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Ativo Nota 2020 2019
Circulante 19.452 8.253
Recursos vinculados a projetos 4 19.313 7.965
Contas a receber 51 176
Outros créditos 27 42
Despesas antecipadas 61 70
Não circulante 7.371 541
Imobilizado 5 7.370 540
Intangivel 1 1

Total do ativo 26.823 8.794

IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE
CNPJ 10.233.223/0001-52

Balanço Patrimonial
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de Reais)

Passivo Nota 2020 2019
Circulante 19.452 8.219
Fornecedores e outras contas a pagar 1.801 230
Obrigações tributárias 55 2
Obrigações trabalhistas e encargos sociais 7 965 961
Projetos vinculados a executar 6 16.631 7.026
Não circulante 7.371 575
Obrigações com o Estado - Imobilizado e intangível 7.371 541
Contingências 8 - 34
Patrimônio líquido 10
Patrimônio social acumulado - -
Total do Patrimônio líquido - -
Total do passivo 26.823 8.794

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações de resultados - Exercícios findos em
31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de Reais)

Receitas com restrições (atividades culturais) Nota 2020 2019
Contrato de Gestão

Contrato de Gestão 11 10.944 10.277
Consumo depreciação 11 435 139
Venda de ingressos - contrato de gestão 6a 498 1.767
Alugueis de espaços - contrato de gestão 6a 68 377
Alugueis de espaços para eventos-contrato de gestão 6a 108 573
Receitas financeiras 6b 132 311
Parcerias e permutas 6a 763 134
Indenização seguro - 470
Outras receitas 6a 5 16
Voluntários 6a   291 34
Receitas financeiras sinistro 6b - 70
Outras receitas sinistro 5 21

13.249 14.189
Leis de incentivo
Recursos projetos especiais (Leis de incentivo) 1.202 1.004
Receitas financeiras 6b 24 33

12 1.226 1.037
Total das receitas com restrições 14.475 15.226
Despesas com restrições (atividades culturais)

Contrato de Gestão
Com pessoal 13 (6.924) (7.939)
Serviços prestados por terceiros 14 (3.202) (2.503)
Gerais e administrativas 15 (1.494) (2.741)
Energia elétrica e telecomunicações (664) (580)
Impostos, taxas e contribuições (8) (6)
Depreciação e amortização (435) (139)
Parcerias e permutas (179) (54)
Voluntários 3i (291) (34)
Gastos MLP - sinistro 16 (5) (72)
Despesas financeiras MLP - sinistro (1) (19)
Despesas financeiras (46) (102)

(13.249) (14.189)
Leis de incentivo
Gerais e administrativas (88) (82)
Programa de exposição (1.117) (931)
Serviços prestados por terceiros (17) (16)
Despesas financeiras (4) (8)

17 (1.226) (1.037)
Total das despesas com restrições 6c + d (14.475) (15.226)
Resultado líquido do exercício - -
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações de resultados abrangentes - Exercícios
 findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de Reais)

2020 2019
Resultado do exercício - -
Outros resultados abrangentes: - -
Resultado abrangente total - -
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de Reais)

Superávits / déficits
acumulados Total

Saldo em 1 de janeiro de 2019 - -
Resultado do exercício - -
Saldo em 31 de dezembro de 2019 - -
Resultado do exercício - -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 - -
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa (Método indireto) - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de Reais)

Fluxo de caixa das atividade s operacionais 2020 2019
Resultado do exercício - -
Ajustes por: Depreciação e amortização 435 139

Contingências trabalhistas (34) 23
(=) Resultado do exercício ajustado 401 162

Variação nos ativos e passivos
(Aumento)/redução nos ativos em:
Recursos vinculados a projetos (11.348) 1.528
Contas a receber 125 (24)
Outros créditos 15 -
Despesas antecipadas 9 38

(11.199) 1.542
Aumento/(redução) nos passivos em
Fornecedores e outras contas a pagar 1.571 (108)
Obrigações trabalhistas e encargos sociais 4 94
Obrigações tributárias 53 (44)
Projetos vinculados a executar 9.605 (1.507)
Obrigações com o Estado - Imobilizado e intangível 6.830 69

