, 

Santos, SP, CEP: 
11045-400 

R. XV de 
Novembro, 95, 
Centro, Santos, 

SP, CEP: 11010-
141 

Rodovia dos 
Imigrantes, Km 

28,5, Jardim 
Represa, São 
Bernardo do 
Campo, SP, 

CEP: 09845-000 

Praça da Luz. 2 
Lg. General 

Osório, 66, Luz, 
São Paulo, SP, 

CEP: 01120-010 

Análise 

Possui 
informações 

completas sobre a 
Fundação, porém 
de forma confusa 

e repetitiva. O 
conteúdo não é 

atualizado 
frequentemente. 

Disponibiliza para 
download um livro 

interativo que 
possui vastas 

informações sobre 
Benedicto Calixto, 
o Casarão Branco 

e o acervo da 
Pinacoteca. Há 
link para a rede 

social. 

Apresenta 
informações 
atualizadas e 

completas sobre 
as atividades 
correntes e 

futuras. Possui 
efeitos visuais 
que o tornam 
muito atrativo. 

Tem menu 
intuitivo que 

facilita a 
navegação. 

Possui opção de 
linguagem para 

dois idiomas 
além do 

português. 
Apresenta links 

úteis do Governo 
e botões de 

acesso 
para as oito 

redes sociais do 
Museu. 

Apresenta 
informações 
atualizadas 

sobre o fluxo de 
veículos nas 

rodovias, tempo 
estimado de 

viagem e tipo de 
operação em 

andamento. Os 
telefones de 
emergência 

estão 
localizados em 

local de 
destaque no 

site. 

O site apresenta 
notícias 

atualizadas, 
convites para os 
futuros eventos, 
uma loja virtual e 

links úteis do 
Governo do 

Estado de São 
Paulo. 

Possui acesso 
em libras, outros 

idiomas, e um 
link para uma 

visita virtual ao 
espaço. 

 

Fonte: Agência Beija-Flor 
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Os sites do Museu do Café e da Ecovias possuem uma atualização de 

informação frequente, além de layout atrativo e de fácil navegação. Já o site da 

Pinacoteca Benedicto Calixto tem espaço para melhorar os pontos citados, assim 

como para acrescentar alguns itens diferenciais apontados nos demais sites, tais 

como mudança de idioma e opção em libras, serviços oferecidos, tour virtual pelo 

espaço e paleta de cores, para que facilite assim a identificação de cada aba do site.  

 

Quadro 7: Benchmarking - análise de redes sociais 

 

Instituição 
Fundação 

Pinacoteca 
Benedicto Calixto 

Prefeitura de 
Curitiba Ponto Frio 

Ramo de 
atividade Lazer/cultura Poder público Comércio varejista 

Endereço 
Av. Bartolomeu de 

Gusmão, 15, 
Boqueirão, Santos, 

SP, CEP: 11045-400 

Av. Cândido de 
Abreu, 817, Centro 

Cívico, Curitiba, PR, 
CEP: 80530-908 

R. Mal. Deodoro, 
977, Centro, São 

Bernardo do Campo, 
SP, CEP: 09710-011 

Análise 

A Fundação mantém 
perfil no Facebook 

com postagem 
relacionadas à 

agenda de eventos, 
acontecimentos 

marcantes e reforço 
de matéria publicada 
na mídia. A página 

não apresenta 
atualização 

constante ou 
interação com os 

seguidores. 

A Prefeitura mantém 
perfil no Facebook, 
Instagram, Twitter e 
Snapchat. Todas as 

mídias sociais 
contêm postagens 

criativas, linguagem 
informal e conteúdo 

de extrema 
relevância para a 

população. A 
interação com os 

seguidores é muito 
bem construída, de 
forma a criar uma 

personalidade para 
a página. 

A loja mantém dois 
tipos de perfis no 
Twitter, um que 

contempla o Serviço 
de Atendimento ao 
Cliente (SAC) da 
empresa e um do 
pinguim do Ponto 

Frio. Nesse segundo 
perfil, o mascote da 
loja é humanizado e 
interage diretamente 
e diariamente com 

seus seguidores. Ele 
anuncia ofertas 

fazendo 
contextualização 

com o assunto mais 
comentado no 

momento, entre 
outros. 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 
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Nota-se que a humanização da página nas redes sociais e interação com os 

seguidores são efetivas ações aproximativas de comunicação. 

Embora a Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto possua redes sociais, ela 

se porta de forma antiquada em relação ao que o público que utiliza essas mídias 

busca hoje. A personificação da instituição realizada pela Prefeitura de Curitiba e 

pelo pinguim do Ponto Frio deve servir de inspiração para a reformulação do 

comportamento nas redes sociais da Pinacoteca.  
 

Quadro 8: Benchmarking - análise de atendimento 
 

Instituição 
Fundação 

Pinacoteca 
Benedicto Calixto 

Museu de pesca Museu Fortaleza 
da Barra Grande 

Ramo de 
atividade Lazer/cultura Lazer/cultura Lazer/cultura 

Endereço 

Av. Bartolomeu de 
Gusmão, 15, 

Boqueirão, Santos, 
SP, CEP: 11045-

400 

Av. Bartolomeu de 
Gusmão, 192 - 
Ponta da Praia, 

Santos, SP, CEP: 
11030-906 

R. Messías Borges, 
Guarujá - SP, CEP: 

11425-110 

Análise 

O atendimento ao 
visitante é oferecido 

assim que este 
entra no espaço, 

mas não é imposto. 
O guia se apresenta 
e convida o visitante 

a conhecer o 
espaço. Caso seja 

dada a 
oportunidade, o guia 
apresenta detalhes 
sobre o Casarão 

Branco, Benedicto 
Calixto e suas 

obras.  

Seguindo o mesmo 
modelo apresentado 

pela Fundação 
Pinacoteca 

Benedicto Calixto, o 
Museu de Pesca 

permite que o 
visitante escolha 

entre visitar o 
espaço sozinho ou 
acompanhado por 

um guia da 
instituição.  

As visitas podem ser 
guiadas ou não. 

Para garantir o guia, 
a visita precisa ser 

agendada 
previamente. O 

atendimento 
acontece de forma 

dinâmica com 
poesias e músicas. 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 

 

Todas as instituições analisadas apresentam a mesma sistemática de 

visitação. Ao entrar no espaço, o visitante tem a opção de conhecer o espaço com 



72 
 

ou sem a instrução de um guia. O Museu Fortaleza da Barra Grande apresenta uma 

maior dinâmica na apresentação, comparado com os demais espaços. 

 

O estudo 

O estudo comparativo revelou que algumas instituições realizam atividades 

diferenciadas que podem ser aplicadas com sucesso na Pinacoteca, como, por 

exemplo, os eventos. 

A Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto apresenta prioritariamente eventos 

de cunho cultural, porém, ao exemplo do Memorial e do Shopping Miramar, 

atividades que não são ligadas diretamente ao ramo de atuação do espaço podem 

ser boas iniciativas para aumentar o índice de visitação e conquistar a simpatia do 

público.  

A ampla divulgação dos eventos do Museu do Café pode ser usada como 

exemplo para a Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto, que pode adaptar ainda o 

calendário de eventos e os eventos periódicos realizados pelo Museu. 

O site e a identidade corporativa virtual da Pinacoteca também podem ser 

reformulados, tendo em vista os cases de sucesso do pinguim do Ponto Frio e da 

Prefeitura de Curitiba, que investiram na personificação da marca para manter a 

proximidade com seus públicos. 

O site da Pinacoteca Benedicto Calixto pode ser reformulado, usando como 

referências o site do Museu do Café e da Pinacoteca do Estado de São Paulo, que 

possuem uma interface bastante amigável, navegação intuitiva e informações 

atualizadas. 

A análise dos atendimentos em locais com finalidade similar a do cliente nos 

permite observar que o atendimento na Pinacoteca segue um padrão coerente com 

a realidade e pode incorporar em sua abordagem atividades lúdicas e dinâmicas, 

como as apresentadas no Museu Fortaleza da Barra Grande. 

Com essa análise, foi possível perceber que a Fundação Pinacoteca 

Benedicto Calixto pode evoluir a partir das ações que instituições correlacionadas ou 

não praticam, adaptando tais iniciativas à sua realidade. 
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5.PESQUISAS 

5.1.Pesquisa de observação 

Com o objetivo de conhecer a Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto, colher 

informações, observar o ambiente e viabilizar a execução do Projeto Experimental, 

foram realizadas cinco visitas à Instituição, que estão descritas a seguir em uma 

pesquisa de observação participante. 

 

1ª visita - 2 de abril de 2016 

A primeira visita à Pinacoteca foi realizada em um sábado à tarde, dia 2 de 

abril de 2016, enquanto aguardávamos a autorização da Fundação para a realização 

do Projeto Experimental. Com esta visita, foi possível observar o atendimento, o 

movimento em um final de semana e conhecer mais sobre a história do Casarão 

Branco e do pintor que dá nome à Instituição: Benedicto Calixto. 

Ao chegar à Pinacoteca, não nos identificamos como interessadas em fazer o 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sobre a Fundação, pois não queríamos que 

nos fosse oferecido tratamento diferencial, podendo assim avaliar o modo como os 

visitantes são recebidos e tratados no local. 

Confirmamos com um segurança, que estava próximo à porta, que a entrada 

da Pinacoteca era gratuita, logo em seguida fomos abordadas por um dos monitores 

do local, um estagiário do curso de arquitetura da Universidade Santa Cecília 

(Unisanta), de nome Matheus Gomes, que trajava uniforme da Fundação. Ele nos 

deu as boas-vindas, perguntou se já conhecíamos o local e, diante da resposta 

negativa, questionou também se havia interesse de visita guiada, declarando que 

esta poderia ser rápida ou completa, conhecendo ou não detalhes da história do 

Casarão Branco, de Benedicto Calixto e das pinturas expostas na mansão. 

Aceitamos e optamos pela segunda opção. 

A visita durou pouco mais de uma hora, período no qual conhecemos todos 

os cômodos e obras expostas no Casarão Branco com detalhes. Além de notarmos 

a beleza das instalações, atentamos também para algumas marcas de degradação 

no ambiente, decorrentes, segundo o guia, do fato de que o local é tombado como 

patrimônio histórico da cidade, fazendo com que as reformas passem por muitas 

etapas antes de poderem ser realizadas, devido à burocracia e à necessidade de 

repasse de verbas públicas. 
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Durante a visita, observamos o comportamento de outras pessoas que 

visitavam o local. Elas haviam optado pela visita sem guia e, portanto, caminhavam 

por entre os cômodos, fazendo paradas em um local ou outro e tirando fotos de 

obras que gostavam. 

Foi nos permitido também tirar fotos do que nos interessava, bem como 

gravar partes da fala do guia. Ao final da visita revelamos para Matheus o intuito de 

realizar o TCC sobre a Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto. O guia se mostrou 

satisfeito com a iniciativa e contou que gosta muito de trabalhar no local, além de se 

dispor a responder dúvidas que pudessem ter permanecido. Questionamos então 

como era o relacionamento interno entre funcionários e Diretoria. Matheus informou 

que a relação entre todos é ótima e que a presidente do biênio 2014-2016, Sílvia 

Ângela Teixeira Penteado, sempre foi gentil e prestativa com todos, apesar de estar 

constantemente apressada, por conta de seus outros afazeres. 

Agradecemos ao guia pela visita e nos dirigimos à saída, parando no caminho 

para pegar dois folhetos: um que indicava a programação do mês na Pinacoteca 

Benedicto Calixto e outro que oferecia informações para aqueles que quisessem se 

associar à Associação de Amigos da Pinacoteca Benedicto Calixto. 

Já do lado de fora do Casarão Branco notamos pessoas aproveitando sua 

tarde de sábado nos jardins localizados na parte de trás do terreno, de diversas 

formas, desde aquelas que estavam tirando fotos da bela paisagem, até aquelas que 

estavam apenas sentadas nos bancos dispostos pelo local, apreciando a vista e 

conversando, neste momento, constatamos também que o local não contava com 

bicicletário, os ciclistas estacionavam suas bicicletas em locais inapropriados, o que 

muitas vezes atrapalhava a circulação das pessoas. 
 

2ª visita - 20 de abril de 2016 

Ainda no mês de abril, logo após a autorização para a realização do TCC ser 

emitida, elaboramos um roteiro com perguntas para entrevista em profundidade, 

método de pesquisa qualitativa, como gerente administrativo da Fundação 

Pinacoteca Benedicto Calixto, José Eduardo Monteiro, para a produção do briefing. 

Sendo assim, agendamos a entrevista e, no dia marcado, comparecemos ao local. 

Fomos recebidas pela secretária, que nos encaminhou ao gerente. Ele nos 

recebeu na sala onde acontecem as reuniões da Diretoria. O gerente se mostrou 
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paciente e disposto a responder as questões, porém preferiu que nos dirigíssemos à 

presidente numa entrevista futura em itens específicos relacionados ao Estatuto e à 

liberação de documentos. A reunião durou cerca de uma hora e meia e foi permitida 

a gravação do áudio da entrevista. Nesse ínterim, a presidente da Fundação, Sílvia 

Ângela Teixeira Penteado, telefonou para o gerente e eles conversaram por cerca 

de 5 minutos sobre assuntos administrativos. 

 

3ª visita - 25 de abril de 2016 

No momento em que nos foi permitida a realização do trabalho experimental, 

a então presidente Sílvia Ângela Teixeira Penteado se disponibilizou para uma 

conversa. Portanto percebemos a possibilidade de realizar com a Presidente uma 

entrevista em profundidade para conhecer melhor os objetivos e desafios da 

administração da Fundação. Houve uma sugestão de data por parte da presidente, 

que teve nossa concordância, mas a reunião foi reagendada devido a imprevistos na 

agenda de Sílvia. Uma nova data foi marcada, dia 25 de abril, no período noturno. 

