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APRESENTAÇÃO 

 

Em cumprimento ao disposto no item 21 da cláusula segunda do 

Contrato de Gestão CG08-2016_MLP, apresentamos o relatório dessa 

Organização Social de Cultura (OS), relativo ao exercício de 2020, no qual 

descrevemos as ações desenvolvidas e as metas alcançadas pelo IDBrasil, 

no período de 1 de janeiro a 31 de agosto, detalhando as ações do 3º 

trimestre, período de 1 de julho a 31 de agosto, data de encerramento do 

contrato, para o Museu da Língua Portuguesa. A este relato se somam 

informações relativas às atividades operacionais e administrativas 

praticadas por esta organização. 

O IDBrasil iniciou o ano participando do Edital de Convocação Pública 

para o gerenciamento do Museu da Língua Portuguesa (Resolução SC nº 

26/2019, de 13 de dezembro de 2019), tendo sido classificado em primeiro 

lugar, com a nota 9,52. A decisão final do Governador do Estado de São 

Paulo, ratificando o IDBrasil como vencedor do Edital para gerenciamento 

do Museu da Língua Portuguesa foi anunciada no Diário Oficial de 26 de 

junho de 2020, tendo sido celebrado o novo Contrato de Gestão em 01 de 

setembro deste mesmo ano. 

Antes do término do primeiro trimestre a pandemia do Coronavírus 

impactou todos os museus da pasta, assim como outras instituições, com a 

determinação do Governo do Estado de São Paulo da suspensão de abertura 

das instituições ao público, e em seguida o decreto que estabeleceu a 

quarentena, com restrição de atividades da população, como forma de 

evitar a contaminação ou propagação do vírus. Pensada inicialmente por um 

período de 30 dias, a partir de 17 de março, a suspensão se estendeu pelos 

meses seguintes, com flexibilizações de acordo com o Plano São Paulo 

estabelecido pelo Governo do Estado. Embora ambas as medidas 

governamentais ainda estivessem em vigor quando do término deste 

relatório, a equipe do IDBrasil continuou realizando seu trabalho 
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remotamente em regime de teletrabalho, mantendo presencialmente uma 

equipe de segurança e limpeza, bem como funcionários que zelam pelas 

ações de manutenção. Acompanhando as determinações do Governo do 

Estado e os protocolos sanitários, foram realizadas ações para a entrega da 

obra, com vistoria ocorrida em 08 de junho; verificação dos itens do check-

list; testes de automação. Em agosto se iniciou a operação assistida e um 

treinamentopreliminar da equipe do IDBrasil para operação dos sistemas 

instalados na obra. 

A se destacar no âmbito das ações do CONVÊNIO a realização de três 

dias de intensa programação online para as comemorações do Dia da 

Língua Portuguesa no mês de maio, com atividades realizadas nas redes 

digitais do Museu, com grande atração de público. 

Outro evento de destaque foi o lançamento no dia 16 de julho do 

projeto “A Palavra no Agora”, uma plataforma na internet dedicada a ajudar 

as pessoas a lidar com os sentimentos decorrentes da pandemia, a partir de 

exercícios de escrita, sugestões de textos literários e rede de apoio. O 

projeto contou com a colaboração voluntária da Profa. Dra. Maria Helena 

Franco (Laboratório de Estudos do Luto – LELu, da PUC-SP), do Professor 

Fabio de Paula (Faculdade Cásper Líbero) e da Professora Mariana Valente 

(InternetLab). Nos dois primeiros meses o site do projeto recebeu 17.450 

visitantes e a contribuição de 236 textos, de várias partes do país e 

algumas do exterior, como Inglaterra e Luxemburgo. Para o lançamento do 

projeto foi realizada uma conversa online, no Instagram do Museu da 

Língua Portuguesa, com a participação da Profª Maria Helena Franco, a 

escritora Aline Bei e Marilia Bonas, diretora técnica do MLP. 

Durante o 3º trimestre foram efetuadas reuniões entre o IDBrasil e os 

parceiros da reconstrução, com o apoio da Fundação Roberto Marinho 

(FRM), marcando o início da interlocução da OS como gestora do Museu no 

período 2020/2025. Durante o trimestre o IDBrasil participou igualmente de 

reuniões com a UPPM onde foram tratados assuntos como patrimoniação 

dos bens móveis a serem incorporados ao MLP, organização dos checklists 

da obra e da museografia.  
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No mês de julho foi realizada a 20ª reunião do Comitê Técnico de 

Reconstrução, onde foi aprovado o 14º Relatório Trimestral desenvolvido 

pela FRM; foram dados informes sobre os 1º e 2º relatórios de atividades 

da MROSC; e informes do status da expografia da exposição de longa 

duração, entre outros assuntos. Outras reuniões de trabalho aconteceram 

entre a diretoria do IDBrasil e os técnicos da UPPM para alinhamento de 

questões relativas ao novo Contrato de Gestão. Assim como reuniões e 

visitas técnicas entre as partes do CONVÊNIO, sobre museografia e sobre o 

Sistema de Acessibilidade. 