18.063 (1.496)
Fluxo de caixa decorrente das atividades operacionais 7.265 208
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de imobilizado e intangível (7.265) (208)
Fluxo de caixa decorrente das atividades de invetimento (7.265) (208)
Variação líquida do caixa - -
Movimentação líquida em caixa e equivalentes de caixa - -
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro - -
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro - -
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras - (Em milhares de Reais).
1. Contexto operacional: O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte (“Enti-
dade”), é uma Entidade de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos
constituída em 07/05/2008 e qualificada como organização social no âmbito
da cultura através do processo nº SC-911-2008 em 22/08/2008. Tem como
objetivo principal a operacionalização e execução das atividades e serviços
na área de museologia no Museu do Futebol (“MDF”) e Museu da Língua Por-
tuguesa (“MLP”). Para cumprimento de seus objetivos, a Entidade poderá,
conforme definido pelo Conselho de Administração, realizar as seguintes ati-
vidades: a. Criar, apoiar, fomentar, promover e administrar espaços culturais,
educacionais e desportivos, com a propagação do conhecimento entre mem-
bros da sociedade civil. b. Propor, executar, divulgar estudos, pesquisas,
informações, produzidos por si ou por terceiros, nas áreas de esportes, edu-
cação e cultura. c. Promover, gerir, e apoiar a recuperação, conservação e
difusão do patrimônio histórico, cultural, ambiental e artístico. d. Captar recur-
sos e administrar espaços destinados a custear as atividades e ações ne-
cessárias para o cumprimento de suas finalidades. e. Promover exposições
temáticas, cursos, eventos, e atividades recreativas e técnico-científicas,
ou colaborar para a realização das mesmas, nos assuntos relacionados as
áreas de educação, cultura e desporto em geral. f. Manter intercâmbio com
outras instituições que atuam no âmbito da cultura, da educação, e do espor-
te do país ou do exterior. g. Prestar consultorias nas áreas fim, bem como
realizar pesquisas ou outras atividades de suporte para suas finalidades. h.
Promover a edição e difusão de publicações on line e off line como livros,
revistas, boletins, áudios, vídeos, cds, dvds, folhetos, folders, sites, carta-
zes e similares. i. Produzir e vender, direta ou indiretamente, produtos com
marcas e logos de propriedade ou cedidas ao IDBrasil. j. Promover e difundir
a Língua Portuguesa. k. Promover, preservar a memória, e difundir o Futebol.
Informações da Administração: O IDBrasil firmou em 2016 dois novos con-
tratos com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São
Paulo, para gestão do Museu do Futebol e do Museu da Língua Portuguesa,
o primeiro com vigência de 01/07/2016 até 31/12/2020 e o segundo com vi-
gência de 01/01/2017 até 31/12/2020, mantendo assim seu compromisso
com a gestão desses equipamentos de grande relevância Cultural. O convê-
nio com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo,
Fundação Roberto Marinho e IDBrasil, assinado em janeiro de 2016, com pra-
zo de cinco anos, viabiliza a reconstrução e atualização da museografia do
Museu da Língua Portuguesa, sob responsabilidade da Fundação Roberto
Marinho e com recursos da indenização do seguro e de patrocínios privados,
originários de leis de incentivo. Em dezembro de 2019 foi anunciada a conclu-
são da obra de restauro do edifício, restando a implantação da expografia,
inicialmente programada para início de 2020. Nesse contexto, logo após a
notícia da finalização da obra, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do
Estado de São Paulo publica a Resolução S/C nº 26/2019, de 13/12/2019,
com a Convocação Pública para o gerenciamento do Museu da Língua Portu-
guesa. O Conselho de Administração do IDBrasil autorizou sua participação
na referida Convocação. A proposta do IDBrasil foi entregue conforme especi-
ficação do chamamento, em 29/01/2020. Foi o processo com maior número de
participantes na história da Secretaria, no total de cinco. O IDBrasil foi a Or-
ganização Social vencedora e o resultado, anunciado em fevereiro, só foi
confirmado em junho, após tramitação de recursos apresentados por outras
duas organizações concorrentes. O exercício de 2020 se apresentou com
grandes desafios em razão da pandemia da COVID-19, com várias implica-
ções para os museus, no mundo todo. Respeitando as diretrizes da Secreta-
ria de Cultura e Economia Criativa e do Plano São Paulo do Governo do Es-
tado, houve fechamento dos museus para a visitação presencial, seguindo o
Decreto nº 64.864 (16/3/2020). O Museu do Futebol, foi fechado em 16/03/ e
reaberto ao público em 15/10/2020, com todos os protocolos de distancia-
mento e higienização implantados. As medidas de distanciamento necessári-
as são controladas pelas equipes do Museu; os ingressos passaram a ser
vendidos com agendamento de horário, preferencialmente em plataforma on-
line. Para 2020 houve necessidade de reequilíbrio orçamentário, tanto pela
redução no valor do repasse, quanto pela queda na receita operacional do
Museu, com bilheteria e cessão onerosa de espaços. O IDBrasil adotou pos-
sibilidades geradas pelas medidas provisórias MP 936 e MP 927 para organi-
zação dos trabalhos das equipes de funcionários, suspendendo temporaria-
mente alguns contratos e reduzindo jornada/salário de outros, além da redu-
ção geral de outros custos, principalmente com readequação temporária de
postos de trabalhos de segurança e limpeza. O Museu do Futebol manteve,
mesmo fechado, sua interação com o público por meio de atividades virtuais,
que perduram mesmo depois da reabertura do Museu. As equipes administra-
tivas e aquelas de interação virtual com o público se mantiveram em sistema
de teletrabalho. Uma ação de destaque no Museu do Futebol foi a adaptação
para ambiente virtual do projeto educativo ‘Revivendo Memórias’, inicialmente
concebido para interações presenciais com pessoas com Alzheimer, agora
ampliado para idosos em geral e grupos em situação de vulnerabilidade social.
Com captação de recursos de lei de incentivo federal, foi possível a realiza-
ção de ações de difusão e atração do público do Museu do Futebol, destacan-
do a exposição temporária ‘Pelé 80, O Rei do Futebol”, homenagem aos 80
anos do Pelé. Em dezembro de 2020 foi assinado novo termo aditivo, prorro-
gando a vigência do contrato de gestão do Museu do Futebol para 30/06/
2021. Para o Museu da Língua Portuguesa, o novo contrato de gestão foi
assinado com vigência de 01/09/2020 até 31/08/2025, prevendo inauguração
do Museu em 25/01/2021. Em razão da pandemia e por iniciativa do Governo
do Estado, houve sucessivas reprogramações para a data de inauguração e
em fevereiro de 2021, foi anunciada a data de 17 de julho. Nesse período, o
IDBrasil seguirá com a gestão do edifício, implantação das áreas administra-
tivas do Museu e contratação gradual das equipes. Os funcionários estão
organizados para regime de teletrabalho e/ou presencial, mantendo intera-
ções virtuais com os públicos do Museu. Em 2020 o IDBrasil passou por
mudanças em sua direção. Eric Alexander Klug deixou a organização a partir
de abril de 2020. Em 29 de outubro assumiu a direção executiva Renata Vieira
da Motta. Entre esses períodos, assumiu interinamente a direção executiva a
Diretora Administrativa e Financeira, Vitória Boldrin. O IDBrasil segue orienta-
ção da Secretaria da Cultura na sua política de concessão de gratuidades de
ingressos, a qual visa à democratização de acesso e difusão dos equipamen-
tos geridos. Para o Museu do Futebol, foram concedidas gratuidades no valor
estimado de R$ 436 mil no exercício de 2020 (R$ 1.978 mil no exercício de

2019). 2. Apresentação das demonstrações financeiras: 2.1 Base de apre-
sentação das demonstrações financeiras - Declaração de conformidade -
As demonstrações financeiras da Entidade, findas em 31/12/2020, foram pre-
paradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG
1000 (R1) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas) e a Interpreta-
ção Técnica ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros, ambas apro-
vada pelo Conselho Federal de Contabilidade, em 21/10/2016 e 02/09/2015,
respectivamente, as quais levam em consideração as disposições contidas
nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), em especial o CPC 26 (R1) . A administra-
ção da Entidade afirma que todas as informações relevantes próprias das
demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas e que correspondem
às utilizadas por ela na sua gestão. Aprovação das demonstrações financei-
ras: As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conse-
lho de Administração em 24/02/2021, refletindo todos os eventos de conhe-
cimento da Administração até a presente data. Base de mensuração: As
demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico
como base de valor e ajustadas, quando requerido, para refletir o valor justo
de certos ativos e passivos. Moeda funcional e moeda de apresentação: Os
itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a
moeda do principal ambiente econômico no qual a Entidade atua, o Real (mo-
eda funcional), e são apresentadas em Reais - R$ (moeda de apresentação).
Todas as informações financeiras divulgadas foram arredondadas para o mi-
lhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. Uso de estimati-
vas e julgamentos: A preparação dessas demonstrações financeiras requer
o uso de certas estimativas contábeis para contabilizar certos ativos, passi-
vos e outras transações, revisando-as anualmente. A liquidação das transa-
ções envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes
dos estimados, devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determi-
nação. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo,
com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de
ativos e passivos para o próximo exercício social correspondem, principal-
mente, à estimativa de vida útil de ativo imobilizado, que corresponde às ta-
xas de depreciação adotadas para os bens do ativo imobilizado, apuradas
com base nas taxas calculadas em função do tempo de vida útil remanescen-
te estimado para os correspondentes bens e as contingências. Determina-
ção do valor justo: Diversas políticas e divulgações contábeis da Entidade
exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos finan-
ceiros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido apurados
para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos,
descritos na Nota Explicativa nº 18 de instrumentos financeiros. Quando apli-
cável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração
dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou pas-
sivo. 3. Resumo das principais políticas contábeis: As principais políticas
contábeis adotadas na preparação destas demonstrações financeiras estão
descritas em detalhes abaixo e têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os exercícios apresentados. a) Instrumentos financeiros: Instrumento
financeiro é um contrato que dá origem a um ativo financeiro em uma entidade
e a um passivo financeiro em outra entidade. a1) Reconhecimento de ativos
e passivos financeiros não derivativos: A Entidade reconhece um ativo ou
um passivo financeiro somente quando tornar-se parte das disposições
contratuais do instrumento. a2) Classificação e Mensuração: Ativos finan-
ceiros - Os ativos financeiros não derivativos foram classificados e mensura-
dos como custo amortizado - quando os ativos financeiros mantidos pela En-
tidade são mantidos para gerar fluxos de caixas contratuais decorrentes do
valor do principal e juros, quando aplicável, deduzidos de qualquer redução
quanto à perda do valor recuperável. São classificados nesses itens os sal-
dos de caixa e equivalentes de caixa, outros créditos e com as variações
reconhecidas no resultado. Nenhuma nova mensuração de ativos financeiros
foi realizada. A Entidade baixa um ativo financeiro quando os direitos contra-
tuais aos fluxos de caixa do ativo expiram ou se encerram ou quando assume
uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos. Passi-
vos financeiros: A Entidade reconhece seus passivos financeiros inicial-
mente na data em que são originados e são reconhecidos pelo valor justo
acrescidos de quaisquer custos de transação atribuíveis. Todos os outros
passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação
na qual a Entidade se torna uma parte das disposições contratuais do instru-
mento. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são men-
surados pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, se apli-
cável. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações
contratuais retiradas, canceladas ou pagas. A Entidade possui passivos fi-
nanceiros não derivativos, tais como: fornecedores e outras contas a pagar,
obrigações sociais e tributárias. Recursos vinculados a projetos: Recursos
vinculados a projetos representam os saldos de bancos conta movimento e
aplicações financeiras que possuem utilização restrita e somente poderão
ser utilizados em projetos para fazer frente às obrigações dos contratos de
gestão, incluindo projetos de lei incentivados. a3) Compensação de instru-
mentos financeiros: Os ativos e passivos financeiros são compensados e o
valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quan-
do, a Entidade tenha um direito legalmente aplicável de compensar os valores
e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e
quitar o passivo simultaneamente. a4) Operações de instrumentos financei-
ros derivativos: A Entidade não realizou operações envolvendo instrumen-
tos financeiros derivativos e tampouco com propósito de especulação. b.
Apuração do resultado e reconhecimento das receitas e despesas incenti-
vadas: O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformi-
dade com o regime contábil de competência de exercício e de acordo com a
NBC TG 07 (R2) - Subvenção e assistências governamentais. Os valores
recebidos e empregados do Contrato de Gestão e Projetos Especiais origina-
dos de contratos com a Secretaria de Cultura e leis de incentivo, são regis-
trados da seguinte forma: · Recebimento dos recursos: Quando ocorre o
recebimento de recursos é reconhecido o débito de recursos vinculados a
projetos e o crédito de projetos vinculados a executar no passivo circulante.
·  Consumo como despesa: Quando ocorrem os gastos do Contrato de Ges-
tão e dos recursos incentivados, são reconhecidas as despesas correspon-
dentes, sendo as despesas reconhecidas em contrapartida ao débito do pas-
sivo de projetos vinculados a executar. c. Imobilizado. i.  Reconhecimento e