Fomos recebidas cordialmente pela presidente, que ofereceu uma mesa em 

um dos cômodos do Casarão Branco para a reunião. Toda a conversa pôde ser 

gravada e teve caráter informal e descontraído. A presidente se mostrou 

entusiasmada com o trabalho e disposta a colaborar. Segundo a Presidente, a 

Pinacoteca Benedicto Calixto tem a intenção de receber público mais jovem, 

especialmente universitário, e espera que o trabalho a ser desenvolvido auxilie 

nesse objetivo. 

Sílvia foi extremamente simpática, respondeu a todas as perguntas com 

clareza e tranquilidade, comentou sobre as comemorações para os 30 anos e 

mencionou o selo comemorativo alusivo à data. 

 

4ª visita - 11 de maio de 2016 

Para finalização do briefing e histórico institucional do cliente, em 11 de maio 

comparecemos à Pinacoteca para uma conversa dirigida com a secretária Danielle 

Ferreira Mendes. 

Foram feitas perguntas pontuais sobre assuntos administrativos, além de 

pesquisas no clipping da Instituição, que possui registros desde a fundação até os 

dias atuais. 
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5ª visita - 24 de agosto de 2016 

Após a finalização da primeira parte do trabalho, TCC I, e aprovação para sua 

continuidade no segundo semestre de 2016, nos dirigimos mais uma vez à 

Pinacoteca, desta vez para informar ao cliente a sequência do trabalho e buscar 

esclarecimentos sobre algumas questões levantadas pelos professores que 

realizaram a correção. 

A secretária Danielle atendeu-nos e respondeu nossos questionamentos. 

Nesta oportunidade, foi nos informado que a Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto 

e a Associação de Amigos da Pinacoteca Benedicto Calixto, passariam no próximo 

mês por eleições para a nova Diretoria e Conselho. 

Danielle falou também acerca do Café Calixto, recém-inaugurado em julho do 

mesmo ano. Após a visita, em um fim de tarde, resolvemos conhecer o Café, 

observar atendimento, ambiente e frequentadores. Notamos o preço dos itens do 

cardápio, que apesar de alto não poderia ser considerado fora do padrão para o 

local. Pudemos notar, também, que o ambiente do Café Calixto é sofisticado, 

agradável e bem decorado. 

Durante o período em que permanecemos no local, durante a tarde, a 

frequência nos impressionou. A maioria das pessoas chegava pela entrada do 

estacionamento, pela Avenida Dr. Epitácio Pessoa. Foi possível perceber que a 

grande maioria dos frequentadores do local possui um poder aquisitivo elevado, 

devido à sua vestimenta, modo como se comportavam e itens que escolhiam do 

cardápio. 

O atendimento do Café Calixto, na percepção dos componentes da Agência, 

não foi satisfatório. Os garçons pareciam não ter recebido treinamento adequado, de 

modo que não sabiam informar, por exemplo, quais formas de pagamento eram 

aceitas no local. Além disso, foi possível notar que os pedidos levavam algum tempo 

para chegar à mesa, transmitindo uma impressão de desorganização. 

 

Conclusão 

As visitas presenciais se mostraram essenciais para que pudéssemos 

conhecer e compreender melhor as rotinas e serviços oferecidos pelo cliente. 

Durante todo o processo foi demonstrado, pela Fundação Pinacoteca Benedicto 

Calixto, grande interesse em contribuir com a execução do trabalho, além da 
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expectativa de que as ações propostas pela Agência pudessem melhorar sua 

visibilidade e seu reconhecimento como grande ponto de disseminação da cultura 

em Santos.   

Pela observação realizada, foi compreendido que o clima organizacional é 

tranquilo e que existe espaço para interação entre estagiários, funcionários, 

conselho e diretores. A Diretoria é voluntária e mostrou-se atuante e esforçada em 

busca de melhorias para a Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto. 
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5.2.Pesquisa de opinião: Conhecendo a Pinacoteca Benedicto Calixto 

5.2.1.Projeto de pesquisa 

A pesquisa de opinião foi o instrumento utilizado pela Agência para reunir 

informações complementares e necessárias para elaborar o Projeto de Relações 

Públicas.  

 
Problema de pesquisa 

Os munícipes da Baixada Santista já visitaram a Pinacoteca Benedicto 

Calixto? 

 
Objetivo geral 

Identificar quais perfis de públicos da população da Baixada Santista 

conhecem a Pinacoteca Benedicto Calixto. 

 
Objetivos específicos 

 Medir aproximadamente a quantidade de munícipes da Baixada Santista 

que conhecem a Pinacoteca Benedicto Calixto; 

 Aferir quais espaços culturais são mais visitados no município sede da 

Pinacoteca Benedicto Calixto; 

 Identificar os meios pelos quais têm notícias sobre a Pinacoteca Benedicto 

Calixto; 

 Entender a motivação (ou não) da visita à Pinacoteca Benedicto Calixto; 

 Verificar se as atividades oferecidas pela Pinacoteca Benedicto Calixto 

agradam ao público em geral; 

 Averiguar a qualidade da visita à Pinacoteca Benedicto Calixto para o 

público em geral. 

 
Hipóteses 

 A imponência do Casarão intimida a população; 

 Muitos munícipes da Região se perguntam a respeito do que existe no 

local; 

 Boa parte da amostra pesquisada nunca visitou a Pinacoteca Benedicto 

Calixto; 
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 Munícipes de faixa etária mais elevada veem maior quantidade de notícias 

da Pinacoteca Benedicto Calixto na mídia; 

 Grande parte da população mais jovem não conhece a Pinacoteca 

Benedicto Calixto; 

 Cidadãos com filhos têm maior tendência a visitar a Pinacoteca Benedicto 

Calixto. 

 
Justificativa 

É importante realizar uma pesquisa de opinião que tenha como universo a 

população da Baixada Santista em geral. A Pinacoteca Benedicto Calixto não recebe 

uma quantidade satisfatória de visitantes, de acordo com a Presidente do biênio 

2014-2016. É, portanto, necessário entender os motivos que impedem ou motivam a 

população em geral de visitar o local e participar de suas atividades, para que a 

Agência Beija-Flor Comunicação Social e Cultural possa então elaborar um 

diagnóstico e sugerir as melhorias cabíveis. 

 
Metodologia 

Pesquisa de opinião quantitativa e qualitativa, por meio de entrevistas com 

questões semiabertas e fechadas. 

 
Universo 

1.765.277 - Baixada Santista 

 

Amostra 

Probabilística aleatória por conglomerado 

635 entrevistados  

 

Método de coleta de dados 

Pesquisa de opinião 

 

Estratégia de aplicação 

O questionário foi disponibilizado por meio de formulário online Google Docs 

de 12 de setembro de 2016 (segunda-feira) ao dia 4 de outubro de 2016 (terça-
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feira). A pesquisa foi compartilhada no Facebook, WhatsApp e e-mail e aplicada de 

forma presencial.  

 

Instrumento de coleta de dados 

Questionário semiaberto 

 

5.2.2.Relatório de pesquisa 

A forma como a população da Baixada Santista enxerga a Pinacoteca 

Benedicto Calixto foi avaliada por meio de uma pesquisa quantitativa realizada no 

período de 12 de setembro de 2016 a 4 de outubro de 2016, via formulário online, 

com 16 perguntas contendo questões de múltipla escolha, fechadas e semiabertas, 

além de caixa de seleção para que pudéssemos mapear quais espaços culturais são 

mais visitados pelos entrevistados, por qual meio eles conheciam ou não a 

Pinacoteca Benedicto Calixto e o motivo, tornando a pesquisa, desse modo, também 

qualitativa. O questionário foi aplicado virtualmente e presencialmente. 

A pesquisa teve amostra probabilística aleatória por conglomerado, obtendo 

respostas de 635 pessoas, de um universo de 1.765.277 (um milhão, setecentos e 

sessenta e cinco mil, duzentos e setenta e sete) habitantes da Baixada Santista, de 

acordo com o Censo do IBGE de 2010. Ela teve o propósito de identificar o perfil do 

público que opta por frequentar ou não o espaço, bem como a sua motivação para a 

escolha. 

As perguntas iniciais tiveram o objetivo de conhecer o entrevistado, que se 

revelou em sua maioria como pertencente ao gênero feminino, com 57,5% em sua 

totalidade. Esse público identificou-se também como jovem, com 42,7% de pessoas 

entre 18 e 25 anos, além de ser habitante, principalmente, do município de Santos, 

que obteve 44,4% de representatividade na pesquisa. Verifica-se também que 

26,3% dos entrevistados reconhecem que estão na classe social B1, que possui 

renda familiar de até R$ 4.418,00 e 39,5% tem o Ensino Superior completo. Tais 

questões revelaram a importância da definição de perfil, uma vez que para analisar o 

comportamento do público alvo é preciso que ele seja identificado dentre os 

respondentes. 

Uma vez traçado o perfil dos entrevistados, é preciso identificar quais espaços 

culturais localizados no mesmo município os respondentes frequentam, 

possibilitando assim verificar qual a popularidade da Pinacoteca Benedicto Calixto 
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quando comparada a outros locais do mesmo ramo/cenário. Para tal, foi elaborada 

pergunta semiaberta e com caixa de seleção, que questionava quais espaços 

culturais de Santos os respondentes conheciam e já haviam visitado. O resultado 

indicou que 91,5% dos entrevistados afirmou conhecer o Aquário Municipal, seguido 

de perto pelo Orquidário Municipal e pelo Museu do Café, que totalizaram 82,7% e 

68,3%, respectivamente. A Pinacoteca Benedicto Calixto ficou com a 7ª colocação 

dentre as possíveis oito respostas à pergunta, com 41,9% dos entrevistados 

afirmando que já a haviam visitado. 

Em busca de compreender, então, como os entrevistados conheceram a 

Pinacoteca Benedicto Calixto, foi elaborada uma pergunta que questionava como os 

respondentes souberam da existência do espaço cultural. 36,9% dos entrevistados 

afirmaram que haviam conhecido o local ao passar pela frente, demonstrando a 

grande imponência que o Casarão Branco possui e a atenção que chama para si, se 

destacando dentre os outros prédios situados na orla da praia de Santos. A partir de 

um cruzamento de dados entre essa questão e a cidade em que o entrevistado 

mora, foi analisado que apenas 17,5% dos respondentes de Santos não conhecem a 

Pinacoteca Benedicto Calixto, quantidade pequena quando comparada aos 54,2% 

dos entrevistados de Praia Grande que também não conhecem o espaço. 

Dentre os que já visitaram o local, 92,2% avaliam a visita como positiva, 

conferindo a ela notas entre 10 e 7. Além disso, 30,4% dos entrevistados 

concederam nota média de 8 à Pinacoteca Benedicto Calixto, demonstrando, 

portanto, que dentre as pessoas que conhecem o espaço, a grande maioria está 

satisfeita com o modo como ele se apresenta. 

Ao mesmo tempo, no entanto, 33,9% admitiram não conhecer a Pinacoteca 

Benedicto Calixto, sendo a principal causa apontada o fato de não saber o que há no 

local, totalizando 46,2% das respostas. 

As faixas etárias que menos visitam a Pinacoteca Benedicto Calixto, como 

constatado através de cruzamento de pesquisa, são os jovens com menos de 18 

anos e os que têm entre 18 e 25 anos. Os entrevistados com mais de 50 anos são 

os que mais visitam a Pinacoteca, totalizando 85,3% de respondentes que já 

visitaram o local. 
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Tabelas 2 e 3: Faixa etária dos entrevistados X como conheceram a Pinacoteca 

    
Fonte: Agência Beija-Flor 

 

Com o objetivo de avaliar se a Pinacoteca Benedicto Calixto é um lugar 

propício para visitar com crianças, foi questionado se os entrevistados tinham filhos, 

e, em caso positivo, se já os haviam levado à Pinacoteca. Dentre os que 

responderam afirmativamente, apenas 28,3% havia visitado a Pinacoteca Benedicto 

Calixto com os filhos, o que indica que a programação para esta faixa etária não é 

adequada ou extensamente divulgada.  

Em seguida, foi elaborada uma série de afirmações em que apenas duas 

respostas eram possíveis: concordo e não concordo. Elas foram desenvolvidas 

dessa forma com o objetivo de conseguir respostas diretas sobre questões pontuais. 

26,8% dos entrevistados afirmaram ter visitado a Pinacoteca Benedicto Calixto mais 

de uma vez, demonstrando a falta de interesse da população para com as novas 

exposições e também a fragilidade da Instituição com relação a visitantes 

frequentes, que podem ser angariados através de ações como eventos variados e 

maior divulgação nos veículos de mídia. Foi também identificada a divergência deste 

resultado para com o da afirmação sobre espaços de arte, para a qual 80,9% dos 

respondentes afirmou que gosta de visitar tais ambientes. 

Com relação à visibilidade que a Pinacoteca Benedicto Calixto tem na mídia, 

apenas 28,2% dos entrevistados afirmaram ver com frequência notícias da 

instituição, demonstrando, portanto, que a divulgação realizada pela Fundação é 

fraca e errônea. Ao cruzar os dados desta afirmação com a pergunta sobre a idade 

dos entrevistados, foi possível notar que apenas os maiores de 50 anos afirmam ver 

com frequência notícias da Pinacoteca Benedicto Calixto na mídia, com a resposta 

positiva de 65,9% dos respondentes desta faixa etária. 
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Ao analisar a frequência dos entrevistados, foi questionado se os mesmos 

sabiam que a entrada para conhecer a Pinacoteca Benedicto Calixto é gratuita, ao 

que 66,1% respondeu afirmativamente. Isso indica que a gratuidade talvez não seja 

um ponto tão importante para os respondentes, já que a frequência de visitação não 

chega a essa porcentagem. Por meio de cruzamento de dados, foi analisada a 

relação da resposta desta questão com o local que o entrevistado mora, o que 

indicou que a maior quantidade de respondentes que não sabe que a entrada para 

conhecer a Pinacoteca é gratuita mora no Guarujá. Dentre os que mais sabem, no 

entanto, está a população de Santos, com 74,9% de respostas afirmativas. 

