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PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DOS MUSEUS PAULISTAS 

 

 
Ações implementadas pelo Sistema Estadual de Museus 

(SISEM-SP), 

em parceria com a ACAM Portinari e municípios, 

promovendo a requalificação dos museus do  

Estado de São Paulo.  

A cada ano, novos programas de apoio são 

desenvolvidos, abarcando diferentes 

temáticas museológicas, 

buscando fortalecer 

estas instituições 



PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DOS MUSEUS PAULISTAS 

 

1. Consultoria técnica em comunicação institucional 

2. Especialização da gestão da comunicação dos museus 

3. Implementação de ação de relações públicas para fortalecimento da 

presença institucional dos museus na comunidade. 

 

2012/2013 – Museus da Baixada Santista 

2013/2014 – Museus de Taubaté  

ARTICULAÇÃO MUSEUS EM REDE 



PROPOSTA DO SISEM EM FAZER A CONSULTORIA PARA UM GRUPO DE MUSEUS 

COM UMA PROXIMIDADE GEOGRÁFICA 

 

IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMÁTICAS COMUNS 

 

PROXIMIDADE DE POSSIBILIDADES E POTENCIALIDADES 

 

SOLUÇÕES COMPARTILHADAS 

 

FORTALECIMENTO DA AÇÃO GERADO PELA ARTICULAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES 

DIFERENCIAL INOVADOR | POTENCIALIZAÇÃO DA AÇÃO 
 



ARTICULAÇÃO MUSEUS EM REDE 
 
CASE ORLA CULTURAL 



1. Programa do SISEM 
 

2. Iniciativa dos Museus da 
região da Baixada Santista 

 
3. Início de uma movimentação 

coletiva fomentada por 
algumas das instituições 

participantes 
 

CASE ORLA CULTURAL | CONTEXTO 



Diagnóstico 

Situação coletiva 

Identificada a possibilidade de se implementar 

Ação direcionada para os públicos 

Relacionados ao turismo 
 

IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO 

Levantamento de briefing 

7 museus, território, instituições regionais 

ligadas a cultura e turismo, mídia 

 



Reforçar a presença institucional dos museus da Baixada Santista junto ao 
trade turístico local e aos diversos públicos que buscam 

a região como opção de turismo 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1.Agregar os museus da Baixada Santista em torno de uma causa 

 
2.Especializar a comunicação entre os museus e os públicos relacionados ao 

turismo, objetivando criar situações onde os museus possam divulgar sua 
potencialidades relacionadas a atender a demanda turística da região 
 

3.Contribuir para a qualificação dos museus atingindo os turistas e o trade 
turístico 
 

4.Possibilitar que os museus de forma organizada, contribuam para a 
especialização do turismo regional e ocupem posição relevante diante do 
trade turístico local. 

 

OBJETIVO ADOTADO 
 



JUSTIFICATIVAS 

  

1. Vocação da região como expressivo pólo de turismo receptivo “Sol e Praia” 

2. Presença de instituições museológicas que permite a articulação enquanto 

segmento representativo de atividade turística 

3. Estímulo  junto ao turismo “sol e praia”  para formação de demanda 

complementar para o turismo cultural 

4. Necessidade de qualificação dos museus para o turismo 



AÇÕES REALIZADAS 
 

• Sensibilização do trade turístico para a questão dos museus 

enquanto segmento organizado e capacitado a compor a economia 

do turismo da Baixada Santista 

(visita as instituições comissão de articulação) 

 

• Criação de folder, para ampla divulgação na 

Baixada Santista, com as opções de museus para 

serem visitados na região (15 museus) 

 

• Evento de apresentação do projeto 

para o CONDESB e trade turístico 

feito pelo SISEM 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

CONCEITO 

AGREGADOR 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



ARTICULAÇÃO MUSEUS EM REDE 
 
CASE TRILHA CULTURAL 



1. Programa do SISEM – repercussão ação de articulação museus em rede 

2. Especialização da ação aplicada na Baixada Santista 

3. Território Taubaté – expressividade dos acervos locais 

 