Como membro da Comissão para Promoção do Conteúdo da Língua 

Portuguesa (CPCLP) da Câmara Brasileira do Livro, o IDBrasil participou da 

organização do IV Seminário “A língua portuguesa na Educação, na 

Literatura e na Comunicação”, atuando na concepção das mesas-redondas e 

escolha dos autores e demais especialistas convidados. Neste ano de 2020 

o Seminário será realizado no mês de novembro, totalmente online. 

No Programa de Comunicação e Desenvolvimento 

Institucional, o IDBrasil finalizou o período de janeiro a agosto de 2020 

(referente ao encerramento do Contrato nº 08/2016) registrando um total 

de 179.088 seguidores nas redes sociais do Museu da Língua Portuguesa, 

crescimento total de 11% na audiência, o que corresponde ao número total 

de 17.319. Trata-se de um número significativo, considerando que o Museu 

permaneceu fechado, tendo sido realizadas apenas ações pontuais. 

Especificamente no trimestre (julho e agosto), foram conquistados 2.172 

seguidores. 

Ainda que tenha sido suspensa por causa da eclosão da pandemia do 

novo coronavírus, o anúncio da retomada do programa Escola, Museu e 

Território, em março, alavancou a divulgação do MLP na imprensa. Logo 

após o primeiro dia de atividades, o programa acabou suspenso, assim 

como foram fechados todos os equipamentos culturais do Brasil, como 

forma de prevenção à transmissão da Covid-19.  
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Em razão desta nova realidade, as novas ações do MLP se 

desenvolveram especificamente no ambiente digital, com grande sucesso. 

Em maio, as comemorações do Dia Internacional da Língua Portuguesa 

foram realizadas ao longo de três dias (3, 4 e 5), com uma extensa 

programação de lives realizadas pela Fundação Roberto Marinho, com apoio 

do IDBrasil, causando uma grande procura às redes sociais e sites do 

Museu. 

O número de visitantes únicos nos websites do Museu da Língua 

Portuguesa também superou a meta, totalizando 105.294 (soma dos 

registros mensais de visitantes únicos, com apuração via Google Analytics) 

– sendo 34.631 apenas em julho e agosto. 

Dois fatores contribuíram para a superação da meta: em primeiro 

lugar, também as comemorações do Dia Internacional da Língua 

Portuguesa, em maio, com uma grande concentração de visitas ao site 

oficial do Museu na semana de realização do evento, já que as lives foram 

transmitidas em post criado em www.museudalinguaportuguesa.org.br.  

Com a ocorrência da pandemia do coronavírus, o IDBrasil deu início 

em agosto ao projeto A Palavra na Agora, que funciona na URL 

(www.noagora.museudalinguaportuguesa.org.br). O projeto consiste na 

disponibilização de um espaço virtual em que são compartilhados exercícios 

livres de escrita com o intuito de auxiliar a população a lidar com os efeitos 

complexos do isolamento social e da pandemia, notadamente o luto. As 

pessoas que desejarem podem encaminhar seus textos por email na 

publicação do site, que também oferece resenhas enviadas pelo público, 

trechos literários e uma área de referências para iniciativas de apoio.  

A grande repercussão do projeto em seu lançamento fez com que o 

número de acessos ao “Palavra no Agora” fosse maior do que o site 

principal do Museu da Língua Portuguesa nos meses de julho e agosto. 

Importante ressaltar que a iniciativa se materializou por meio de parcerias e 

esforço da equipe interna e não representou qualquer custo para o contrato 

de gestão.  

http://www.museudalinguaportuguesa.org.br/
http://www.noagora.museudalinguaportuguesa.org.br/
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O Programa de Edificações: Manutenção Predial, Conservação 

Preventiva e Segurança, depois de concluídas as etapas da obra de 

reconstrução do Museu, em que todos os novos e velhos sistemas 

instalados foram testados e estão prontos para operação, a equipe eestá 

recebendo treinamento na forma de operação assistida, onde os 

profissionais que executaram a reconstrução estão apresentando os 

sistemas instalados, sua operação e forma de manutenção. 