mensuração - Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de
aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessário.
ii. Depreciação - Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data
em que estão disponíveis para uso. A depreciação é calculada sobre o valor
depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo,
deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado base-
ando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte
de um item do imobilizado. As vidas úteis estimadas para o exercício corrente
e comparativo são as seguintes: Móveis e utensílios - 10 anos; Equipamen-
tos de informática e comunicação - 5 anos; Equipamentos de telefonia - 5
anos; Máquinas e equipamentos - 10 anos; Instalações - 10 anos. Os méto-
dos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a
cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhe-
cidos como mudança de estimativas contábeis. d. Redução ao valor recupe-
rável: Ativos financeiros - Um ativo financeiro não mensurado pelo valor
justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para
apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor
recuperável.  Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência
objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial
do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de
caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável.
A Administração da Entidade não identificou qualquer evidência que justifi-
casse a necessidade de provisão. e. Ajuste a Valor Presente (AVP) de ativos
e passivos: A Administração da Entidade não prática transações de vendas
e compras a prazo com valores pré-fixados. Assim, os saldos dos direitos e
das obrigações estão mensurados nas datas de encerramento dos exercíci-
os por valores próximos aos respectivos valores presentes. f. Ativos e pas-
sivos (circulantes e não circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço
patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos-futuros
serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensura-
do com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando
a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido
para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes en-
cargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os
ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização
ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário,
são demonstrados como não circulantes. g. Arrendamentos mercantis (fi-
nanceiro e operacional): A Entidade não possui operações de arrendamento
mercantil financeiro e operacional. h. Ativos e passivos contingentes e obri-
gações legais: As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e
passivos contingentes e obrigações legais são as seguintes: · ativos contin-
gentes: são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões
judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxi-
tos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa; · passivos contin-
gentes: são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prová-
veis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente seguran-
ça. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis e remotas
são apenas divulgados em nota explicativa. i. Receitas com trabalhos volun-
tários: Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R1) - Entidade sem
Finalidade de Lucros, a Entidade valoriza as receitas com trabalhos voluntá-
rios, inclusive de membros integrantes de órgãos da administração sendo
mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os montantes
que a Entidade haveria de pagar caso contratasse estes serviços em merca-
do similar. As receitas com trabalhos voluntários são reconhecidas no resul-
tado do exercício em contrapartida a outras despesas também no resultado
do exercício. Em 31/12/2020 o montante foi de R$ 291 mil (R$ 34 mil em 2019).
j. Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem basi-
camente as receitas de juros sobre aplicações financeiras. As despesas fi-
nanceiras abrangem, basicamente, o Imposto de Renda Retido na Fonte -
IRRF, o COFINS sobre rendimento de aplicação financeira, o Imposto sobre
Operação de Crédito, Câmbio e Seguros (IOF), além das tarifas bancárias
cobradas pelas instituições financeiras e despesas com operadoras de car-
tões de crédito/débito. k. Informações operacionais divulgadas: As divulga-
ções das informações operacionais reportáveis apresentadas, tanto para o
Museu do Futebol (“MDF”) como para o Museu da Língua Portuguesa (“MLP”),
estão de acordo com a estrutura de gerenciamento e com as informações
utilizadas pelos principais tomadores de decisão da Entidade. Dessa forma,
todos os itens alocados são referentes a atividades de negócio cultural das
quais podem-se obter receitas e incorrer em despesas. l. Isenção tributária:
A Entidade goza de isenção tributária de Imposto de Renda (IRPJ) e Contri-
buição Social sobre o superávit, por se tratar de entidade sem fins lucrativos.
m. Demonstração de resultados abrangentes: Não houve transações no
patrimônio líquido que ocasionassem ajustes que pudessem compor a de-
monstração de resultados abrangentes, ou seja, o resultado do exercício é
igual ao resultado abrangente. n.Gerenciamento de risco financeiro: A En-
tidade apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instru-
mentos financeiros: · Risco de liquidez; · Risco de mercado. A Entidade apre-
senta informações sobre a exposição de cada um dos riscos supramenciona-
dos, os objetivos, políticas e processos para manutenção e gerenciamento
de risco na Nota Explicativa nº 18. Estrutura do gerenciamento de risco. As
políticas de gerenciamento de risco da Entidade são estabelecidas para iden-
tificar e analisar os riscos enfrentados, para definir limites. As políticas e
sistemas de gerenciamento de riscos são revisados frequentemente para
refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Entidade.
4. Recursos vinculados a projetos 2020 2019
(Em milhares de Reais) MDF MLP Total MDF MLP Total
Caixa 25 1 26 22 - 22
Banco conta movimento 2 - 2 47 8 55
Aplicações financeiras 6.988 12.087 19.075 5.644 2.244 7.888
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6. Projetos vinculados a executar:  A seguir apresentamos os contratos em andamento no exercício e sua movimentação demonstrando o total de recursos
recebidos pela Entidade e os rendimentos financeiros desses recursos, bem como os montantes utilizados na execução dos projetos (consumo):

Saldos Valores Captação Devolução e Imobi- Outras Saldos
em recebidos/ de Receitas transferência zações Custos e movimen- em