Foi também questionado se espaços com características refinadas ou 

sofisticadas deixavam de atrair os respondentes, para qual 69,8% afirmou que não, 

o que elimina, em parte, a hipótese de que o Casarão Branco intimidaria a 

população a adentrar a Pinacoteca Benedicto Calixto. De acordo com cruzamento 

de dados realizado entre idade do entrevistado e a resposta diante da afirmação de 

que espaços refinados não os intimidam, foi possível notar que a faixa etária que 

menos se intimida com tais características é a de pessoas entre 36 e 50 anos, com 

80% de seu total. 

Com o intuito de compreender o que poderia fazer com que os entrevistados 

visitassem a Pinacoteca Benedicto Calixto, fosse pela primeira vez ou não, foi 

perguntado, de forma semiaberta, qual atividade os levaria ao espaço cultural. 

Dentre as diversas respostas, foi possível identificar muitas pessoas sugerindo 

atrações musicais ou teatrais, oficinas e workshops dos mais diversos temas, maior 

divulgação das atividades e eventos que acontecem no local, abrir espaço para 

artistas locais, maior uso da tecnologia e atividades voltadas a todos os públicos, 

incluindo o infantil. 

Tais resultados indicam o caminho a ser seguido pela agência Beija-Flor, para 

elaboração de um projeto de ações de Relações Públicas para o cliente. 
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6.DIAGNÓSTICO DE RELAÇÕES PÚBLICAS 

O presente diagnóstico foi elaborado analisando visibilidade, comunicação e 

relacionamento da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto com seus públicos. 

Desenvolvido pela agência Beija-Flor, as informações foram obtidas por meio de 

pesquisa em profundidade, com reuniões com a Diretoria, Gerência e funcionários 

da organização; pesquisa de opinião, que teve como universo os moradores da 

Baixada Santista; e análises de cenários com uso das ferramentas de SWOT e 

benchmarking, além de observação direta com visitas à Instituição a fim de conhecer 

seu funcionamento e rotina.  

Com base nos estudos realizados, a Agência detectou dois aspectos 

predominantes na Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto: a falta de diversidade e 

abrangência nos eventos realizados e a carência de estratégias de divulgação de 

sua programação. Esses problemas prejudicam o alcance dos propósitos apontados 

pela Diretoria.  

Com relação ao primeiro tópico, o cliente apontou, em entrevista, o interesse 

em aumentar seu público frequentador, sendo os eventos considerados parte da 

estratégia para tornar esse objetivo possível. As atividades atualmente oferecidas, 

porém, não atingem todos os públicos devido à sua temática e abordagem, que 

tendem a atrair, principalmente, crianças e adultos de meia-idade. É notória a falta 

de eventos diversificados e que despertem o interesse do público jovem. A 

frequência de visitação da população é outro item a ser aperfeiçoado, que poderia 

elevar por meio de ações aproximativas, como os próprios eventos, a quantidade de 

visitas regulares à Pinacoteca. 

O segundo aspecto, a deficiência na divulgação das atividades oferecidas 

pela Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto, aponta que a ausência de estratégias 

e canais de comunicação dirigida dificulta o conhecimento das atividades por 

públicos específicos.  

Em relação à monitoria realizada no local, a Agência constatou que os 

estagiários são bem treinados, educados e comprometidos. Há, no entanto, a 

carência de interatividade e criatividade na monitoria realizada para os visitantes em 

geral, assim como ocorre com o público infantil, que possui atendimento 

diferenciado, com brincadeiras e contação de histórias de forma lúdica. A utilização 

de instrumentos tecnológicos, limitada atualmente ao livro interativo “Calixto Digital”, 
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disponibilizado somente no site da Pinacoteca, poderia ser uma alternativa para 

dinamizar as visitas ao público adulto. 

O espaço do jardim, situado no entorno do Casarão Branco, é amplamente 

reconhecido e admirado pelos munícipes, porém poderia ser melhor explorado com 

atividades diversificadas a serem promovidas pela Fundação e voltadas para todos 

os seus públicos. Essas ações também auxiliariam no aumento da frequência de 

visitação às exposições realizadas no Casarão. 
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7.OBJETIVOS 

7.1.Objetivo geral 
Tornar a Pinacoteca Benedicto Calixto referência como espaço cultural da 

Região e resgatar a importância de Benedicto Calixto para a história da arte na 

Baixada Santista. 

 
7.2.Objetivos específicos 

● Oferecer programação diversificada com o intuito de que a visitação se 

torne um hábito para comunidades locais e turistas;  

● Ampliar atividades destinadas ao público jovem; 

● Direcionar e ampliar a comunicação com diferentes públicos de interesse. 
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8.JUSTIFICATIVA 

A Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto, tem como finalidade disseminar a 

arte e a cultura na Baixada Santista, porém, a falta de diversidade e abrangência 

nos eventos realizados e a carência de estratégias de divulgação de sua 

programação a impedem de alcançar plenamente seus objetivos. 

Sendo assim, se faz necessário um projeto de Relações Públicas para 

aprimorar o relacionamento da Instituição com seus públicos de interesse e, por 

meio de estratégias e técnicas de comunicação, colaborar para que a Pinacoteca 

cumpra com sua missão.   
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9.ESTRATÉGIA GERAL 

Após identificação das expectativas e necessidades da Fundação, obtidas por 

meio de pesquisa quantitativa, análise de cenários e entrevistas em profundidade 

com funcionários e corpo diretivo, a agência Beija-Flor propõe um projeto de 

Relações Públicas voltado a seus públicos de interesse. 

Este Projeto será executado por meio de estratégias e técnicas de 

comunicação dirigida aproximativa, escrita, visual, audiovisual e digital, além de 

divulgação de anúncios em diferentes mídias. 
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10.PROJETO DE AÇÕES DE RELAÇÕES PÚBLICAS 

O Projeto de ações de Relações Públicas proposto pela agência Beija-Flor 

segue as diretrizes apontadas no diagnóstico previamente apresentado. 

Desenvolvido de modo a minimizar as carências identificadas na Fundação 

Pinacoteca Benedicto Calixto, o Projeto conta com ações detalhadas e segmentadas 

em temas específicos, elaboradas para serem implementadas em um período de 13 

meses. 
 

10.1.Reformulação da identidade visual 
A identidade visual pode ser definida como um conjunto de elementos visuais 

que transmitem o conceito de uma instituição e como ela quer ser vista e 

compreendida por seus públicos.  

No caso da Pinacoteca Benedicto Calixto, a agência Beija-Flor propõe uma 

atualização do logotipo da Instituição, utilizando a imagem do Casarão Branco e 

corrigindo a disposição de palavras do logotipo atual (Fundação Benedicto Calixto 

Pinacoteca), que pode confundir quem não conhece a Fundação.  

 

Objetivos 

 Reforçar a imagem do Casarão Branco; 

 Criar rápida associação entre a imagem do Casarão com a Pinacoteca. 
 

Justificativa 

Com arquitetura de 1900, o Casarão Branco chama atenção de quem transita 

pela orla da praia de Santos devido a seus traços e sua imponência. Porém, 58,1% 

dos entrevistados em pesquisa realizada pela Agência, residentes da Baixada 

Santista, afirmaram desconhecer a Pinacoteca. 

A reformulação do logotipo visa aproveitar a paleta de pintura originalmente 

utilizada e a arquitetura do Casarão, criando uma associação direta de sua imagem 

com a Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto. 
 

Estratégias 

 Utilização dos traços do Casarão Branco; 

 Utilização das cores já utilizadas atualmente pela Fundação; 
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 Utilização do desenho da paleta de cores de pintura já utilizado pela 

Fundação; 

 Reorganização do título da Fundação no logotipo. 

 

Público 

 Todos os públicos de interesse da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto. 
 

Desenvolvimento 

A Agência apresentará duas opções de logotipo em uma reunião com a 

diretoria e o conselho da Fundação, serão apresentados o conceito criativo e as 

justificativas para a atualização da identidade visual. 

Após aprovado, o novo logotipo será apresentado ao público a cada nova 

ação ou evento da Pinacoteca, que serão veiculados nas mídias de massa voltadas 

para a Baixada Santista. O novo logotipo também será implementado nas peças 

gráficas propostas para a Instituição, são elas: papel ofício e envelope, que serão 

utilizados para produção e envio de documentos internos da Fundação; marcador de 

página, que será oferecido como brinde; e duas opções de uniforme, um para 

monitores e outro para uso específico dos colaboradores. 
 

 O logotipo 

O logotipo é composto por uma paleta de pintura estilizada que 

apresenta em seu interior uma imagem composta pelos traços do Casarão 

Branco. No entorno da imagem principal, estará o nome da Instituição em sua 

disposição original “Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto”. O logotipo será 

apresentado com duas variações de cor. 
 

Ilustração 8: Logotipo atual 

 
 

Fonte: Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto 
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Ilustração 9: Proposta de novo logotipo - cor 1 e 2 

             

Fonte: Agência Beija-Flor                   

 

Fonte “Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto”: Birch Std 

Cor “Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto”: Preto (C0 M0 Y0 K100) 

Imagem de marca: A paleta de cores é apresentada para que o receptor identifique 

que o espaço é voltado para o universo das artes, enquanto o traço do Casarão, 

apresentado dentro da paleta, reforça a imagem visual do local para o público. 
 

Quadro 9: Cores e significados do logotipo 

 

 

 

Simboliza imponência, prosperidade, 

confiança, energia e força. 

 

 

 

Simboliza neutralidade, sofisticação e 

elegância. 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 
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Quadro 10: Variações do logotipo 

 

Cor 1 

 

 

 

Cor 2 

 
 

 

Preto e branco 

 

 

 

Negativo 

 

 

 

Fonte: Agência Beija-Flor 
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Aplicação do logotipo 
 

Ilustração 10: Uniforme 

 
 

Fonte: Agência Beija-Flor  
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Ilustração 11: Envelope saco (33x23) 

 

 
 

Fonte: Agência Beija-Flor 
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Ilustração 12: Marcador de página (14x5,5 cm) 

 
 

Fonte: Agência Beija-Flor 
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Ilustração 13: Papel ofício 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 
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Mensuração 

Após seis meses de sua divulgação, será realizada pesquisa quantitativa para 

mensurar a identificação do público com o novo logotipo. 

Caso o logotipo ainda não seja reconhecido pelo público, será realizada 

pesquisa qualitativa com o público frequentador com a finalidade de identificar 

possíveis falhas e reavaliar a alteração. 

 

Aplicação 

Quadro 11: Aplicação da reformulação da identidade visual 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 

 

Orçamento 

Produção de nova identidade - R$ 2.500,00 

Produção gráfica - R$ 318,36 

Uniforme - R$ 425,76 

------------------------------------------ 

TOTAL - R$ 3.244,12 

 

10.2.Organograma 

Com o intuito de auxiliar nas relações hierárquicas existentes na Fundação 

Pinacoteca Benedicto Calixto, a Agência sugere a criação de um organograma que 

represente graficamente seus setores e subordinações. 

 

Objetivos 

 Organizar graficamente as relações hierárquicas; 

 Melhorar o fluxo de comunicação entre setores. 
 

Justificativa 

No desenvolvimento do briefing da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto, 

foi constatado pela Agência a inexistência de um organograma que permitisse a 
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rápida visualização dos cargos e cadeias hierárquicas existentes. Portanto, é 

necessária a criação desta ferramenta de gestão para atendimento da demanda. 

 

Estratégias 

 Leitura e interpretação do Estatuto da Fundação; 

 Criação de organograma; 

 Apresentação da ferramenta para funcionários e Diretoria. 

 

Público 

 Colaboradores. 
 

Desenvolvimento 

A partir da leitura e interpretação do Estatuto da Fundação, a Agência 

apresentará um organograma que representa os setores e subordinações da 

Instituição. O organograma estará disponível no site da Pinacoteca, na aba 

“Institucional”. 
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Ilustração 14: Organograma 

 
Fonte: Agência Beija-Flor
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Mensuração 

Ao final de seis meses, será aplicada uma pesquisa qualitativa pela Agência 

por meio de grupo focal com os colaboradores e membros da Diretoria, com o 

objetivo de verificar a eficácia da ação. 

 

Aplicação 

Quadro 12: Aplicação do organograma 

 

Fonte: Agência Beija-Flor 

 
Orçamento 

Os custos da ação estão inclusos no planejamento, criação e 

acompanhamento da Agência. 

 

10.3.Mapeamento de públicos 

O mapeamento de públicos possibilita que a organização identifique seus 

públicos e defina os interesses de ambas as partes em relação à instituição. 

 

Objetivos 

 Identificar e classificar todos os públicos de interesse da Fundação; 

 Descrever os objetivos e expectativas da Instituição e seus públicos; 

 Por meio do mapeamento, definir estratégias para relacionamento com os 

públicos da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto. 

 

Justificativa 

Mapear os públicos da Pinacoteca possibilita que a Instituição tenha ciência 

do seu papel perante seus públicos e de seus interesses em relação a eles. 

 

Estratégias 

 Buscar referencial teórico para elaborar o mapeamento; 
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 Estudar os públicos e suas relações com a Fundação Pinacoteca 

Benedicto Calixto. 
 

Público 

 Organização-cliente. 

 

Desenvolvimento 

O mapeamento será proposto pela Agência a partir de estudos teóricos e 

sobre os públicos da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto. Será então 

apresentado à organização-cliente, que decidirá quanto a sua aprovação.  

 

  



108 
 

Quadro 13: Mapeamento de públicos 

 

Fonte: Agência Beija-Flor 

 
Mensuração 

A Agência realizará a reavaliação do mapeamento após seis meses, a fim de 

perceber se houve mudanças dos públicos e de seus interesses. 
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Aplicação 

Quadro 14: Aplicação do mapeamento de públicos 

 

Fonte: Agência Beija-Flor 

 

Orçamento 

Os custos da ação estão inclusos no planejamento, criação e 

acompanhamento da Agência. 

 
10.4.Inovações locais  

Para que a Pinacoteca alcance maior atratividade e interação com seus 

públicos de interesse, serão realizadas melhorias tecnológicas no espaço a fim de 

aproximar públicos diversos e em maior quantidade do que a Instituição atualmente 

relaciona-se. 
 