O treinamento permite que dúvidas sejam sanadas e cria um espaço 

para diálogo e sugestão de melhorias ainda cabíveis nesta fase da obra, 

uma vez que as equipes continuam fazendo pequenos ajustes e é 

importante este tipo de interação. 

Após esta fase, terá início a organização e catalogação do material 

recebido e formatação de termos de referência para contratação das 

empresas especializadas nos sistemas instalados. 

 

METAS DE GESTÃO TÉCNICA 
 

 

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 

N° 
Ações 

pactuadas 
N° 

Atributo da 

mensuração 
Mensuração Período 

Previsão 
Trimestral 

Realizada 

 

1 

 

(PCDI) Canais 

de 

comunicação 

com os 

diversos 

segmentos de 

público 

 

 

1.1 

 

Meta 

Resultado 

Número de novos 

seguidores nas 

redes sociais 

(facebook / 

twitter / 

instagrameyoutu

beespotify) 

1º tri 5.000 5.208 

2º tri 5.000 9.939 

3º tri* 5.000 2.172* 

4º tri - - 

META 

ANUAL 
15.000 17.319 

ICM% 100% 115,5% 

 

 

1.2 

 

Meta 

Resultado 

 

Número de 

visitantes do 

website 

1º tri 19.000 26.400 

2º tri 19.000 44.263 

3º tri* 19.000 34.631* 

4º tri - - 

META 

ANUAL 
57.000 105.294 

ICM% 100% 184,7% 
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*Apenas julho e agosto.  

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS 
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 
 

Ação 1: Canais de comunicação com os diversos segmentos de 
público. Mensuração  

1.1: Número de novos seguidores nas redes sociais 
 

A seguir está o detalhamento da aquisição de novos seguidores 

nas redes sociais do MLP ao longo do ano de 2020:  

 

Rede social/Número 

de novos seguidores 
1º tri 2º tri 

3º tri 

(julho e 

agosto) 

Acumulado 

Novos 

seguidores 

em 2020 

 

Número de 

seguidores em 

31/08/2020 

Facebook 1.057 3.391 -207 4.241 126.572 

Twitter 317 509 160 986 4.364 

Instagram 3.817 5.178 2.139 11.134 46.985 

YouTube 17 786 79 882 1.069 

Spotify 0 75 1 76 98 

Total 5.208 9.939 2.172 17.319 179.088 

 

Justificativa para não atingimento da meta trimestral:  

O presente relatório demonstra os resultados dos meses de julho e 

agosto apenas, uma vez que o mês de setembro já inicia um novo Contrato 

de Gestão do Museu da Língua Portuguesa. É por essa razão que a meta 

trimestral de 5.000 novos seguidores não foi atingida. Ainda assim, os bons 

resultados no primeiro e segundo trimestres garantiram o cumprimento da 

meta anual pela equipe do IDBrasil, não tendo havido prejuízo ao contrato 

de gestão que neste momento se encerra.  
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Justificativa para superação da meta anual:  

Como já aludido na apresentação do Programa de Comunicação e 

Desenvolvimento Institucional, a ocorrência de dois acontecimentos digitais 

de grande repercussão proporcionou a superação das metas no período de 

janeiro a agosto de 2020. Ambos eram imprevistos: com a pandemia do 

novo coronavírus, o Dia Internacional da Língua Portuguesa, que 

normalmente ocorreria com atividades presenciais no saguão da Estação da 

Luz, com público espontâneo, foi inteiramente transferido para o ambiente 

digital, com três dias de lives transmitidas no Facebook e no site do Museu 

da Língua Portuguesa.  

O evento trouxe grande número de novos seguidores espontâneos. A 

programação, cabe lembrar, foi realizada pela Fundação Roberto Marinho 

(FRM) no escopo do convênio para reconstrução do MLP, constando de 

shows, contações de histórias, debates e discotecagens com a participação 

de artistas de vários países lusófonos, tendo conquistado também 

repercussão na imprensa. A superação da meta, portanto, era desejável e 

não onerou o contrato de gestão.  