(Em milhares de Reais) 31/12/2019 repasses recursos Financeiras de Recursos líquida despesas tações 31/12/2020
Museu do Futebol a b
Contrato de Gestão (a) 3.353 8.612 1.590 86 - (476) (8.921) 4 4.248
Pronac 183885 - 2019 260 - - 3 (207) - (60) 4 -
MESP 1814206 322 38 - 6 - - - (3) 363
Pronac 193044 - 2020 1.035 1.078 - 16 207 - (1.166) - 1.170
MESP 2000900-00 - 60 - - - - - - 60
Sub Total - Museu do Futebol 4.970 9.788 1.590 111 - (476) (10.147) 5 5.841
Museu da Língua Portuguesa
Contrato de Gestão 008.2016 1.936 891 - 23 (904) 19 (2.000) 35 -
Contrato de Gestão 001.2021 - 9.650 143 23 901 (516) (2.332) (30) 7.842
Projeto Reconstrução 104 - - - (98) - (6) - -
Minc Pronac 204483 - 2.932 - - - - - - 2.932
Empenho (Outras Obrigações) 16 - - - - - - - 16
Sub Total - Museu da Língua Portuguesa 2.056 13.473 143 46 (101) (497) (4.338) 5 10.790
Total Projetos a executar 7.026 23.261 1.733 157 (101) (973) (14.485) 10 16.631

Saldos em Depre- Aqui- Saldos em
31/12/2019 ciação sições 31/12/2020

Obrigações com o Estado
- Imobilizado MDF 430 (100) 577 907

Obrigações com o Estado
- Imobilizado MLP 111 (335) 6.688 6.464

Total Imobilizado e Intangível 541 (435) 7.265 7.371
· Valores recebidos/repasses - referem-se aos montantes recebidos ou
captados para incentivo aos projetos vinculados. · Rendimentos financeiros
- referem-se a rendimento das aplicações financeiras dos recursos vincula-
dos aos projetos que, de acordo com a norma contábil, são reconhecidos no
ativo em contrapartida a projetos a executar. · Consumo - referem-se aos
gastos que foram empregados nos projetos ao longo do exercício social. a.
Contrato de Gestão - Museu do Futebol (MDF) - A Entidade firmou Contrato
de Gestão nº 05/2011 com o Governo do Estado de São Paulo por intermédio
da Secretaria de Estado da Cultura, pelo período aproximado de 51 meses a
partir de 09/09/2011; houve prorrogação da vigência até 30/06/2016. Em
junho de 2016 foi assinado um novo contrato, pelo período de 54 meses, com
vigência até 31/12/2020. Durante o período do contrato, a Entidade receberá
do Estado recursos financeiros para o gerenciamento e execução de ativida-
des e serviços a serem desenvolvidos no “Museu do Futebol”. Essas ativida-
des e serviços são medidos por metas e indicadores de desempenho trimes-
trais e anuais, e a falta de alcance dos mesmos pode gerar penalidades à
Entidade. A Entidade possui permissão de uso para o imóvel onde está
instalada, anexo ao Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, conheci-
do como o Estádio do Pacaembu, pelo prazo de vigência do contrato, e em
contrapartida, é responsável pela operação, manutenção preventiva e corre-
tiva do referido espaço. No mês de dezembro de 2015, foi celebrado o 6º
(sexto) aditamento ao Contrato de Gestão do Museu do Futebol por intermé-
dio da Secretaria do Estado da Cultura, com prorrogação do prazo contratual
até 30/06/2016, com repasse no valor de R$ 3.846 mil para o período. O
contrato de gestão 05/2011 teve a importância global de R$ 42.890 mil em
recursos repassados pela Secretaria da Cultura. Em novo processo de cha-
mamento Público, o IDBrasil firmou novo Contrato de Gestão nº 04/2016 com
a Secretaria de Estado da Cultura, no valor total de R$ 42.682 mil. Em
dezembro de 2016 foi celebrado o 1º termo de aditamento, tendo como valor
global estimado R$ 42.561 mil. Para o exercício de 2018, a Secretaria de
Estado da Cultura determinou como referencial de repasse o valor do exercí-
cio de 2017, reviu a permissão para a unificação da equipe do Museu da
Língua Portuguesa à equipe do Museu do Futebol, previamente indicada no
final de 2017, determinando que permaneçam segregadas. Em 2018 foram
repassados recursos no valor de R$ 8.744 mil, conforme termo de aditamento
assinado em agosto de 2018. Para o exercício de 2019, a Secretaria de
Cultura e Economia Criativa repassou recursos no valor de R$ 8.744 mil,
referencial de repasse do exercício de 2017, conforme termo de aditamento
assinado em dezembro de 2019. No exercício de 2020, foram pactuados com
a Secretaria de Cultura e Economia Criativa dois Termos Aditivos ao Contrato
04/2016: O 5º Termo Aditivo, assinado em 24 de junho, que em Razão da
Pandemia do COVID-19 reduziu a previsão de repasse projetada para o ano
de 2020 e fixou o novo valor no exercício em R$ 7.651 mil. Em 15 de
dezembro,  foi assinado o 6º Termo Aditivo, fixando novo valor para o Repas-
se do Exercício em R$ 8.611 mil. Ainda no mês de dezembro foi pactuado o
7º Termo Aditivo prorrogando a vigência do Contrato de Gestão 04/2016 até
30 de junho do ano de 2021 projetando o valor do repasse para esse período
em R$ 4.372 mil. Dessa forma, pela execução do Contrato de Gestão, a
Entidade deverá receber do Poder Público, nos prazos e condições acorda-
dos, a importância global de R$ 43.940 mil, da seguinte forma: Dessa forma,
pela execução do Contrato de Gestão, a Entidade deverá receber do Poder
Público, nos prazos e condições acordados, a importância global de R$
43.940 mil, da seguinte forma: 2016 (2º semestre) - R$ 4.833 mil; 2017 - R$
8.635 mil; 2018 - R$ 8.744 mil; 2019 - R$ 8.744 mil; 2020 - R$ 8.612 mil; 2021
- R$ 4.372 mil; O valor para 2021 poderá ser revisto em razão da dotação
orçamentária. b. Contrato de Gestão - Museu da Língua Portuguesa (MLP) -
A Entidade firmou Contrato de Gestão 004/2012 com o Governo do Estado de
São Paulo por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura, pelo período de
53 meses a partir de 01/07/2012 e vencimento em novembro de 2016. Durante
o período do contrato, a Entidade recebeu do Estado recursos financeiros
para o gerenciamento e execução de atividades e serviços a serem desenvol-
vidos no “Museu da Língua Portuguesa”. Essas atividades e serviços são
medidos por metas e indicadores de desempenho trimestrais e anuais, e a
falta de alcance dos mesmos pode gerar penalidades à Entidade. Em maio de
2016 a Entidade assinou com a Secretaria da Cultura o 5º (quinto) termo de
aditamento ao Contrato de Gestão com prorrogação de vencimento de 30/11/
2016 para 31/12/2016 e revisão do plano de trabalho para adequação à nova
condição do Museu pós incêndio, com repasse no valor de R$ 2.700 mil, e R$
1.000 mil advindos da indenização do seguro relativos a despesas fixas
perduráveis. Foram também executadas obras emergenciais no valor de R$
2.808 mil com recursos advindos da indenização do seguro. Em dezembro de
2016 a Entidade assinou com a Secretaria da Cultura novo contrato de
gestão, com vigência até 31/12/2020, com possibilidade de rescisão anteci-
pada na hipótese de conclusão da recuperação e restauro do edifício do