10.4.1.Totem de pesquisa de opinião 

Uma máquina que coleta a opinião dos visitantes será disposta na saída do 

espaço da Pinacoteca Benedicto Calixto para que seja possível mensurar a 

qualidade da visita e coletar dados relevantes para análise da campanha de 

divulgação. 
 

Objetivos 

 Disponibilizar ao público visitante um meio de avaliação das exposições, 

eventos e/ou atendimento; 

 Utilizar os dados coletados a fim de aprimorar o atendimento, conteúdo das 

exposições ou eventos promovidos pela Instituição. 

 

Justificativa 

Para a Instituição é importante receber o feedback dos visitantes para saber o 

que deve ser aprimorado e o que está funcionando e agradando os frequentadores. 
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Estratégias 

 Implantar a máquina de opinião ao lado do livro de presença; 

 Coletar e analisar a opinião dos visitantes sobre os eventos promovidos 

pela Instituição. 
 

Público 

 Beneficiário. 

 

Desenvolvimento 

A máquina de opinião será disposta ao lado do livro de presença para que os 

visitantes opinem sobre as visitas e deem sugestões para a programação da 

Pinacoteca.  

A máquina apresentará aos visitantes as seguintes questões: 

 Qual seu nível de satisfação com a visita? 

Nessa questão, serão apresentadas as alternativas: excelente; bom; regular; 

péssimo. 

 Como você ficou sabendo da Pinacoteca? 

As alternativas serão: televisão; rádio; Facebook; Instagram; site; amigos; 

outros. 

 Você acessou o Calixto Digital? O que achou? 

As alternativas serão: sim e gostei; sim e não gostei; não acessei. 

 Deixe uma sugestão de atividade que o faça visitar a Pinacoteca 

novamente: 
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Ilustração 15: Modelo de pesquisa de opinião 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 
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Mensuração 

Análise da quantidade de respostas na máquina de opinião trimestralmente. 

 

Aplicação 

Quadro 15: Aplicação de totem de pesquisa de opinião 

 

Fonte: Agência Beija-Flor 

 

Orçamento 

Totem - R$ 1.295,00 

Apple iPad (4ª geração) - R$ 1.499,00 

------------------------------------------ 

TOTAL - R$ 2.794,00 

 

10.4.2.Totens com iPad para leitura do e-book Calixto Digital 
A Fundação possui um e-book bastante detalhado que conta a história do 

Casarão Branco e de Benedicto Calixto, porém tal recurso não está disponível para 

todos os públicos, uma vez que é necessário possuir um equipamento da marca 

Apple para visualização de qualidade. 

 

Objetivos 

 Tornar as visitas guiadas mais dinâmicas utilizando ferramentas 

tecnológicas; 

 Utilizar o material que a Fundação já possui e torná-lo acessível aos 

visitantes. 
 

Justificativa 

Inserir o livro digital é um meio para dinamizar as visitas a fim de atrair, 

principalmente, o público mais jovem para locais de cultura e arte. 
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Estratégias 

 Aquisição de equipamentos: iPads e totens; 

 Implantar dois totens na exposição sobre Benedicto Calixto; 

 Divulgação nas mídias da Pinacoteca. 
 

Público 

 Beneficiário. 
 

Desenvolvimento 

A instalação dos totens será realizada na exposição sobre Benedicto Calixto 

para que o livro digital seja utilizado pelos guias e visitantes. 
 

Mensuração 

A mensuração será feita por meio das respostas sobre o livro digital na 

máquina de opinião ao final da visita, que serão coletadas e analisadas 

trimestralmente. 

 

Ilustração 16: Modelo de totem (140 cm de altura) 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 
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Aplicação 

Quadro 16: Aplicação de totens com iPad para leitura do e-book Calixto Digital 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 

 

Orçamento 

Dois totens - R$ 2.590 

Dois Apple iPads (4ª geração) - R$ 2.998 

------------------------------------------ 

TOTAL - R$ 5.588,00 

 

10.4.3.Acesso gratuito à rede wireless 

Grande parte da população está conectada nas redes sociais, seja em casa, 

em restaurantes, centros comerciais, no ônibus ou na praia. Muitos destes locais já 

possuem rede wireless liberada, o que tende a aumentar a permanência do público 

no local. Por esta razão, a Agência indica que o uso da rede wireless na Fundação 

seja liberado, mediante o check-in em mídias sociais. 

 

Objetivos 

 Gerar mídia para a Pinacoteca nas mídias sociais; 

 Prolongar a permanência dos visitantes na Instituição a fim de gerar 

interesse em outros eventos. 

 

Justificativa 

A implantação da rede wireless possibilitará que os visitantes passem mais 

tempo na Pinacoteca e, a partir do check-in, divulguem a Instituição em suas redes 

sociais. 
 

Estratégias 

 Adquirir equipamento; 

 Divulgar nas mídias da Pinacoteca. 
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Público 

 Beneficiário. 

 

Desenvolvimento 

A instalação será realizada em junho de 2017 e, a partir desta ação, será feita 

a mensuração para aferir a mídia gerada à Pinacoteca. 

 

Ilustração 17: Modelo de acesso à rede wireless 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 

 
Mensuração 

A mensuração será feita a partir da aferição da quantidade de check-ins na 

Pinacoteca realizados semestralmente. 

 

Aplicação 

Quadro 17: Aplicação de acesso gratuito à rede wireless 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 
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Orçamento 

Instalação e compra de equipamento - R$ 479,80  

------------------------------------------ 

TOTAL - R$ 479,80 

 

10.4.4.Implantação de bicicletário 

Devido ao crescimento do apelo por práticas sustentáveis e para aproveitar a 

localização da Pinacoteca Benedicto Calixto, na avenida da praia da Cidade e 

próxima à ciclovia, a agência Beija-Flor sugere que seja implantado um bicicletário 

no jardim da Pinacoteca, ao lado da sala de eventos do local. 

 
Objetivos 

 Disponibilizar alternativas de estacionamento, facilitando acesso e 

permanência na Pinacoteca; 

 Incentivar o uso de meios de transporte alternativos; 

 Ampliar a variedade do público visitante da Pinacoteca. 

 
Justificativa 

Em pesquisa de observação, foi constatado pela Agência que ciclistas não 

tinham lugar específico para estacionar suas bicicletas quando visitavam a 

Pinacoteca Benedicto Calixto e, por isso, acabavam deixando-as em lugares 

inadequados, atrapalhando o fluxo local. 

 
Estratégias 

 Instalação de bicicletário; 

 Divulgação nas mídias sociais da Instituição. 

 
Público 

 Beneficiário - real e potencial. 

 
Desenvolvimento 

A aquisição do bicicletário será feita em loja do ramo e o mesmo será 

instalado por profissional que atua na área de manutenção da Pinacoteca. Sua 
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inauguração acontecerá no dia do evento “Encontro de bike food no jardim”, que 

será divulgado nas mídias de massa e da Pinacoteca, com adendo sobre novo 

bicicletário. 

 
Mensuração 

Observar utilização do novo bicicletário ao longo dos meses. 

 
Aplicação 

Quadro 18: Aplicação de implantação de bicicletário 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 

 
Orçamento 

Bicicletário - R$ 720,00  

------------------------------------------ 

TOTAL - R$ 720,00 

 
10.5.Propaganda em mídias de massa 

Foi analisado em pesquisa que apenas 20% dos entrevistados pela agência 

Beija-Flor tiveram conhecimento da Fundação por meio de mídias, sejam elas 

televisivas, digitais ou impressas. Isto posto, a Agência propõe que seja realizado 

um maior número de anúncios dirigidos apresentando a nova identidade da 

Instituição, criando deste modo uma aproximação maior com seus públicos de 

interesse. 
 

10.5.1.Anúncios de televisão 

Uma propaganda seguindo o contexto de storyteller será veiculada para 

fortalecer o contexto de que o espaço que a Pinacoteca ocupa tem a capacidade de 

transportar os visitantes ao passado de uma forma lúdica e atrativa. 
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Objetivos 

 Criar um laço emocional com o telespectador a partir de uma história 

contada; 

 Apresentar de uma forma diferente que o espaço cultural pode mostrar 

muito mais do que se possa imaginar; 

 Tornar a Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto reconhecida como 

espaço cultural de notoriedade em Santos. 
 

Justificativa 

O Casarão Branco foi ocupado diversas vezes desde a sua construção, 

passando por um período de deterioração até passar a abrigar a Fundação 

Pinacoteca Benedicto Calixto. Sua arquitetura e imponência chamam a atenção de 

quem transita na orla da praia de Santos, pois é um dos poucos imóveis da era dos 

Barões do Café. 

Por toda a sua história, a Agência busca atrelar a imagem da Casa à 

Fundação, fazendo com que o espaço seja reconhecido como um espaço cultural 

convidativo e que faça parte do roteiro de visitação de turistas e residentes. 
 

Estratégias 

 Apelo emocional do storyteller; 

 Personagem jovem como protagonista; 

 Abordagem de volta ao tempo que será trabalhado posteriormente em 

evento específico; 

 Divulgação em mídias de massa para que a Fundação seja reconhecida 

por toda a população. 
 

Público 

 Todos os públicos de interesse da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto. 
 

Desenvolvimento 

Um vídeo elaborado de 30 segundos será filmado no Casarão e em estúdio 

com a inclusão de efeitos especiais. 
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A história se passa no Casarão Branco, onde um visitante, ao entrar no 

espaço, se depara com a casa habitada pelos seus últimos residentes. Ao passo 

que caminha pelo Casarão, o protagonista vai descobrindo que está em meados de 

1910. Ao notar a mudança de período temporal, o protagonista se assusta e sai da 

casa, percebendo que a “volta ao tempo” ocorre somente dentro do Casarão Branco. 

A campanha entrará no ar em julho de 2017 e será veiculada na emissora 

Rede Globo.  

As inserções serão em horários de programas que abrangem a audiência 

jovem e pessoas interessadas em cultura e informação, como o jornal veiculado no 

início da tarde e programas específicos, como o Rota do Sol. 

 

Mensuração 

Aferição trimestral por meio do totem de pesquisa de satisfação, que avalia o 

modo como o visitante soube da existência da Pinacoteca Benedicto Calixto. 

 

Aplicação 
Quadro 19: Aplicação de anúncios de televisão 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 

 
Orçamento 

Equipe cênica - R$ 3.406,07 

Produção - R$ 864,30 

Globo - R$ 2.959,00 + 2.238,00 

------------------------------------------ 

TOTAL - R$ 9.467,37 

 

10.5.2.Anúncios em mídias sociais 

Para aumentar o alcance da nova campanha da Pinacoteca será veiculado 

anúncio nas mídias sociais em três formatos: completo, reduzido e imagem. 
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Objetivos 

 Dar continuidade à campanha de televisão; 
 Ampliar e direcionar o alcance da campanha; 

 Enfocar no público residente da Baixada Santista ou que apresente 

interesse virtual na Região; 

 Tornar a Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto reconhecida como 

espaço cultural de notoriedade em Santos. 
 

Justificativa 

As mídias sociais oferecem uma facilidade para o direcionamento e tempo de 

exposição de uma campanha, fazendo com que os públicos de interesse sejam 

atingidos de forma mais certeira. 

 

Estratégias 

 Patrocinar o vídeo no Facebook e Instagram para os seguintes públicos: 

 Pessoas que curtam, no Facebook, as páginas de interesse na 

cidade de Santos e Região, tais como: Viver em Santos, Juice 

Santos e página das prefeituras da Baixada Santista; 

 Pessoas que residam na Baixada Santista; 

 Pessoas que apresentem interesse em arte, cultura e viagem. 

 Veicular campanha no YouTube para os públicos que apresentem 

interesse na Baixada Santista, em viagens, cultura, museu e artes. 
 

Público 

 Beneficiário - real e potencial. 

 

Desenvolvimento 

Será realizada uma adaptação do vídeo veiculado na televisão, de forma que 

seja mais breve sem perder o contexto do storyteller. 
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Mensuração 

A mensuração será feita a partir de análise mensal de métricas online para 

aferir o engajamento do público com as publicações e das respostas do totem de 

opinião. 

 

Aplicação 
Quadro 20: Aplicação de anúncios em mídias sociais 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 

 
Orçamento 

Facebook - R$ 2.000,00 

Instagram - R$ 2.000,00 

YouTube - R$ 1.000,00 

------------------------------------------ 

TOTAL - R$ 5.000,00 

 

10.5.3.Anúncios em rádio 

A Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto já apresenta campanhas em 

rádios, porém apenas uma emissora dissemina suas informações, rádio essa que 

não é direcionada para o público jovem. 

 

Objetivos 

 Divulgar as atividades da Fundação; 

 Atingir o público jovem; 
 Tornar a Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto reconhecida como 

espaço cultural de notoriedade em Santos. 
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Justificativa 

A divulgação da campanha em rádio é importante por ser uma mídia flexível, 

que pode estar presente em todos os lugares, além de possuir facilidade de 

segmentação de público. 

 

Estratégias 

 Realizar anúncio dos eventos e atividades oferecidas pela Pinacoteca nas 

rádios voltadas para o público jovem, tais como: 
 Rádio Mix; 

 Jovem Pan. 

 Manter a divulgação já realizada nas rádios tradicionais como a Saudade 

FM e Santa Cecília FM. 

 

Público 

 Beneficiário - real e potencial. 
 

Desenvolvimento 

Informes sobre as exposições, eventos e atividades serão produzidos em dois 

tipos distintos: um em tom mais irreverente direcionado para o público jovem e outro 

em tom sereno, direcionado para o público com idade superior aos 30 anos. Os 

anúncios serão transmitidos entre as 6 e as 19 horas em: 

 Fevereiro - dois informes; 

 Março - um informe; 

 Maio - um informe; 

 Julho - um informe; 

 Agosto - um informe; 

 Setembro - dois informes; 

 Dezembro - um informe. 
 