1.Museu Histórico Prof. Paulo Camilher Florençano  

2.Pinacoteca Anderson Fabiano  

3.Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato 

4.Museu da Imagem e do Som de Taubaté 

5.Museu de Arte Sacra de Taubaté  

6.Museu da Imigração Italiana de Quiririm 

7.Museu da Agricultura de Quiririm 

8.Museu Mazzaropi  

9.Museu de História Natural de Taubaté 

 

CASE TRILHA CULTURAL | CONTEXTO 



IMPLEMENTACÃO DA ACÃO | Levantamento de briefing 

9 museus, território, mídia - visitas  objetivando identificação de cenário 

 

Diagnóstico 

•Não existia cenário para ação junto ao trade turístico – cidade com grande fluxo de 

turismo de negócios relacionado apenas a hospedagem e serviços complementares. 

•Validação da expressividade dos acervos reunidos na localidade 

•Identificada a oportunidade de aplicação de ação de relações públicas juntos a todos as 

instituições públicas e privadas direcionada para a aproximação com o público local  

•Fortalecimento da relação de pertencimento a uma localidade 

com destacada riqueza patrimonial, 

considerando as dimensões histórica, cultural e natural. 

 

  



 

 

  

Conhecendo a história 

Divisão de Museus 

Mistau 

Migração Italiana 

Conhecendo a 
religiosidade  

Museu de Arte Sacra 

Conhecendo personalidades 

Monteiro Lobato  

Mazzaropi 

Conhecendo a história da 
natureza  

Museu de História Natural 

MUSEUS DE 
TAUBATÉ 



 

 

 OBJETIVO  
Fortalecimento da presença institucional dos 

museus taubateanos junto a comunidade local 

PRODUTO 1 
Plano de Comunicação Museus em Rede 

PRODUTO 2 
Folder dos Museus taubateanos (display) 

 

AÇÃO TAUBATÉ 



 

1.Especialização da ação Orla Cultural 
 

2.Utilização da experiência em TAUBATÉ para elaboração desse Plano 
 

3.Necessidade de elaboração de uma dinâmica para sustentação das 
necessidades de comunicação dos museus enquanto ação coletiva. 

 

 

www.sisemsp.org.br   - documentos de referência 

 

PLANO DE COMUNICAÇÃO MUSEUS EM REDE 
 

http://www.sisemsp.org.br/


FOLDER 
Especialização da Ação 
 
 

“A  MARCA” 
 
 
 

Articulação dos museus em torno de uma marca que 

os represente, criando uma identidade que possa 

ser percebida com facilidade pelo público-alvo 

da ação (população local) e que 

evoque o rico contexto 

cultural da cidade 
 



 

 

 



 

 

 DEFESA 

 

 

    Apropriação de um símbolo forte, ícone marcante, popular. 

 

 Trilha / Caminho - brinca com a utilização do ícone de busca utilizado nos 

GPSs e Google Maps, o unindo de forma criativa ao ícone que representam 

internacionalmente os museus 

 

 As cores evocam a pintura mais tradicional dos pavões e representam a 

diversidade dos acervos abrigados nos museus espalhados pela cidade. 

 

 



 

 

 

 

Aplicação 4 cores 

 

 

 

 

 

 

Aplicação P&B 

 

 

 

 

 

 

Aplicação negativada 



 

 

 

FOLDER 
 

Impressão de 30.000 folders, acompanhados de display, pela Secretaria de 

Estado da Cultura de São Paulo, por meio de seu Sistema Estadual de 

Museus SISEM-SP para a Prefeitura Municipal de Taubaté. 

 

Material exibido e distribuído em todos os museus 

e em pontos de grande fluxo de taubateanos.  

 

 



Folheto Trilha Cultural 

Capa 



 

COMUNICAR PARA ARTICULAR 
 

 

 
 

 

www.sisemsp.org.br - documentos de referência 

 

http://www.sisemsp.org.br/