Museu. Em agosto de 2018 a Entidade assinou o primeiro termo de aditamen-
to referente ao exercício de 2018, com repasse no valor de R$ 2.016 mil. Em
dezembro de 2018 foi assinado novo termo de aditamento, incluindo a manu-
tenção e restauro do saguão e bilheterias da Estação da Luz. Os recursos
para viabilizar essa ação serão originários da indenização do seguro destina-
da à responsabilidade civil - R$ 470 mil e com adicional de repasse no
contrato de gestão - R$ 920 mil (valor efetivamente liberado em janeiro de
2019). Em 2019 foi assinado novo termo de aditamento, com repasse no valor
de R$ 1.961 mil. No exercício de 2020, foram firmados dois Termos Aditivos
com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa relativos ao contrato de
Gestão 008/2016.  O primeiro deles, o 4º Termo de Aditamento, firmado para
garantir a viabilização de recursos para que a organização social mantivesse
a gestão predial do edifício (envolvendo a zeladoria, segurança e seguro)
considerando que o Processo SC1784630/2019 que trata da convocação
publica para a gestão do Museu da Língua Portuguesa passava pela fase
final dos prazos recursais. O 4º Termo de Aditamento previu o repasse de R$
391 mil, com dotação orçamentaria prevista para o 1º semestre 2020. O 5º
Termo de Aditamento foi assinado motivado pelo atraso no anúncio do resul-
tado do chamamento e a situação então inesperada da Pandemia; previu além
dos R$ 391 mil (referentes ao 4º Aditamento) repasse complementar da ordem
de R$ 1.500 mil, num total de R$ 1.891 mil para o exercício de 2020, com
possibilidade de encerramento antecipado para assinatura de novo contrato
de gestão. O contrato de gestão 008/2016 foi encerrado antecipadamente no
mês de agosto de 2020, tendo recebido repasse proporcional à sua vigência,
no valor de R$ 891 mil. Dessa forma, pela execução do Contrato de Gestão,
a Entidade recebeu do Poder Público, nos prazos e condições acordados, a
importância global de R$ 8.643 mil para o Contrato de Gestão 008/2016 da
seguinte forma: 2017 - R$ 2.855 mil; 2018 - R$ 2.936 mil; 2019 - R$ 1.961 mil;
2020 - R$ 891 mil. Em setembro de 2020 foi firmado com a Secretaria de
Cultura e Economia Criativa o Contrato de Gestão 001/2020 para a Gestão do
Museu da Língua Portuguesa pelo período de 01/09/2020 à 31/08/2025. O 1º
Termo Aditivo ao Contrato 001/2020 assinado em dezembro de 2020, ajustou
os valores a serem repassados durante a vigência do referido contrato e
durante o período, a Entidade receberá a quantia global de R$ 76.746 mil da
seguinte forma: 2020 - R$ 9.650 mil; 2021 - R$ 13.918 mil; 2022 - R$ 15.183
mil; 2023 - R$ 15.183 mil; 2024 - R$ 15.183 mil; 2025 -R$  7.629 mil. O valor
a ser liberado para os próximos exercícios poderão ser alterados em função
de dotação orçamentária. Em 21/01/2016 foi celebrado um Convênio tendo
como partes a Secretaria da Cultura, a Fundação Roberto Marinho e o IDBrasil,
visando à a reconstrução e restauração do prédio da Estação da Luz, e a
reinstalação do Museu no local. Os recursos serão advindos da indenização
do seguro e recursos de patrocinadores privados. Os recursos da indeniza-
ção do seguro, deduzidas as parcelas usadas nas obras emergenciais, serão
repassados à Fundação Roberto Marinho - responsável pelos projetos, obras
e recuperação do Museu - pelo IDBrasil e com anuência da Secretaria da
Cultura do Estado de São Paulo, de acordo com cronogramas estabelecidos
em termos de aditamentos. Até o exercício de 2020, foram celebrados sete
termos de aditamento, com os seguintes valores repassados à Fundação
Roberto Marinho: Agosto/2016 - R$ 973 mil; Dezembro/2016 - R$ 12.392 mil;
Agosto/2017 - R$ 14.547 mil; Julho/2018 - R$ 3.024 mil; Maio/2019 - R$ 2.564
mil; Novembro/19 - R$ 130 mil; Maio/2020 - R$ 97 mil. Total - R$ 33.727 mil.
Em 2021 foi assinado o oitavo termo aditivo do convênio, prorrogando de
cinco anos para cinco anos e seis meses sua vigência, visando à finalização
da implantação da museografia e execução do projeto de iluminação da
fachada do prédio, sob responsabilidade da Fundação Roberto Marinho, com
recurso de lei federal de incentivo, viabilizado em 2020. Além dos recursos
financeiros provenientes do Poder Público, para execução do objeto dos
Contratos de Gestão, a Entidade também mantém as seguintes fontes de
recursos: (i) Receitas auferidas pela venda de ingressos nas bilheterias; (ii)
Receitas advindas da locação de seus espaços físicos; (iii) Doações, lega-
dos e contribuições de entidades nacionais e estrangeiras; e (iv) Rendimen-
tos de aplicações e ativos financeiros. As fontes (i) e (ii) não estão ativas
para o Museu da Língua Portuguesa até que seja reaberto o Museu. Por força
dos Contratos de Gestão, a Entidade está obrigada a cumprir determinadas
metas, as quais são trimestralmente e anualmente avaliadas pela Comissão
de Acompanhamento e Avaliação dos Contratos de Gestão da Secretaria de
Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. No caso de não cumpri-
mento dessas metas, a Entidade poderá sofrer penalidades que podem
incorrer em redução e ou extinção dos repasses contratados. Os relatórios
trimestrais relativos ao período de março, junho e setembro de 2020 foram
preparados e encaminhados para a Unidade de Preservação do Patrimônio
Museológico (UPPM) da Secretaria de Estado da Cultura , sendo aprovados
pelo Conselho de Administração da Entidade em 28 de maio, 16 de julho e 15
de outubro de 2020 (MDF e MLP). As prestações de contas referentes às
atividades anuais dos MDF e MLP, serão enviadas em fevereiro de 2021. Os
recursos provenientes dos Contratos de Gestão são contabilizados como
receitas quando aplicados nos projetos; em decorrência, os montantes ainda
não utilizados ficam registrados no passivo circulante na rubrica de projetos
vinculados a executar, representando a parcela remanescente a ser aplicada
no projeto, acrescida dos rendimentos financeiros auferidos decorrentes de
sua aplicação. c. Leis de incentivo fiscal - O IDBrasil inscreveu em projetos

Patrocínio/Permuta Publicitária 210 - 210 - - -
7.225 12.088  19.313 5.713 2.252 7.965

Os recursos vinculados a projetos referem-se substancialmente a recursos
recebidos pela Entidade que serão utilizados exclusivamente nos contratos
de gestão, projetos relacionados e projetos incentivados, conforme mencionado
na Nota Explicativa nº 6. A composição do saldo de aplicações financeiras é
a seguinte: 2020 2019
(Em milhares de Reais) MDF MLP Total MDF MLP Total
Recursos do Contrato de Gestão 4.035 6.930 10.965 3.054 1.418 4.472
Recursos Fundo de Reserva
Contrato de Gestão 553 1.271 1.824 544 132 676

Recursos Fundo de Contingência
Contrato de Gestão 804 954 1.758 430 584 1.014

Recursos de Projetos Especiais
(Leis de Incentivo) 1.596 2.932 4.528 1.616 - 1.616

Recursos da Indenização do Seguro - - - - 110 110
6.988 12.087 19.075 5.644 2.244 7.888

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente
conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um
insignificante risco de mudança de valor. Esses investimentos financeiros
referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários e fundos
de renda fixa e são remunerados à taxa referenciada no Certificado de
Depósito Interbancário - CDI; variam entre 57,5% e 97% do índice base
durante o exercício de 2020 (81,5% a 94,5% do CDI durante o exercício de
2019). Na demonstração do fluxo de caixa, os recursos vinculados a projetos
são apresentados no fluxo das atividades operacionais, uma vez que esses
recursos não apresentam todas as características de caixa e equivalentes
de caixa conforme requerido pelo CPC 03 (R2) - Demonstrações do Fluxo de
Caixa.
5. Ativo imobilizado Taxas anuais Depreciação
(Em milhares de Reais) de depreciação Custo acumulada 2020 2019
Móveis e utensílios 10% 1.130 (307) 823 103
Equipamentos de informática
e comunicação 20% 4.519 (753) 3.766 159