Mensuração 

Aferição trimestral por meio da máquina de pesquisa de satisfação, que avalia 

o modo como o visitante soube da existência da Pinacoteca Benedicto Calixto. 
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Aplicação 

Quadro 21: Aplicação de anúncios de rádio 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 

 

Orçamento 

Produção de nove spots - R$ 5.490,90 

Jovem Pan - R$ 145,00 cada (R$ 1.305,00 ao todo) 

Rádio Mix - R$ 250,00 cada (R$ 2.250,00 ao todo) 

Saudade FM - R$ 140,00 cada (R$ 1.260,00 ao todo) 

Santa Cecília FM - R$ 43,50 cada (R$ 391,50 ao todo) 

------------------------------------------ 

TOTAL - R$ 10.697,40 

 

10.6.Comunicação dirigida escrita 

Para que as atividades e informações da Fundação sejam divulgadas nos 

eventos internos e em locais que contarão com o apoio da Instituição, será 

elaborada comunicação dirigida escrita para públicos específicos, já com a inserção 

da nova identidade visual proposta pela Agência. 

 
10.6.1.Elaboração de folder e banner 

A agência Beija-Flor indica a elaboração de folder institucional com 

informações gerais acerca da Pinacoteca. O folder ficará disponível para o público 

visitante, bem como o banner de apresentação da Instituição, que estará fixado no 

Casarão Branco. Em eventos, ambos estarão disponíveis para convidar o público 

para uma visita monitorada e/ou a conhecer a história e todo acervo da Pinacoteca. 

 
Objetivos 

 Fazer a informação chegar ao receptor de forma completa e correta; 

 Atrair novos visitantes ao espaço; 

 Ter material para divulgação em parceiros; 
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 Gerar interesse do público em visitar o local por meio de contato com a 

ferramenta. 

 
Justificativa 

Em pesquisa realizada pela Agência, foi diagnosticado que a maioria dos 

entrevistados nunca visitou a Pinacoteca Benedicto Calixto. Para que as 

informações e a identidade da Pinacoteca tenham maior alcance é necessário criar 

ferramentas de comunicação dirigida escrita como folders e banners. 

Estratégias 

 Criação de arte com identidade visual atualizada de acordo com a proposta 

da Agência; 

 Elaboração de texto atrativo; 

 Posicionamento em local de destaque. 

 
Público 

 Beneficiário - real e potencial. 
 

Desenvolvimento 

Logo após a criação da nova identidade visual, a Agência irá criar dois 

banners, um para exposição no Casarão Branco e um para uso em eventos, além de 

um folder que contenha informações da Pinacoteca e convide para visitar o local. 

Tais peças irão suprir a necessidade de divulgação a públicos diversos, incluindo os 

que ainda não visitaram a Pinacoteca. 
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Ilustração 18: Folder com faca especial (21x29,7 cm) 

 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 
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Ilustração 19: Banner institucional (A0) 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 
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Ilustração 20: Banner promocional (A0) 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 

 
Mensuração 

Bimestralmente a partir do mês de maio será verificado se o número de 

visitantes da Pinacoteca aumentou em relação ao mesmo período do ano anterior. 
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Aplicação 

Quadro 22: Aplicação de elaboração de folder e banner 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 

 

Orçamento 

Quatro Banners: R$ 1.038,70 

Folder com faca especial: R$ 1.555,50 

------------------------------------------ 

TOTAL - R$ 2.594,20 

 
10.6.2.Criação de mailing e envio de e-mail marketing 

Para que o público que conhece o espaço se mantenha informado sobre a 

agenda de eventos e atividades e, a partir disso, se torne frequentador regular da 

Pinacoteca Benedicto Calixto, será criado um mailing completo dos visitantes para 

envio mensal de e-mail marketing. 

 
Objetivos 

 Informar ao público as atividades oferecidas pela Pinacoteca; 

 Incentivar as pessoas que já conhecem a Pinacoteca a voltarem ao local. 

 
Justificativa 

Foi averiguado em pesquisa de opinião quantitativa realizada pela Agência 

que grande parte dos respondentes não visitou a Pinacoteca mais de uma vez. Esse 

resultado está relacionado à alegação dos respondentes de que não têm 

conhecimento das atividades que acontecem no local. Por conta disso, a Agência 

propõe a criação de um mailing dos visitantes para que seja enviada, mensalmente, 

a agenda de atividades referente àquele período. 
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Estratégias 

 Coletar nome, data de nascimento, cidade, dia da visita e e-mail de todos 

os visitantes a partir do livro de visitas; 

 Mensalmente encaminhar, via correio eletrônico, as atividades que 

ocorrerão no mês seguinte na Pinacoteca Benedicto Calixto; 

 Utilizar o mailing list para enviar convites de eventos para faixas etárias 

específicas. 

 
Público 

 Beneficiário que visitou a Pinacoteca Benedicto Calixto ao menos uma vez. 

 
Desenvolvimento 

Será criado um mailing list com todos os e-mails dos visitantes da Pinacoteca. 

Para que isto aconteça, ao final de toda visita, os participantes serão orientados a 

anotar seus dados (nome, data de nascimento, cidade, dia da visita e e-mail) no livro 

de presença. Periodicamente serão incluídos no mailing os novos endereços de e-

mail coletados. No último dia útil de cada mês, serão disparados e-mails para toda a 

lista com as atividades que acontecerão durante o próximo mês na Pinacoteca 

Benedicto Calixto. 
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Ilustração 21: Modelo de e-mail marketing 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 

 
Mensuração 

Ao final de doze meses será verificado, por meio de relatórios extraídos do 

livro de presença da Pinacoteca, se houve retorno de visitantes. 

 
Aplicação 

Quadro 23: Aplicação de criação de mailing e envio de e-mail marketing 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 
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Orçamento 

E-mail marketing - R$ 2.705,04 

------------------------------------------ 

TOTAL - R$ 2.705,04 

 
10.7.Mídias digitais 

Para uma empresa estar inserida nas mídias digitais deixou, há muito tempo, 

de ser uma opção. É necessário que a organização saiba se destacar, oferecendo 

informações úteis para seus públicos e que sejam trabalhadas por meio de uma 

comunicação efetiva. 

 
10.7.1.Reestruturação do site 

O site deve ter boa apresentação e oferecer conteúdo relevante para seus 

públicos, se destacando entre concorrentes e sendo fonte de informações além do 

horário de funcionamento, 24 horas por dia. 

 
Objetivos 

 Tornar a Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto reconhecida como 

espaço cultural de notoriedade em Santos; 

 Promover os serviços oferecidos pela Pinacoteca Benedicto Calixto; 

 Oferecer fluxo constante de informações; 

 Propiciar ao site um visual mais atrativo e intuitivo. 

 
Justificativa 

Com base no benchmarking realizado, a Agência propõe a reestruturação do 

site da Fundação para que sejam inseridas informações complementares às já 

existentes, atualizando-as frequentemente e oferecendo um layout mais atrativo e de 

fácil navegação. 

 
Estratégias 

 Definir novo layout para o site da Fundação; 

 Definir conteúdo a ser divulgado; 

 Atualizar informações já contidas no site; 
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 Disponibilizar conteúdo em outras línguas; 

 Inserir de tour online com parceria da Empório Relacionamentos Artísticos - 

Era Virtual7; 

 Divulgar evento por meio de releases às mídias de massa e mídias sociais 

da Fundação; 
 

Público 

 Todos os públicos que se relacionam com a Fundação Pinacoteca 

Benedicto Calixto. 

 
Desenvolvimento 

Além da essencial reestruturação do layout, as abas com conteúdo do site da 

Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto também precisam ser atualizadas. Para 

tanto, a Agência propõe uma análise do site atual e a verificação do que pode ou 

não ser aproveitado para o novo modelo. 

Como observado no benchmarking ao analisar o site de outras instituições, o 

tour on-line será elaborado para despertar o interesse de possíveis visitantes a 

conhecer a Pinacoteca Benedicto Calixto. 

A Agência propõe também que o conteúdo do site seja disponibilizado não 

apenas em português, mas também em inglês e em espanhol, bem como em libras, 

possibilitando assim maior abrangência de público. 

Foram elaboradas as seguintes abas para o site: 

 Home: estarão dispostas imagens que ilustram os espaços internos e 

externos da Pinacoteca Benedicto Calixto em formato de carrossel e em 

local de destaque na página. Os próximos eventos que acontecerão na 

Pinacoteca também constarão na página, abaixo do carrossel, bem como 

um link para a aba em que consta a programação completa. Logo após os 

próximos eventos, um texto informativo sobre a importância de ser um 

associado estará disposto. Ícones das mídias sociais da Pinacoteca 

estarão disponíveis no topo da página, além de opções de visualização em 

                                                           
7Organização que oferece a partir do projeto Era Virtual parceria para criação de tour on-line a 
museus brasileiros contemplados pela Lei Rouanet. 
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outros idiomas e em libras. Os parceiros da Fundação se encontrarão no 

rodapé da página. 

 Institucional: esta aba englobará o “Quem Somos” da Instituição, onde será 

possível encontrar informações acerca da Fundação, seu organograma, 

missão, visão e valores, e cargos dos Conselhos e Diretoria, bem como 

uma descrição da Associação e seus cargos exercidos. A aba também 

contará a história do Casarão Branco e de Benedicto Calixto, além de 

disponibilizar acesso ao livro Calixto Digital gratuitamente.  

 Programação: um calendário de eventos que acontecerão na Pinacoteca 

Benedicto Calixto pelos próximos meses estará disponível nesta aba, que 

informará detalhes sobre as atividades. 

 Visite: nesta aba estarão dispostas informações acerca das visitações para 

o público em geral, escolas, cursos e universidades e, também, para quem 

planeja visitar a Pinacoteca e realizar uma sessão fotográfica no local. 

 Faça seu evento: esta aba contará com informações sobre os eventos que 

a Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto recebe, além de detalhes sobre 

a infraestrutura do local para que interessados possam analisar se seu 

evento é ideal para o espaço disponibilizado pela Instituição. 

 Tour on-line: nesta aba, será possível realizar um tour on-line pela 

Pinacoteca Benedicto Calixto, conhecendo sua área interna e externa. Tal 

recurso permite que o possível visitante se interesse pelo local antes 

mesmo de conhecê-lo. 

 Associe-se: a página contará com uma breve descrição sobre a 

importância de um associado para a Pinacoteca e um formulário para 

preenchimento caso o usuário tenha interesse em associar-se. 

 Contato: endereço, telefone e e-mail da Pinacoteca estarão 

disponibilizados nesta aba, que contará ainda com formulário para 

perguntas rápidas direcionadas ao e-mail da Pinacoteca. 

Após sua elaboração, o site será submetido à aprovação pela Fundação e, 

por fim, divulgado por meio de release às mídias de massa e publicado nas mídias 

da própria Instituição. 
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Ilustração 22: Página inicial do site 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 

 
Mensuração 

Disponibilizar um contador de visitas no site e compará-las mês a mês antes e 

após o lançamento do novo layout. 
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Aplicação 

Quadro 24: Aplicação de reestruturação do site 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 

 

Orçamento 

Site - R$ 2.500,00 

Manutenção - R$ 10.200,00 

------------------------------------------ 

TOTAL - R$ 12.700,00 

 
10.7.2.Manutenção das mídias sociais 

Na era da inclusão digital possuir página em mídias sociais é indispensável. 

Uma organização precisa estar presente de forma efetiva e atualizada nas mídias 

sociais mais conhecidas, sempre interagindo com seus públicos e apresentando 

novidades. Dentre as diversas possibilidades de plataformas, a Agência propõe a 

reformulação da página do Facebook da Fundação e de seu perfil no Instagram. 

 

Objetivos 

 Tornar a empresa presente nas mídias sociais; 

 Aproximar o relacionamento entre a Fundação e o público jovem; 

 Obter um indicador sobre o modo como a Pinacoteca é vista por seus 

públicos; 

 Possibilitar maior interação entre a Fundação e seus públicos; 

 Oferecer fluxo constante de informações em ambas as mídias sociais; 

 Obter uma nova ferramenta para identificação de público-alvo. 

 
Justificativa 

Com pesquisa de opinião realizada pela Agência e por meio das entrevistas 

com a presidente do biênio 2014-2016 da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto, 

foi possível perceber que, atualmente, o público a quem a Fundação pretende se 
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aproximar é o jovem. Para relacionar-se com este público é necessário estar 

presente nos meios mais utilizados por ele, como as mídias sociais. 

De acordo com o benchmarking realizado pela Agência, quando comparadas 

com as mídias sociais de outras empresas, é possível identificar falhas na 

comunicação das apresentadas pela Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto, que 

incluem a falta de interação e relacionamento entre a Pinacoteca e seus seguidores, 

a não associação com o site da Fundação e a ausência de padrão das postagens. 

         

Estratégias 

 Definir novo layout para o Facebook da Pinacoteca Benedicto Calixto; 

 Atualizar layout do Instagram da Pinacoteca; 

 Deliberar o conteúdo a ser divulgado em ambas as plataformas; 

 Determinar o padrão de linguagem a ser utilizado nas postagens. 

 
Público 

 Todos os públicos que se relacionam com a Fundação Pinacoteca 

Benedicto Calixto. 

 
Desenvolvimento 

A Agência propõe que sejam divulgadas informações referentes a serviços, 

eventos e exposições que envolvem a Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto em 

suas mídias sociais, promovendo uma linguagem padronizada. Curiosidades sobre 

Benedicto Calixto e sua história também serão tópico de postagens, bem como 

sobre a história do Casarão Branco, do município de Santos e da própria Fundação. 

Ambos, Facebook e Instagram, comportam bem todos os temas citados acima, com 

enfoque em imagens personalizadas no Instagram, mídia que dá mais destaque à 

fotos do que ao texto que a acompanha. 

É interessante apontar que o Facebook oferece uma análise de dados 

completa sobre o seguidor da página, informando gênero, idade e localização, o que 

pode ajudar na identificação de público de interesse e criação de comunicação 

dirigida para tais. 
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Ilustração 23: Página inicial do Facebook 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 

 

Ilustração 24: Página inicial do Instagram 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 
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Mensuração 

Contabilizar o número de acessos, curtidas, comentários e seguidores nas 

páginas do Facebook e Instagram mensalmente. 