 

Ação 1.2: Número de visitantes do Website  

 Em julho de 2020, a equipe do IDBrasil lançou publicamente o 

projeto A Palavra no Agora, desenvolvido como parte do trabalho de 

comunicação do Museu da Língua Portuguesa. O projeto tem o objetivo de 

estimular o público a pensar e processar o momento desafiador da 

pandemia do novo Coronavírusa partir de exercícios de escrita. Ele consiste 

no compartilhamento de exercícios livres de escrita em um site específico, 

que também publica o material enviado pelo público. 
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Homepage do site noagora.museudalinguaportuguesa.org.br 

 

Site e exercícios foram desenvolvidos sem custo para o contrato de 

gestão, com o apoio da Profa. Dra. Maria Helena Franco (Laboratório de 

Estudos do Luto – LeLu, da PUC-SP), Profa. Dra. IvâniaJann Luna 

(Laboratório de Processos Psicossociais e Clínicos no Luto - LAPPSIlu, da 

Universidade Federal de Santa Catarina), Fabíola Mancilha Junqueira 

(psicóloga e arteterapeuta, mestranda no LeLu/PUC-SP), do Professor Fabio 
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de Paula (Faculdade Cásper Líbero) e da Professora Mariana Valente 

(InternetLab). 

 O lançamento do projeto se deu por meio de uma live no Facebook e 

no YouTube do Museu da Língua Portuguesa, realizada no dia 16/7, com a 

participação da Prof. Dra. Maria Helena Franco e da escritora Aline Bei, com 

mediação da diretora técnica do IDBrasil, Marília Bonas. A live teve uma 

audiência simultânea de 105 conexões no YouTube e Facebook – um bom 

número, considerando que o perfil do Museu, em função da obra, não tem 

feito esse tipo de ação com regularidade.      

 

 

Live de lançamento do projeto A Palavra no Agora 

  

Entre julho e agosto, foram publicados 156 textos no site, entre 

trechos literários, resenhas e, majoritariamente, exercícios de escrita 

enviados pelo público.  

A tabela a seguir informao número de visitantes únicos registrados 

nos sites do Museu da Língua Portuguesa e do projeto A Palavra no Agora 

nos meses de julho e agosto do terceiro trimestre de 2020. O site principal 

(www.museudalinguaportuguesa.org.br) manteve a média de visitações 

mensais. Já o site www.noagora.museudalinguaportuguesa.org.br, criado 

em julho, teve número semelhante de acessos, chegando a superar o 

próprio site principal da instituição.  

http://www.museudalinguaportuguesa.org.br/
http://www.noagora.museudalinguaportuguesa.org.br/
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3º Trimestre de 2020 (apenas julho e agosto) 

SITE – Usuários únicos no mês  JULHO  AGOSTO TOTAL  

www.museudalinguaportuguesa.org.br 8.857 8.324 17.181 

noagora.museudalinguaportuguesa.org.br  8.964 8.486 17.450 

TOTAL  17.821 16.810 34.631 

 

Contribuiu para este resultado a boa repercussão que o projeto A 

Palavra no Agora teve na imprensa. Embora não haja uma meta específica 

neste contrato de gestão para divulgação em mídia espontânea, indicamos 

aqui alguns dos destaques dessa atividade, como forma de demonstrar um 

elemento importante para o atingimento dos bons números registrados pelo 

site e redes sociais:  

 

Diário de Mogi, 21/07/2020 

 

http://www.museudalinguaportuguesa.org.br/
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O Estado de S. Paulo, 19/07/2020 
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Folha de Araraquara, 19/07/2020 
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Abaixo indicamos as métricas trimestrais e anuais de acessos aos 

sites do Museu da Língua Portuguesa:  

 

Total por trimestre e anual  

SITE – Usuários únicos no mês  1º TRI  2º TRI 3º TRI* 
TOTAL 
ANUAL  

www.museudalinguaportuguesa.org.br 26.400 44.263 17.181 87.844 

noagora.museudalinguaportuguesa.org.br  - - 17.450 17.450 

TOTAL  26.400 44.263 34.631 105.294 

*Apenas julho e agosto 

 

Justificativa para superação das metas trimestral e anual: 

 Como já mencionado, a ocorrência imprevisível da pandemia do novo 

coronavírus provocou mudanças inesperadas que transferiram as ações 

pontuais do Museu da Língua Portuguesa para o ambiente digital – é o caso 

das comemorações pelo Dia Internacional da Língua Portuguesa, que 

normalmente aconteceria no saguão da Estação da Luz e foi transferido 

para o site e o Facebook da Instituição. A pandemia provocou, também, o 

surgimento do projeto A Palavra no Agora, em um site associado ao do MLP, 

como forma de apoio à comunidade no momento complexo do isolamento 

social. As duas ações combinadas aumentaram tanto a audiência das redes 

sociais do Museu, com a entrada de novos seguidores, quanto o aumento 

do número de visitantes únicos nos sites – o principal e o do projeto A 

Palavra no Agora.  

 A superação da meta é desejável e não onerou o contrato de gestão 

em nenhum dos casos.  

 

http://www.museudalinguaportuguesa.org.br/