Equipamentos de telefonia 20% 42 (36) 6 2
Máquinas e equipamentos 10% 2.695 (475) 2.220 276
Instalações 10% 190 (190) - -
Imobilizado em andamento - 555 - 555 -

9.131 (1.761) 7.370 540

...continuação
Movimentação do ativo imobilizado em 2020
(Em milhares de Reais) Saldo em Adi- Bai- Saldo em
Movimentação do custo 01/01/2020 ções xas 31/12/2020
Móveis e utensílios 365 765 - 1.130
Equipamentos de informática e comunicação 648 3.871 - 4.519
Equipamentos de telefonia 37 5 - 42
Máquinas e equipamentos 627 2.068 - 2.695
Instalações 190 - - 190
Imobilizado em andamento - 555 - 555

1.867 7.264 - 9.131
Saldo em Adi- Bai- Saldo em

Movimentação da depreciação 01/01/2020 ções xas 31/12/2020
Móveis e utensílios (262) (45) - (307)
Equipamentos de informática e comunicação (489) (264) - (753)
Equipamentos de telefonia (35) (1) - (36)
Máquinas e equipamentos (351) (124) - (475)
Instalações (190) - - (190)

(1.327) (434) - (1.761)
Saldo líquido 540 6.830 - 7.370
Movimentação do ativo imobilizado em 2019
(Em milhares de Reais) Saldo em Adi- Bai- Saldo em
Movimentação do custo 01/01/2019 ções xas 31/12/2019
Móveis e utensílios 325 62 (22) 365
Equipamentos de informática e comunicação 525 229 (106) 648
Equipamentos de telefonia 36 1 - 37
Máquinas e equipamentos 583 49 (5) 627
Instalações 190 - - 190

1.659 341 (133) 1.867
Saldo em Adi- Bai- Saldo em

Movimentação da depreciação 01/01/2019 ções xas 31/12/2019
Móveis e utensílios (236) (28) 2 (262)
Equipamentos de informática e comunicação (439) (92) 42 (489)
Equipamentos de telefonia (35) - - (35)
Máquinas e equipamentos (290) (62) 1 (351)
Instalações (190) - - (190)

(1.190) (182) 45 (1.327)
Saldo líquido 469 159 (88) 540

de Lei Rouanet os Planos Anuais dos museus sob sua gestão, contemplando
ações para as áreas de exposições, programação cultural, divulgação, pro-
gramação educativa e manutenção predial e tecnológica. Os projetos visam à
continuidade, melhoria da qualidade e a diversificação da programação dos
museus sob sua gestão. Leis de Incentivo Fiscal (MDF): PRONAC - 183.885
- Plano Anual 2019 - Valor aprovado do projeto foi de R$ 4.996 mil, com prazo
de captação até 31/12/2019. Foi captado o valor de R$ 648 mil. PRONAC -
193.044 - Plano Anual 2020 - Valor aprovado do projeto foi de R$ 8.473 mil,
com prazo de captação até 31/12/2020.  Foi captado no exercício de 2020 o
valor de R$ 1.078 mil. PRONAC - 204732 - Plano Anual 2021 - O valor
aprovado do projeto foi de R$ 5.868 mil com prazo de captação até 31/12/
2021. Em 2020 não houve captação. Lei de Incentivo ao Esporte - Ministério
do Esporte - Valor aprovado do projeto foi de R$ 356 mil com autorização para
captação até 07/11/2020. Foi captado em 2019 R$ 268 mil e no exercício de
2020 foi captado a quantia de R$ 97 mil. Leis de incentivo fiscal (MLP) -
PRONAC - 185376 - Plano Bianual 2019-2020 - Valor aprovado do projeto foi
de R$ 8.253 mil. Não houve captação no exercício de 2019. Também não
houve captação no exercício de 2020.
7. Obrigações trabalhistas e encargos sociais
(Em milhares de Reais) 2020 2019

MDF MLP Total MDF MLP Total
Provisão de férias 494 175 669 655 78 733
INSS a recolher 98 52 150 117 11 128
FGTS a recolher 34 16 50 41 4 45
IRRF a recolher 51 30 81 45 4 49
PIS Folha de Salário a recolher 4 2 6 4 - 4
Outras 7 2 9 2 - 2

688 277 965 864 97 961
8. Contingências: A Entidade reconhece a provisão para riscos trabalhistas
quando seus assessores jurídicos consideram como provável o risco de per-
da de demandas judiciais e administrativas, que acarretarão desembolso de
recursos que possam ser mensurados com razoável nível de segurança. Em
31/12/2020, a Entidade não é parte (polo passivo) em ações avaliadas pelos
assessores jurídicos da Entidade como sendo consideradas de perda prová-
vel. Possuindo 02 ações avaliadas pelos assessores jurídicos como probabi-
lidade de perda possível, totalizando o valor de R$ 81 mil. Demais passivos
contingentes - Discussão na espera administrativa: Em 2020 a Entidade so-
freu autos de infração nºs 006.722.536-8, 537-6, 538-4, 539-2, 550-6, 541-4
e 542-2 e 006.772.523-6, 524-4, 525-2, 526-0, 527-9 e 528-7, para cobrança
do imposto, multa, multa por não emissão de documento fiscal relativo ao
exercício de 2015 sobre as receitas de repasse do convênio, bilheteria e
cessão/locação de espaço no valor total de R$ 1.802 mil. A legislação muni-
cipal, através da Lei nº 16.757/2017 de 14/11/2017, instituiu a tributação do
ISS sobre os repasses recebidos do Governo do Estado de São Paulo, pre-
vistos nos contratos de gestão. Contudo, no melhor entendimento da admi-
nistração e respaldada por seus assessores jurídicos, tal tributo não é devi-
do, e, portanto, não está reconhecido nas demonstrações financeiras ora
apresentadas, pois, há fortes argumentos favoráveis à Entidade, tendo em
vista que: · É uma associação de direito privado sem fins lucrativos, tendo
direito a imunidade tributária; · É instituição de educação e cultura, voltada à
difusão da cultura do esporte e da língua portuguesa; · Os repasses oriun-
dos do Governo do Estado de São Paulo são integralmente destinados a fi-
nanciar ações nas áreas culturais, educativas e tecnológicas, com o objetivo
de melhorar a qualidade e diversificação da programação dos Museus sob sua
gestão. As atividades dos Contratos de Gestão tecnicamente não estão su-
jeitas a cobrança do ISS.  A administração da Entidade acredita que a tribu-
tação é indevida e com base na opinião dos assessores jurídicos este assun-
to foi classificado como perda possível, não sendo requerido o reconhecimen-
to deste tributo nas demonstrações financeiras. 9. Remuneração da Admi-
nistração: O Estatuto Social da Entidade possui previsão de não remunera-
ção dos membros do Conselho e remuneração dos membros da Diretoria Exe-
cutiva. A Entidade não distribui parcelas de patrimônio ou renda a qualquer
título, e aplica integralmente no País os recursos destinados à manutenção
de suas atividades. 10. Patrimônio líquido: O patrimônio líquido é composto,
substancialmente, pelo patrimônio social e pelos déficits/superávits apurados
anualmente. A Entidade somente poderá ser dissolvida: · por deliberação to-
mada em reunião extraordinária do Conselho de  Administração, para esse fim
convocado, e na presença de no mínimo 2/3 dos seus membros; ou ·por sen-
tença do Poder Judiciário transitada em julgado. Em caso de extinção ou des-
qualificação da Entidade como organização social, haverá a incorporação in-
tegral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe foram destinados,
bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, ao
patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito do Estado de
São Paulo, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio do Estado, na pro-
porção dos recursos e bens por este alocados através do Contrato de Ges-
tão. 11. Receitas com restrições - contrato de gestão
(Em milhares de Reais) 2020 2019