 
Aplicação 

Quadro 25: Aplicação de manutenção das mídias sociais 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 

 
Orçamento 

Manutenção - R$ 23.999,95  

------------------------------------------ 

TOTAL - R$ 23.999,95 

 
10.8.Visitas específicas 

A agência Beija-Flor julga importante a realização de visitas diferenciadas à 

Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto, pois tais ações possibilitam a atração de 

públicos diversificados e conquista de maior frequência de visitação. 

 
10.8.1.Universidade na Pinacoteca 

Espaço de estilo arquitetônico constituído por art noveau, o Casarão Branco e 

seu entorno são um lugar propício para realização de aulas para professores de 

universidades da Região que buscam complementar a formação de seus 

estudantes, além de ser interessante como contextualização da história de Santos 

por meio dos quadros expostos de Benedicto Calixto e da história do próprio 

Casarão. 

 
Objetivos 

 Atrair público universitário, que consiste majoritariamente de jovens; 

 Fomentar junto aos professores universitários o interesse de realizar aulas 

na Pinacoteca; 
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 Tornar a Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto reconhecida como 

espaço cultural de notoriedade em Santos. 

 
Justificativa 

Conforme identificado na pesquisa de opinião quantitativa realizada pela 

Agência, 15,3% dos entrevistados visitaram a Pinacoteca por meio de uma 

instituição de ensino. A proposta é intensificar ainda mais a ação, com foco no 

público jovem, indicado pela presidente do biênio 2014-2016 como sendo o menos 

frequente no local. 

 
Estratégias 

 Visita com foco educacional; 

 Divulgação dirigida às universidades e professores dos cursos de história, 

arquitetura, engenharia, turismo e design de interiores, entre outros 

correlatos. 

 Elaboração de material impresso para divulgação da ação. 

 
Público 

 Beneficiário - universitário; 

 Beneficiário - professor e coordenador universitário. 

 
Desenvolvimento 

Representantes da Fundação agendarão conversas com os coordenadores 

de cursos universitários para convite à aula na Pinacoteca Benedicto Calixto. Tal 

aula será coordenada pelo professor da matéria e pode acontecer no período e dia 

de escolha do mesmo, desde que agendada previamente. As aulas serão 

acompanhadas por um monitor da Fundação que poderá auxiliar em caso de 

dúvidas acerca de assuntos relacionados ao Casarão Branco ou ao acervo de obras. 
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Ilustração 25: Folder de três dobras - visita universitária - parte interna (21x29,7 cm) 
 

Face 3                            Face 4                                Face 5 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 

 
Ilustração 26: Folder de três dobras - visita universitária - parte externa (21x29,7cm) 

 
     Face 2                             Face 6                          Face 1  

 
Fonte: Agência Beija-Flor 
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Mensuração 

Pesquisa quantitativa ao fim das aulas para avaliar a satisfação dos 

estudantes e professores com relação à mesma. 

Pesquisa qualitativa com professores seis meses após início da ação, caso a 

mesma não tenha alcançado os resultados esperados pela Agência. 

 
Aplicação 

Quadro 26: Aplicação de “Universidade na Pinacoteca” 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 

 
Orçamento 

Produção de conteúdo - R$ 121,00 

------------------------------------------ 

TOTAL - R$ 121,00 

 
10.8.2.Oficina de pintura 

Um modo de tornar a visita à Pinacoteca mais dinâmica e interativa é por 

meio de oficinas de pintura que englobem o que foi visto durante a visita guiada ao 

Casarão Branco. 

 
Objetivos 

 Tornar a visita mais dinâmica; 

 Atrair novos públicos à Pinacoteca Benedicto Calixto; 

 Despertar o interesse pela arte nos visitantes. 

 
Justificativa 

Baseando-se na análise de benchmarking realizada pela Agência, é possível 

visualizar a necessidade de maior interatividade durante as visitas à Pinacoteca 

Benedicto Calixto. As oficinas de pintura poderão suprir tal necessidade. 
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Estratégias 

 Criar parcerias para obtenção de materiais de pintura; 

 Designar um monitor capacitado exclusivamente para as oficinas aos fins 

de semana; 

 Divulgar as oficinas de pintura por meio de releases às mídias de massa e 

nas mídias sociais da Fundação; 

 
Público 

 Beneficiário - real e potencial. 

 
Desenvolvimento 

Aos fins de semana, em horários fixos (10, 14 e 16 horas), um estagiário de 

áreas correlacionadas às artes plásticas ministrará, ao fim da visita à Pinacoteca, 

uma oficina com uma hora de duração que abrangerá técnicas de pintura que 

interpretem o que foi visto durante o passeio pelo Casarão Branco. Com número 

máximo de 15 participantes, a oficina terá representantes de todas as idades e os 

materiais serão cedidos pela Fundação. 
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Ilustração 27: Divulgação para redes sociais da oficina de pintura 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 

 
Mensuração 

Ao fim de seis meses da ação, será aferido o total de participantes das 

oficinas de pintura e comparado o número de visitantes da Pinacoteca Benedicto 

Calixto, aos fins de semana, entre o ano atual e o anterior, para verificar se houve 

diferença no total. 
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Aplicação 

Quadro 27: Aplicação de oficina de pintura 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 

 
Orçamento 

Os custos da ação estão inclusos no planejamento, criação e 

acompanhamento da Agência. 
 

10.9.Eventos 

Para incentivar o visitante a frequentar o espaço da Pinacoteca Benedicto 

Calixto, a Agência propõe que eventos diversificados sejam promovidos 

regularmente. Os eventos devem atrair prioritariamente os jovens e podem 

apresentar viés não somente artístico. 

 
10.9.1.Uma Noite na Pinacoteca 

Em referência ao filme de fantasia “Uma Noite no Museu”, escrito por Thomas 

Lennon, Robert Ben Garant e Milan Trenc, em que o segurança noturno de um 

museu vivencia as obras, estátuas e maquetes ganhando vida após o horário de 

exposição do espaço, a Agência propõe “Uma Noite na Pinacoteca”, um evento 

interativo em que os participantes vivenciarão o Casarão Branco ganhando vida no 

período posterior ao horário de funcionamento habitual. 

As obras de arte expostas irão interagir com os membros da família Pires, que 

residiram no Casarão nos anos de 1910, bem como o próprio Benedicto Calixto, que 

irá contar de forma lúdica um pouco da sua história aos participantes e os motivos 

que o levaram a conquistar tamanha notoriedade. 

 
Objetivo 

 Despertar o interesse do público jovem sobre a Pinacoteca e o contexto 

cultural no qual ela está envolvida. 
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Justificativa 

Embora internacionalmente reconhecido, poucas pessoas são conhecedoras 

da história e importância de Benedicto Calixto para a Baixada Santista. O Casarão 

Branco, datado dos anos 1900, é uma das poucas mansões na orla da praia que 

sobreviveu à especulação imobiliária e também não possui a sua história 

amplamente divulgada. 

O evento "Uma Noite na Pinacoteca" nasce para sanar esse déficit de 

conhecimento por parte da população de uma forma inovadora e criativa. 

 
Estratégias 

 Tratar de forma lúdica a bagagem cultural do Casarão Branco, de 

Benedicto Calixto e da Fundação; 

 Firmar parceria com Escola de Artes Cênicas (EAC) Wilson Geraldo para 

liberação de atores para interpretar Benedicto Calixto, integrantes da 

família Pires e personagens das obras expostas; 

 Contratar serviço de projeção de imagens; 

 Ensaiar com atores a passagem de texto e projeções complementares de 

cenário; 

 Criar caça ao tesouro virtual para contextualizar os participantes sobre a 

história que será abordada no evento; 

 Divulgar evento por meio de release para mídias de massa e mídias sociais 

da Fundação. 

 
Público 

 Beneficiário jovem. 

 
Desenvolvimento 

O evento será realizado dia 8 de abril de 2017, sábado, a partir das 19 horas 

e terá a participação de 20 pessoas. 

 Sobre inscrições 

Para participar da atividade, os interessados, que devem ter entre 18 e 30 

anos, precisam realizar as seguintes interações no Facebook: 

 Curtir a página da Pinacoteca Benedicto Calixto; 
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 Curtir a publicação do convite ao evento; 

 Comentar na publicação do convite ao evento a frase “Eu quero”; 

 Compartilhar a publicação do convite ao evento em modo público. 

A Agência, por meio da conta do cliente, irá contatar via Messenger (aplicativo 

de mensagem instantânea) todos os inscritos para o envio das instruções do evento 

e coletar os e-mails dos interessados. 

O convite ficará disponível por sete dias, momento em serão que 

contabilizadas todas as interações. Havendo mais de 20 interessados, será 

realizado sorteio entre os inscritos. 
 

 A caça ao tesouro 

Após a efetivação das inscrições, a Agência irá enviar e-mail de confirmação 

para os ganhadores com as instruções para a caça ao tesouro, que dará dicas e 

contextualizará de forma interativa a história que será abordada na noite do evento. 
 

 À noite 

Os participantes vivenciarão, por um período de duas horas, a trajetória 

profissional de Benedicto Calixto contada pelo próprio artista, com intervenção de 

suas pinturas. Para a história do Casarão Branco, o espaço será ambientado com 

projeções e sons da época que a casa servia de residência. A história e curiosidades 

serão contadas por integrantes da família que residia no Casarão no período. 

 

 Instruções aos inscritos 

Parabéns por se inscrever no evento "Uma Noite na Pinacoteca"! Para que 

esse evento seja incrível, precisamos que você nos passe seu WhatsApp e seu e-

mail, pois temos uma missão especial para você. 

Não se esqueça, o evento será no dia 8 de abril às 19 horas na Fundação 

Pinacoteca Benedicto Calixto - Av. Bartolomeu de Gusmão, 15 - Boqueirão/ Santos.  

 
IMPORTANTE 

Você deve chegar com meia hora de antecedência; 

Não é permitido levar acompanhante; 

Selfies e snaps são bem-vindos. 
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Ilustração 28: Divulgação para redes sociais do evento “Uma Noite na Pinacoteca” 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 

 
Mensuração 

Uma pesquisa de satisfação será enviada aos participantes via Messenger 

logo após o evento a fim de aferir o nível de engajamento com a ação e coletar 

possíveis soluções de melhorias para as próximas edições. 
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Aplicação 

Quadro 28: Aplicação de “Uma Noite na Pinacoteca” 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 

 
Orçamento 

Peças gráficas - R$ 71,18 

Cenografia - R$ 200,36 

Iluminação - R$ 2.007,14  

Figurino - R$ 1.021,00 

Caça ao tesouro virtual (hotsite) - R$ 4.639,82 

------------------------------------------ 

TOTAL - R$ 7.939,50 

 
10.9.2.Baile de Máscaras 

Um evento para uma Organização é uma forma de aproximação e 

interatividade com seus públicos. Sendo assim, a agência Beija-Flor propõe um 

Baile de Máscaras na Pinacoteca que seja inclusivo e que atraia diferentes públicos 

a se interessarem por conhecê-la. 

 
Objetivos 

 Criar empatia entre Pinacoteca e seus públicos; 

 Atrair públicos diversificados à Pinacoteca Benedicto Calixto; 

 Agregar pessoas de diferentes faixas etárias e classes sociais. 

 
Justificativa 

Uma das sugestões do público que respondeu à pesquisa de opinião 

realizada pela Agência foi de que mais eventos variados acontecessem no local. O 

Baile de Máscaras vem para suprir esta demanda. 
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Estratégias 

 Divulgação do evento por meio de releases às mídias de massa; 

 Divulgação do evento nas redes sociais da Pinacoteca; 

 Criação de parcerias para obtenção de materiais de pintura; 

 Oficina de customização de máscara ao adquirir o convite; 

 Contratação de DJ;  

 Acordo com Café Calixto para venda de petiscos e bebidas. 

 Desenvolvimento de parceria com a Prefeitura para disponibilização de 

ambulância durante o evento. 
 

Público 

 Beneficiários a partir de 18 anos. 

 
Desenvolvimento 

O evento será realizado dia 6 de outubro, sábado, a partir das 20 horas e terá 

o limite de 200 pessoas que adquirirem o convite previamente. 

 

 Convite 

Os interessados em participar do evento devem comparecer à sede da 

Pinacoteca e retirar seu convite mediante troca por dois quilos de alimento não 

perecível, exceto sal e açúcar, que será doado ao Fundo Social de Solidariedade de 

Santos. No ato de entrega do convite, o participante irá receber também uma base 

de máscara a ser customizada. 

 
 Oficina 

Um mês antes do evento, começarão as oficinas de customização da 

máscara recebida no dia da aquisição do convite. Tais oficinas serão realizadas aos 

sábados às 10 e às 16 horas, e às terças-feiras, no mesmo horário, perante 

agendamento prévio. A Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto irá ceder os 

materiais para confecção das máscaras por meio de parceria estabelecida. 
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 O evento 

A partir das 19h30 os portões serão abertos e as pessoas recepcionadas e 

encaminhadas para o interior do Casarão, espaço no qual o DJ estará já tocando 

músicas de diferentes estilos. A alimentação será oferecida na parte externa do 

Casarão e a festa perdurará até meia-noite. 

 

Ilustração 29: Divulgação para redes sociais do “Baile de Máscaras” 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 
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Ilustração 30: Convite “Baile de Máscaras” 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 

 

Mensuração 

A ação será mensurada a partir das respostas na máquina de opinião, com 

perguntas alteradas para verificar a satisfação especificamente com o evento. 
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Ilustração 31: Mensuração do “Baile de Máscaras” 

 

Fonte: Agência Beija-Flor 
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Aplicação 

Quadro 29: Aplicação do “Baile de Máscaras” 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 

 
Orçamento 

Peças gráficas (impressão e produção) - R$ 134,84 

Máscara - R$ 913,75 

DJ - R$ 567,68 

Mobiliário - R$ 488,75 

Iluminação - R$ 2.398,98 

------------------------------------------ 

TOTAL - R$ 4.500,00 

 
10.9.3.Cinema no jardim da Pinacoteca 

O jardim da Pinacoteca Benedicto Calixto é um lugar amplo que pode ser 

utilizado para promover eventos de maior porte, que atraiam as pessoas para visitar 

o Casarão, suas novas exposições e atividades. 

 
Objetivos 

 Atrair público para Pinacoteca; 

 Fomentar o hábito à cultura. 

 
Justificativa 

Sessões de cinema no quintal da Pinacoteca poderão atrais públicos 

diferentes dos quais a Instituição recebe normalmente, prioridade da organização-

cliente na entrevista em profundidade realizada pela Agência. 

 
Estratégias 

 Parceria com o Cine Roxy; 

 Divulgação nas mídias digitais da Fundação; 
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 Apresentação de filmes clássicos; 

 Apresentação de filmes de classificação livre. 

 
Público 

 Beneficiário - real e potencial. 

 
Desenvolvimento 

As apresentações de filmes no jardim do Casarão serão gratuitas e terão 

entrada limitada. Serão apresentados grandes clássicos e filmes apenas com 

classificação livre. A Associação Amigos da Pinacoteca Benedicto Calixto poderá 

vender pipoca e bebidas não alcoólicas para angariar recursos extras para a 

Fundação. 

Primeira sexta-feira do mês a partir de março, com pausa em junho por conta 

de maior probabilidade de chuva e retorno em novembro, sempre às 18 horas. 
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Ilustração 32: Divulgação para redes sociais do “Cinema no jardim da Pinacoteca” 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 
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Ilustração 33: Divulgação para redes sociais do filme em cartaz 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 

 

Mensuração 

A mensuração será feita a partir da frequência das pessoas nas sessões de 

cinema. 

 
Aplicação 

Quadro 30: Aplicação de “Cinema no jardim da Pinacoteca”

 
Fonte: Agência Beija-Flor 
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Orçamento 
Os custos da ação estão inclusos no planejamento, criação e 

acompanhamento da Agência. 

 
10.9.4.Música no jardim da Pinacoteca 

Apresentações musicais em áreas externas tendem a ganhar a simpatia do 

público, principalmente em um município litorâneo como Santos, no qual atividades 

ao ar livre são frequentes. 

 
Objetivos 

 Tornar a Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto reconhecida como 

espaço cultural de notoriedade em Santos; 

 Atrair diferentes tipos de público à Pinacoteca. 

 
Justificativa 

Na pesquisa de opinião promovida pela agência Beija-Flor, grande parte das 

respostas à pergunta “Qual atividade a Pinacoteca Benedicto Calixto poderia 

oferecer para fazer com que você voltasse a visitá-la?” requisitava algum tipo de 

performance musical no local. Por conta disso, a proposta é que diversas bandas de 

diferentes estilos musicais se apresentem na área dos jardins da Pinacoteca, 

abrangendo assim diferentes tipos de público. 

 
Estratégias 

 Contato com bandas para agendar apresentações; 

 Divulgação do evento por meio de releases às mídias de massa e mídias 

sociais da Fundação. 

 
Público 

 Beneficiário - real e potencial. 
 

Desenvolvimento 

As apresentações musicais acontecerão às 15 horas no último domingo de 

cada mês e em todos os domingos durante o período de férias escolares (janeiro, 
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julho e dezembro). As performances serão de artistas locais e terão lotação máxima 

de 300 pessoas. 

 

Ilustração 34: Divulgação para redes sociais da ação “Música no jardim da 
Pinacoteca” 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 
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Ilustração 35: Divulgação para redes sociais do artista do mês 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 

 
Mensuração 

Analisar número de visitantes após cada uma das apresentações. 
 
Aplicação 

Quadro 31: Aplicação de “Música no jardim da Pinacoteca” 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 
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Orçamento 

Som - A partir de R$ 700,00 

------------------------------------------ 

TOTAL - R$ 700,00 

 
10.9.5.Encontro de bike food no jardim 

Buscando aproveitar a recente fama do bike food e da predileção popular por 

atividades em áreas externas, a Agência propõe um encontro de bike food nos 

jardins da Pinacoteca para apreciação da população. 

 
Objetivos 

 Tornar a Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto reconhecida como 

espaço cultural de notoriedade em Santos; 

 Atrair diferentes tipos de público à Pinacoteca. 

 
Justificativa 

De acordo com os resultados da pesquisa de opinião promovida pela agência 

Beija-Flor, eventos diversificados são algo em que a Fundação Pinacoteca 

Benedicto Calixto deveria apostar. 

 
Estratégias 

 Contato com proprietários do serviço de bike food para verificar 

disponibilidade de agendamento; 

 Divulgar o encontro de bike food em mídias de massa por meio de release 

e nas mídias da Fundação. 

 
Público 

 Beneficiário - real e potencial. 

 
Desenvolvimento 

O encontro de bike food, marcado para sábado, 14 de maio de 2017, 

acontecerá nos jardins da Pinacoteca Benedicto Calixto, em espaço disponibilizado 

pela Fundação. 
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Ilustração 36: Divulgação para redes sociais do “Encontro de bike food no jardim” 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 

 
Mensuração 

Calcular quantidade de pessoas presentes no encontro e promover pesquisa 

de satisfação com os proprietários de bike food. 

 
Aplicação 

Quadro 32: Aplicação de “Encontro de bike food no jardim” 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 
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Orçamento 
Os custos da ação estão inclusos no planejamento, criação e 

acompanhamento da Agência. 

 
10.9.6.Exposições diferenciadas 

Após pesquisa quantitativa realizada pela Agência Beija-Flor, pôde-se notar 

que alguns dos entrevistados apontaram a necessidade de eventos diferenciados na 

Pinacoteca. 

 
10.9.6.1.Exposição alternativa 

A exposição alternativa será um diferencial para atingir o público jovem e o 

público que habitualmente não frequenta a Pinacoteca Benedicto Calixto. 

 
Objetivos 

 Atrair a atenção do público com ação inusitada; 

 Tornar a Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto reconhecida como 

espaço cultural de notoriedade em Santos. 

 
Justificativa 

As exposições fazem parte do cotidiano de um espaço cultural, porém, 

algumas artes, como as de rua, acabam por não entrar nesse espaço. A proposta 

desta ação é levar para dentro do espaço cultural da Pinacoteca exposições de artes 

de rua e de tatuagens de forma interativa e criativa. 

 
Estratégias 

 Realizar encontro entre clubes de fotos e artistas de rua, visando parceria 

para que o registro dessas artes seja feito; 

 Apresentar proposta de exposição de tatuagens para artistas renomados 

da Região; 

 Realizar parceria com locais que comercializam molduras para auxiliar na 

exposição. 
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Público 

 Beneficiário jovem; 

 Beneficiário interessado em artes de rua e tatuagens. 

 
Desenvolvimento 

Será realizada uma reunião para convidar os artistas para a exposição. Após 

a definição dos expositores, duas novas reuniões serão marcadas: 

 Artistas de rua e fotógrafos: Um encontro será promovido para que ambas 

as partes trabalhem juntas nessa exposição. 

 Tatuadores e lojas de moldura: Será promovido um encontro para que haja 

parceria entre as partes e para que acertem os detalhes para a exposição. 

No dia do evento, 24 de agosto, Dia do Artista, será disposta dentro do 

Casarão a exposição das fotos de artes de rua. Cadeiras estarão posicionadas 

próximas às molduras para que os tatuados voluntários se acomodem. A exposição 

terá duração de 2 horas. 
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Ilustração 37: Divulgação para redes sociais da exposição alternativa 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 

 
Mensuração 

Calcular quantidade de pessoas presentes na Pinacoteca no dia do evento. 

 
Aplicação 

Quadro 33: Aplicação de exposição de alternativa 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 
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Orçamento 

Mobiliário - R$ 244,38 

------------------------------------------ 

TOTAL - R$ 244,38 

 
10.9.6.2.Exposição de moda e desfile de primavera 

Eventos com temática distinta do principal foco da Instituição, como sugerido 

pelos entrevistados na pesquisa de opinião realizada pela Agência, podem incentivar 

o retorno de pessoas que visitaram a Pinacoteca anteriormente. 

 
Objetivos 

 Promover eventos com temáticas diferentes para atrair públicos 

diversificados; 

 Atrair o público jovem para a Instituição. 

 
Justificativa 

Eventos diferentes dos habitualmente oferecidos pela Pinacoteca podem 

despertar o interesse das pessoas que já visitaram a Instituição em retornar e atrair 

novos públicos. 

 
Estratégias 

 Criar parcerias com universidades da Região, especificamente com as 

coordenações dos cursos de Moda; 

 Convidar uma exposição itinerante sobre a evolução da Moda ao longo dos 

anos; 

 Divulgar o evento por meio de release para mídias de massa e mídias 

sociais da Fundação. 

 
Público 

 Beneficiário - real e potencial. 
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Desenvolvimento 

O evento será promovido no dia 23 de setembro de 2017, início da primavera, 

a partir das 15 horas. O desfile será realizado no jardim da Pinacoteca com as peças 

criadas pelos alunos que cursam Moda nas universidades da Região. A exposição 

sobre a evolução da moda ao longo dos anos será executada pelos expositores 

convidados. 

 

Ilustração 38: Divulgação para redes sociais da “Exposição de moda e desfile de 

primavera” 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 
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Mensuração 

Lista de presença e envio de formulário para pesquisa quantitativa. 

 

Aplicação 

Quadro 34: Aplicação de “Exposição de moda e desfile de primavera” 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 

 
Orçamento 

Palco e passarela - R$ 817,45 

Mobiliário - R$ 488,75 

------------------------------------------ 

TOTAL - R$ 1.306,20 
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11.CRONOGRAMA DO PROJETO DE AÇÕES DE RELAÇÕES PÚBLICAS 
Quadro 35: Cronograma do Projeto de Ações de Relações Públicas - parte 1 

Ações Jan/17 Fev/17 Mar/17 Abr/17 Mai/17 Jun/17 Jul/17 Ago/17 Set/17 Out/17 Nov/17 Dez/17 Jan/18 

Reformulação da 
identidade visual  

                          

 
                        

                          

Organograma 
                          
                          
                          

Mapeamento de 
públicos 

                          
                          
                          

Totem de pesquisa 
de opinião 

                          
                          
                          

Totens com iPad 
para leitura do e-

book Calixto Digital 

                          
                          
                          

Acesso gratuito à 
rede wireless 

                          
                          
                          

Implantação de 
bicicletário 

                          
                          
                          

Anúncios de 
televisão 

                          
                          
                          

 
Fonte: Agência Beija-Flor 
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Quadro 36: Cronograma do Projeto de Ações de Relações Públicas - parte 2 

Ações Jan/17 Fev/17 Mar/17 Abr/17 Mai/17 Jun/17 Jul/17 Ago/17 Set/17 Out/17 Nov/17 Dez/17 Jan/18 

Anúncios em mídias 
sociais  

                          
                          
                          

Anúncios em rádio  
                          
                          
                          

Elaboração de folder 
e banner  

                          
                          
                          

Criação de mailing e 
envio de e-mail 

marketing 

                          
                          

                          

Reestruturação do 
site 

                          

                          

                          

Manutenção das 
mídias sociais 

                          

                          

                          

Universidade na 
Pinacoteca 

                          

                          

                          

Oficina de pintura 
                          

                          

                          
 

Fonte: Agência Beija-Flor 
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Quadro 37: Cronograma do Projeto de Ações de Relações Públicas - parte 3 

Ações Jan/17 Fev/17 Mar/17 Abr/17 Mai/17 Jun/17 Jul/17 Ago/17 Set/17 Out/17 Nov/17 Dez/17 Jan/18 

Uma Noite na 
Pinacoteca 

                          

                          

                          

Baile de Máscaras  
                          

                          

                          

Cinema no jardim da 
Pinacoteca 

                          

                          

                          

Música no jardim da 
Pinacoteca 

                          

                          

                          

Encontro de bike 
food no jardim 

                          

                          

                          

Exposição 
alternativa 

                          

                          

                          

Exposição de moda 
e desfile de 
primavera 

                          

                          

                          

Fonte: Agência Beija-Flor 

Legenda 
Planejamento   

Execução   

Mensuração   
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12. PLANO DE INVESTIMENTO 
Para a viabilização do Projeto de Relações Públicas previsto para 13 meses 

de duração, a agência Beija-Flor realizou o levantamento de todos os custos das 

ações propostas para a organização-cliente Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto.  

A Fundação não disponibilizou seu balanço anual de 2015, portanto não foi 

possível que a Agência elaborasse um projeto baseado nas atuais condições 

financeiras da Instituição. Sendo assim, o investimento previsto foi planejado 

contando com apoio da Associação de Amigos da Pinacoteca Benedicto Calixto na 

captação de recursos junto a empresas parceiras, leis de incentivo à cultura e 

órgãos públicos. A nova identidade institucional, os eventos variados e a ampliação 

das estratégias de divulgação propostas pela Agência irão proporcionar maior 

visibilidade na mídia e perante seus públicos de interesse, viabilizando ainda mais a 

conquista de parceiros e patrocinadores.  

Os custos das ações foram calculados de acordo com cotações de preços 

realizados junto a prestadores de serviços do ramo e tabelas orçamentárias de 

agências de comunicação. 

As ações “oficina de pintura”, “cinema no quintal” e “encontro de bike food” 

terão parcerias estabelecidas para sua viabilização, e os custos das ações 

“organograma” e “mapeamento de públicos” já estão inclusos nos valores de 

planejamento, criação e acompanhamento da Agência. 

O plano de investimento financeiro foi elaborado com a finalidade de 

demonstrar e facilitar o pagamento do Projeto e manter o fluxo de caixa da Agência. 

Os valores serão cobrados no mês que antecede a execução de cada ação 

proposta, sendo que os itens de maior aplicação financeira tiveram suas quantias 

divididas entre os meses de sua realização. 