MDF MLP Total MDF MLP Total
Custos e despesas 10.044 3.996 14.040 11.866 3.221 15.087
Consumo de depreciação 99 336 435 115 24 139
6a( - ) Recursos Indenização (saguão) - - - - (470) (470)
6a( - ) Recursos captados (1.588) (145) (1.733) (2.883) (18) (2.901)
6b( - ) Receitas financeiras (110) (46) (156) (198) (146) (344)
( - ) Recursos Leis Incentivo (1.202) - (1.202) (1.004) - (1.004)
( - ) Recurso Indenização MLP - (5) (5) - (21) (21)
( - ) Receitas Financeiras
Indenização - - - - (70) (70)

Reconhecimento receita do CG 7.243 4.136 11.379 7.896 2.520 10.416
A receita do contrato de gestão é reconhecida no resultado na mesma propor-
ção das despesas incorridas, diminuídas das demais receitas captadas, que
são reconhecidas na ocasião do fato gerador (competência).
12. Receitas com restrições - recursos projetos especiais (Leis de incen-
tivos e Editais) 2020 2019
(Em milhares de Reais) MDF MLP Total MDF MLP Total
Pronac - Plano anual 2019- 183885 211 - 211 1.004 - 1.004
MESP 1814206-00 1 - 1 - - -
Pronac - Plano anual 2020 - 193044 990 - 990 - - -
Receitas financeiras 24 - 24 33 - 33

1.226 - 1.226 1.037 - 1.037
As receitas dos projetos especiais são reconhecidas no resultado na mesma
proporção das despesas incorridas. O Ministério da Cultura, no uso de suas
atribuições legais e em cumprimento ao disposto no § 6º do artigo 19 da Lei nº
8.313, de 23/12/1991, aprovou a realização de projetos culturais, sendo os
integrantes autorizados a captar recursos mediante doações ou patrocínios,
na forma prevista, respectivamente, no § 1º do artigo 18, com redação dada
pelo artigo 53 da Medida Provisória nº 2.228-1, de 06/09/2001, e no artigo 26
da Lei nº 8.313, de 23/12/1991, alterada pela Lei nº 9.874, de 23/11/1999.
13. Despesas com pessoal 2020 2019
(Em milhares de Reais) MDF MLP Total MDF MLP Total
Salários 3.140 617 3.757 3.957 336 4.293
Encargos Sociais 1.023 212 1.235 1.607 138 1.745
Beneficios 758 66 824 933 46 979
Férias e 13º salário 861 270 1.131 836 66 902
Contingências trabalhistas (20) (3) (23) 20 - 20

5.762 1.162 6.924 7.353 586 7.939
14. Prestadores de serviços - Contrato de Gestão
(Em milhares de Reais) 2020 2019

MDF MLP Total MDF MLP Total
Segurança e vigilância 491 989 1.480 483 323 806
Portaria 135 178 313 284 171 455
Limpeza 316 165 481 429 48 477
Administração / RH 21 19 40 27 1 28
Bombeiros 181 322 503 177 156 333
Manutenção e locação equipamentos 16 - 16 18 - 18
Consultoria 3 2 5 10 - 10
Jurídico 81 93 174 74 109 183
Contabilidade 78 30 108 73 28 101
Auditoria 14 9 23 20 10 30
Demais serviços 44 15 59 55 7 62

1.380 1.822 3.202 1.650 853 2.503
15. Gerais e administrativas - Contrato de Gestão
(Em milhares de Reais) 2020 2019

MDF MLP Total MDF MLP Total
Despesas Administrativas 195 112 307 246 57 303
sub total - administrativas e gerais 195 112 307 246 57 303
Programa Exposição
e Programa Cultural 33 151 184 143 - 143

Programa Edificação/Conservação/
Manutenção/Seguro 395 197 592 516 1.544 2.060

Programa de Comunicação 69 15 84 56 8 64
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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras-
Aos Conselheiros e Administradores do IDBrasil Cultura, Educação e Es-
porte - São Paulo - SP - Opinião:Examinamos as demonstrações financeiras
do IDBrasil Cultura, Educação e Esporte (“Entidade”), que compreendem o
balanço patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas demonstrações do resul-
tado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, e dos
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contá-
beis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apre-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patri-
monial e financeira do IDBrasil Cultura, Educação e Esporte em 31/12/2020,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis às pequenas e médias empresas, combinadas com os aspectos
contábeis contidos na Interpretação Técnica ITG 2002 (R1) - Entidade sem
Finalidade de Lucros. Base para opinião:Nossa auditoria foi conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas res-
ponsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção
a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações financeiras”. Somos independentes em relação a Entidade, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acor-
do com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.Responsabilidades
da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A
administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apre-
sentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil aplicáveis às Entidades sem Finalidade de Lucros
(ITG 2002 R1) e pelos controles internos que ela determinou como necessá-

rios para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.  Na elaboração
das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a
não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração
das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela audito-
ria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança
razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-
ável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria rea-
lizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso: Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,

já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. Obtemos enten-
dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Entidade. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela administração. Concluímos sobre a adequação do uso, pela administra-
ção, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidênci-
as de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capaci-
dade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria
para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nos-
sas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. Avalia-
mos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audito-
ria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos
que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 24/02/2021.

GF Auditores Independentes
CRC 2SP 025248/O-6
Vlademir Ortiz Pereira

Contador - CRC 210264/O-1

...continuação

A seguir apresentamos a composição das despesas gerais com programas das principais atividades da Entidade: (Em milhares de Reais)
Programa

Programa Edificação/ Programa de Programa Programa
Exposição e Conservação/ serviço edu- Acervo: de

Programa Manutenção Programa de cativo e pro- Conservação e Gestão
2020 Cultural Segurança Comunicação jeto especial Documentação Executiva Total

MDF MLP MDF MLP MDF MLP MDF MLP MDF MLP MDF MLP MDF MLP
Materiais - - 78 27 - - - - - - - - 78 27
Manutenção predial - - 117 26 - - - - - - - - 117 26
Manutenção de equipamentos - - 130 6 - - - - - - - - 130 6
Estrutura de exposição - 123 - - - - - - - - - - - 123
Manutenção do parque tecnológico - - - - 69 15 - - 4 94 - - 73 109
Seguros - - 38 82 - - - - 1 - - - 39 82
Outras despesas 33 28 32 56 - - 14 - 25 13 176 - 280 97

33 151 395 197 69 15 14 - 30 107 176 - 717 470
1.187

Programa
Programa Edificação/ Programa de Programa Programa

Exposição e Conservação/ serviço edu- Acervo: de
Programa Manutenção Programa de cativo e pro- Conservação e Gestão

2019 Cultural Segurança Comunicação jeto especial Documentação Executiva Total
MDF MLP MDF MLP MDF MLP MDF MLP MDF MLP MDF MLP MDF MLP

Materiais - - 116 3 - - - - 12 - - - 128 3
Manutenção predial - - 170 43 - - - - - - - - 170 43
Manutenção de equipamentos - - 165 - - - - - - - - - 165 -
Estrutura de exposição 10 - - - - - - - - - - - 10 -
Despesa com segurança - - 16 - - - - - - - - - 16 -
Conservação e restauração - - - 1.387 - - - - - - - - - 1.387
Manutenção do parque tecnológico - - - - 48 6 - - - - - - 48 6
Seguros - - 34 106 - - - - 2 - - - 36 106
Outras despesas 133 - 15 5 8 2 46 - 46 14 36 15 284 36

143 - 516 1.544 56 8 46 - 60 14 36 15 857 1.581
2.438

16. Gastos - Sinistro - MLP 2020 2019
(Em milhares de Reais) MLP MLP
Utilidade pública 5 67
Obras e serviços emergenciais - outros gastos - 5