A Agência considera que o investimento é fundamental para que a 

organização se consagre como grande propulsora de cultura na Região. 
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Tabela 4: Plano de investimento - janeiro a junho de 2017 

Ações Jan/17 Fev/17 Mar/17 Abr/17 Mai/17 Jun/17 
Reformulação da identidade visual  R$ 3.244,12      
Máquina de opinião  R$ 2.794,00     
iPad (Totens) para ler o e-book Calixto 
Digital R$ 2.794,00 R$ 2.794,00     
Acesso gratuito à rede wireless     R$ 479,80  
Instalação de bicicletário    R$ 720,00   
Anúncios de televisão     R$ 4.270,37 R$ 5.197,00 
Anúncios em mídias sociais   R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 420,00 
Anúncios em rádio  R$ 891,45 R$ 891,45 R$ 891,45 R$ 891,45 R$ 891,45 R$ 891,45 
Elaboração de folder e banner     R$ 2.594,20   
Criação de mailing e envio de e-mail 
marketing R$ 225,42 R$ 225,42 R$ 225,42 R$ 225,42 R$ 225,42 R$ 225,42 

Reestruturação do site (e manutenção) R$ 2.500,00 R$ 850,00 R$ 850,00 R$ 850,00 R$ 850,00 R$ 850,00 
Mídias sociais (manutenção) R$ 1.846,15 R$ 1.846,15 R$ 1.846,15 R$ 1.846,15 R$ 1.846,15 R$ 1.846,15 
Universidade na Pinacoteca R$ 121,00      
Uma Noite na Pinacoteca  R$ 3.969,75 R$ 3.969,75    
Baile de Máscaras        
Música no jardim da Pinacoteca    R$ 700,00   
Exposição alternativa       
Exposição de moda e desfile de 
primavera no jardim       

Custos adicionais       
Planejamento, criação e 
acompanhamento R$ 2.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

Custos operacionais R$ 3.405,54 R$ 3.697,69 R$ 2.300,69 R$ 2.311,81 R$ 2.495,80 R$ 2.607,51 
Total mensal R$ 17.027,68 R$ 18.488,46 R$ 11.503,46 R$ 11.559,03 R$ 12.478,99 R$ 13.037,53 

 
Fonte: Agência Beija-Flor 
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Tabela 5: Plano de investimento - julho de 2017 a janeiro de 2018 

Ações Jul/17 Ago/17 Set/17 Out/17 Nov/17 Dez/17 Jan/18 
Reformulação da identidade visual         
Máquina de opinião        
iPad (Totens) para ler o e-book Calixto 
Digital        
Acesso gratuito à rede wireless        
Instalação de bicicletário        
Anúncios de televisão        
Anúncios em mídias sociais  R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 380,00 
Anúncios em rádio  R$ 891,45 R$ 891,45 R$ 891,45 R$ 891,45 R$ 891,45 R$ 891,45  
Elaboração de folder e banner         
Criação de mailing e envio de e-mail 
marketing R$ 225,42 R$ 225,42 R$ 225,42 R$ 225,42 R$ 225,42 R$ 225,42  
Reestruturação do site (e manutenção) R$ 850,00 R$ 850,00 R$ 850,00 R$ 850,00 R$ 850,00 R$ 850,00 R$ 850,00 
Mídias sociais (manutenção) R$ 1.846,15 R$ 1.846,15 R$ 1.846,15 R$ 1.846,15 R$ 1.846,15 R$ 1.846,15 R$ 1.846,15 
Universidade na Pinacoteca        
Uma Noite na Pinacoteca        
Baile de Máscaras  R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00     
Música no jardim da Pinacoteca        
Exposição alternativa R$ 244,38       
Exposição de moda e desfile de 
primavera no jardim R$ 653,10 R$ 653,10      

Custos adicionais        
Planejamento, criação e 
acompanhamento R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

Custos operacionais R$ 1.907,63 R$ 1.846,53 R$ 1.683,25 R$ 1.308,25 R$ 1.308,25 R$ 1.308,25 R$ 1.019,04 
Total mensal R$ 9.538,13 R$ 9.232,65 R$ 8.416,27 R$ 6.541,27 R$ 6.541,27 R$ 6.541,27 R$ 5.095,19 

Fonte: Agência Beija-Flor 
 

Total do Projeto - R$ 136.001,20 
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13.CONSIDERAÇÕES 
Por meio de observação constante realizada pela Agência ao longo do ano de 

2016, foi constatado que, apesar da gama de projetos e ações já implantados pela 

Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto, há ausência de um direcionamento de 

ações para públicos específicos. Tais dificuldades poderiam ser trabalhadas com o 

objetivo de melhorar a visibilidade da Pinacoteca, instituição que possui grande 

relevância histórica e cultural para a região em que está inserida. 

Para sanar as dificuldades citadas, um profissional de Relações Públicas 

seria ideal, seu trabalho em organizações sem fins lucrativos, como a Fundação 

Pinacoteca Benedicto Calixto, contribui para o gerenciamento dos relacionamentos 

entre organização e públicos de interesse, de modo a auxiliar no estímulo ao 

crescimento, gerando ganhos financeiros e de imagem para a Instituição. 

A falta de diversidade e abrangência nos eventos realizados e a carência de 

estratégias de divulgação de sua programação foram identificados pela Agência 

como os principais pontos a serem aprimorados na Fundação Pinacoteca Benedicto 

Calixto. Por conta disso, é patente a importância de um Projeto de Relações 

Públicas que aperfeiçoe o relacionamento entre Fundação e seus públicos de 

interesse, bem como invista na variedade de programas e atividades que atendam a 

audiências que atualmente não são atingidas, como, por exemplo, os jovens, 

considerados pela própria Instituição como público prioritário. 

Visando o desenvolvimento de tais projetos para melhoria da comunicação 

estratégica da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto, a agência Beija-Flor 

apresentou proposta idealizada a partir de estudos aprofundados sobre a Instituição, 

que incluem análises e pesquisas que expõe sua realidade. Tais propostas 

constituem um projeto que viabiliza a melhora dos pontos ressaltados como 

deficitários por meio de reestruturação e aplicação de identidade visual, 

reformulação do site e implantação em mídias sociais, planejamento e divulgação de 

eventos variados, entre outros.  

O projeto de Relações Públicas tem previsão de duração de 13 meses, com 

início de implantação em janeiro de 2017. As ações estão distribuídas ao longo dos 

meses de contrato, o que permite que a Pinacoteca esteja frequentemente ativa e 

que a Agência sempre tenha movimentação financeira. 
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Ao longo dos 13 meses de implantação do projeto, a Agência realizará 

análise das ações para mensurar sua eficácia e verificar necessidade de adaptação 

ou alteração do planejamento. 

O investimento previsto foi planejado contando com apoio da Associação de 

Amigos da Pinacoteca Benedicto Calixto na captação de recursos junto a empresas 

parceiras, leis de incentivo à cultura e órgãos públicos. A despesa com a 

contratação da Agência para desenvolvimento e acompanhamento do projeto não 

deve ser considerada um gasto, mas um investimento que atenderá os objetivos 

elencados pela Diretoria e confirmados pela própria Beija-Flor para a Fundação 

Pinacoteca Benedicto Calixto, viabilizando ainda mais a conquista de parceiros e 

patrocinadores. 

A Agência entende, portanto, que a comunicação e as Relações Públicas 

devem estar em constante aprimoramento dentro de qualquer instituição, pois as 

relações culturais e sociais são dinâmicas e devem ser objeto de estudos 

constantes. 
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APÊNDICES 
APÊNDICE A - Pesquisa “Conhecendo a Pinacoteca Benedicto Calixto” 
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APÊNDICE B - Cruzamento de dados da pesquisa “Conhecendo a Pinacoteca 
Benedicto Calixto” 
 

2. Quantos anos você tem? X 7. Caso conheça a Pinacoteca Benedicto Calixto, como soube 
de sua existência? 
 

Menos de 18 anos 
 

18 a 25 anos 
Por meio de amigos 15,4% 

 

Por meio de amigos 12,2% 
Pela mídia 7,7% 

 

Pela mídia 12,2% 
Passei na frente 15,4% 

 

Passei na frente 21,3% 
Visitei com instituição de 

ensino 23,1% 

 

Visitei com instituição de 
ensino 14,7% 

Não conheço a Pinacoteca 38,5% 
 

Não conheço a Pinacoteca 38,5% 
Outros 0% 

 

Outros 1% 

 
    26 a 35 anos 

 

36 a 50 anos 
Por meio de amigos 11,6% 

 

Por meio de amigos 10,6% 
Pela mídia 20,1% 

 

Pela mídia 26% 
Passei na frente 20,7% 

 

Passei na frente 26,9% 
Visitei com instituição de 

ensino 14% 

 

Visitei com instituição de 
ensino 1,9% 

Não conheço a Pinacoteca 31,1% 
 

Não conheço a Pinacoteca 29,8% 
Outros 2,4% 

 

Outros 4,8% 
 

Mais de 50 anos 
Por meio de amigos 14,7% 

Pela mídia 32,1% 
Passei na frente 27,5% 

Visitei com instituição de 
ensino 3,7% 

Não conheço a Pinacoteca 14,7% 
Outros 7,3% 

 
 
2. Quantos anos você tem? X 12. Vejo com frequência notícias da Pinacoteca Benedicto 
Calixto na mídia: 
 

Concordo 
 

Não concordo 
Menos de 18 anos 4 

 

Menos de 18 anos 22 
18 a 25 anos 43 

 

18 a 25 anos 228 
26 a 35 anos 36 

 

26 a 35 anos 113 
36 a 50 anos 36 

 

36 a 50 anos 62 
Mais de 50 anos 60 

 

Mais de 50 anos 31 
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2. Quantos anos você tem? X 14. Espaços com características sofisticadas/refinadas não 
me atraem: 
 

Concordo 
 

Não concordo 
Menos de 18 anos 6 

 

Menos de 18 anos 20 
18 a 25 anos 89 

 

18 a 25 anos 182 
26 a 35 anos 53 

 

26 a 35 anos 96 
36 a 50 anos 20 

 

36 a 50 anos 78 
Mais de 50 anos 24 

 

Mais de 50 anos 67 
 
 
5. Em qual cidade você mora? X 7. Caso conheça a Pinacoteca Benedicto Calixto, como 
soube de sua existência? 
 
 

Cubatão 
 

Guarujá 
Por meio de amigos 9,5%  Por meio de amigos 10% 

Pela mídia 19,0%  Pela mídia 10% 
Passei na frente 4,8%  Passei na frente 23,3% 

Visitei com instituição de 
ensino 9,5%  

Visitei com instituição de 
ensino 7,8% 

Não conheço a Pinacoteca 52,4%  Não conheço a Pinacoteca 46,7% 
Outros 4,8%  Outros 2,2% 

     
Praia Grande  Santos 

Por meio de amigos 2,1%  Por meio de amigos 12,2% 
Pela mídia 20,8%  Pela mídia 20,2% 

Passei na frente 10,4%  Passei na frente 28,8% 
Visitei com instituição de 

ensino 6,3%  
Visitei com instituição de 

ensino 16,6% 

Não conheço a Pinacoteca 54,2%  Não conheço a Pinacoteca 17,5% 
Outros 6,3%  Outros 4,7% 

     
São Vicente   Outros 

Por meio de amigos 12,6%  Por meio de amigos 14,7% 
Pela mídia 17,5%  Pela mídia 14,7% 

Passei na frente 29,6%  Passei na frente 14,7% 
Visitei com instituição de 

ensino 6,3%  
Visitei com instituição de 

ensino 2,9% 

Não conheço a Pinacoteca 30,6%  Não conheço a Pinacoteca 47,1% 
Outros 3,4%  Outros 5,9% 
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5. Em qual cidade você mora? X 11. Sei que a entrada para conhecer a Pinacoteca 
Benedicto Calixto é gratuita: 
 

Concordo 
 

Não concordo 
Cubatão 13 

 

Cubatão 7 
Guarujá 36 

 

Guarujá 44 
Praia Grande 22 

 

Praia Grande 24 
Santos 212 

 

Santos 71 
São Vicente  124 

 

São Vicente  50 
Outros 13  Outros 19 

 
 
11. Sei que a entrada para conhecer a Pinacoteca Benedicto Calixto é gratuita: X 12. Vejo 
com frequência notícias da Pinacoteca Benedicto Calixto na mídia: 
 

Sei que a entrada é gratuita 
 

Não sei que a entrada é gratuita 
Vejo na mídia 150 

 

Vejo na mídia 29 
Não vejo na mídia 270 

 

Não vejo na mídia 186 
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ANEXOS 
 

Ilustração 39: Estatuto da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto - parte 1 

 
Fonte: Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto 
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Ilustração 40: Estatuto da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto - parte 2 

 
Fonte: Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto 
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Ilustração 41: Estatuto da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto - parte 3 

 
Fonte: Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto 
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Ilustração 42: Estatuto da Associação Amigos da Pinacoteca Benedicto Calixto - 

parte 1 

 
 

Fonte: Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto 
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Ilustração 43: Estatuto da Associação Amigos da Pinacoteca Benedicto Calixto - 
parte 2 

 

Fonte: Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto 
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Ilustração 44: Estatuto da Associação Amigos da Pinacoteca Benedicto Calixto - 
parte 3 

 
Fonte: Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto 
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Ilustração 45: Estatuto da Associação Amigos da Pinacoteca Benedicto Calixto -
parte 4 

 
Fonte: Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto 
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Ilustração 46: Estatuto da Associação Amigos da Pinacoteca Benedicto Calixto - 
parte 5 

 
Fonte: Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto 
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Ilustração 47: Estatuto da Associação Amigos da Pinacoteca Benedicto Calixto - 
parte 6 

 
Fonte: Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto 
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Ilustração 48: Conselhos e Diretoria da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto 

 
Fonte: Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto 
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Ilustração 49: Conselho e Diretoria da Associação de Amigos da Pinacoteca 

Benedicto Calixto 

 
Fonte: Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto 
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Ilustração 50: Planta do Casarão Branco - pavimento térreo 

 
Fonte: Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto 

 
Ilustração 51: Planta do Casarão Branco - pavimento superior 

 
Fonte: Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto 