5 72
17. Despesas Leis de incentivo 2020 2019
(Em milhares de Reais) MDF MLP Total MDF MLP Total
Programa de exposição - Locação
  de equipamentos 143 - 143 148 - 148
Programa de exposição - Produto
  Produção (Expografia/Conteúdo/
  Design/Impressões) 192 - 192 175 - 175

Programa de exposição - Cenografia 163 - 163 172 - 172
Programa de exposição - Direitos

   autorais 84 - 84 17 - 17
Programa de exposição - Conteúdo
   áudio visual 138 - 138 59 - 59
Programa de exposição - Curadoria 50 - 50 33 - 33
Programa de exposição - Outros
   custos 347 - 347 279 - 279
Sub total - programa de exposição 1.117 - 1.117 883 - 883
Despesas administrativas 88 - 88 130 - 130
Serviços de terceiros - captação de
   recursos 17 - 17 16 - 16
Despesas financeiras 4 - 4 8 - 8
Sub total - adminstrativas e gerais 109 - 109 154 - 154

1.226 - 1.226 1.037 - 1.037

18. Instrumentos financeiros: A Entidade opera apenas com instrumentos
financeiros não derivativos que incluem aplicações financeiras e caixa e equi-
valentes de caixa, assim como contas a pagar e salários, férias e encargos,
cujos valores são representativos aos respectivos valores de mercado. Esti-
mativa do valor justo - Os valores contábeis no balanço patrimonial, quando
comparados com os valores que  poderiam ser obtidos na sua negociação em
um mercado ativo ou, na ausência destes, com o valor presente líquido ajus-
tado com base na taxa vigente de juros no mercado. Durante este exercício
a Entidade não efetuou operações com derivativos.  Instrumentos financei-
ros “Não derivativos” - Todos os ativos financeiros “não derivativos” (inclu-
indo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reco-
nhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Entidade se torna uma
das partes das disposições contratuais do instrumento. Em função das ca-
racterísticas e forma de operação bem como a posição patrimonial e financei-
ra em 31/12/2020, a Entidade está sujeita aos fatores de: Risco de liquidez
- Risco de liquidez é o risco em que a Entidade irá encontrar dificuldades em
cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que
são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A Abor-
dagem da Entidade na administração de liquidez é de garantir, o máximo pos-
sível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações
ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas ina-
ceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Entidade. Risco de mer-
cado - Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado,
tais como as taxas de juros têm nos ganhos da Entidade, no valor de suas
participações em instrumentos financeiros. Essas oscilações de preços e
taxas podem provocar alterações nas receitas e nos custos da Entidade. O
Objetivo do gerenciamento de risco de mercado é controlar as exposições a
riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo
otimizar o retorno. Com relação às taxas de juros, visando a mitigação deste
tipo de risco, a Entidade centraliza seus investimentos em operações com
taxas de rentabilidade que acompanham, a variação do CDI - certificado de
depósito interbancário e fundos de renda fixa. 19. Avais, fianças e garan-
tias: A Entidade não prestou garantias ou participou de quaisquer transa-
ções como interveniente garantidora durante os exercícios de 2020 e 2019.
20. Cobertura de seguro: Em 31/12/2020 a Entidade possui cobertura de
seguros. Museu do Futebol - modalidade multirrisco, no valor total de R$
52.600 mil com vigência até 12/06/2021. Museu da Língua Portuguesa -
modalidade multirrisco com cobertura patrimonial no valor de R$ 100.000
mil, e vencimento em 31/01/2021, quando houve contratação de nova apó-
lice, na modalidade multirrisco com limite máximo de garantia no valor de R$
125.000 mil, e vencimento em 31/01/2022.  21. Renúncia fiscal: Em atendi-
mento ao item 27, letra “c” da ITG 2002 (R1) - entidade sem finalidade de
lucros, a Entidade apresenta a seguir a relação dos tributos objetos da
renúncia fiscal para os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019: · IRPJ (Im-
posto de renda da Pessoa Jurídica); · CSLL (Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido); · ISSQN (Imposto sobre Prestação de Serviços de Qualquer
Natureza); · COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Soci-
al) sobre as receitas próprias.

Renata Vieira da Motta - Diretora Executiva
Vitória Boldrin - Diretora Administrativa e Financeira

Rogério Gerlah Paganatto - Contador CRC 1SP131987/0-3

APRESENTAÇÃO: Em cumprimento ao disposto no item 22 da cláusula segunda do Contrato de Gestão nº 04/2016,
apresentamos o relatório desta Organização Social de Cultura (OS), relativo ao exercício de 2020, no qual descre-
vemos as ações desenvolvidas e as metas alcançadas pelo IDBrasil, no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro,
detalhando as ações do 4º trimestre, período de 1 de outubro a 31 de dezembro, para o Museu do Futebol. A este
relato se somam informações relativas às atividades operacionais e administrativas praticadas por esta organização.
No ano de 2020, o Museu do Futebol completou doze anos de funcionamento em meio a pandemia de Covid-19. Foi
um ano de muitos desafios e incertezas, demandando diversos ajustes e adaptações, incluindo o fechamento da
Museu para visitação pública no período de 16 de março a 14 de outubro.Em 2020 o IDBrasil passou, ainda, por
mudanças em sua direção. Eric Alexander Klug deixou a organização a partir de abril de 2020. Em 29 de outubro
assumiu a direção executiva Renata Vieira da Motta. Entre esses períodos, assumiu interinamente a direção execu-
tiva a Diretora Administrativa e Financeira, Vitória Boldrin.Houve também mudança na direção técnica do Museu do
Futebol, quefoi assumida interinamente por Marília Bonas no período de julho a outubro de 2020 e pela diretora
executiva Renata Vieira da Motta partir de 29 de outubro. Daniela Alfonsi, diretora desde 2014, deixou a instituição
em junho de 2020. No mês de abril, logo após a determinação de fechamento dos equipamentos culturais, houve uma
reduçãode cerca de 14% no valor do repasse, além de perda de receita operacional, gerada pela queda de locações
e bilheteria, demandando uma rápida reorganização orçamentária e do plano de trabalho. O plano de trabalho então
proposto e repactuado com a Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico da Secretaria, a UPPM, considerou
o cenário de reabertura do Museu ao público a partir de julho de 2020, sem medidas de distanciamento. O equilíbrio
foi possível com as medidas MP 936 e MP 927 que possibilitaram tanto a suspensão de contratos dos funcionários
ligados diretamente ao atendimento presencial do público, como a redução de jornada/saláriode outros funcionários,
além da redução geral de outros custos, principalmente com readequação temporária de postos de trabalhos de
segurança e limpeza.Nesse contexto inédito, o Museu se reinventou e promoveu ações digitais de grande impacto
social através das redes sociais e outras plataformas online. Zelando pela saúde e segurança de seus funcionários,
o Museu manteve-se funcionando, grande parte do ano, em regime híbrido de trabalho para alguns dos funcionários
eem regime de teletrabalho para a maior parte da equipe. A equipe dedicada diretamente à manutenção predial per-
maneceu em atuação presencial. Foram realizadas conversas com profissionais de saúde que estão na linha de
frente do combate à Covid-19 com o intuito de informar e orientar os funcionários, foram estabelecidos protocolos de
segurança e foi desenvolvida uma cartilha explicativa de como proteger a si mesmo e ao outro, visando a reabertura
do Museu - como ocorreu em outubro. Apesar das dificuldades geradas pelo distanciamento no período de pandemia,
destaca-se a realização de inúmeras ações online que contribuíram para o cumprimento da função social do museu,
bem como a elaboração e desenvolvimento da exposição temporária Pelé 80 - O Rei do Futebol, que contou com
parcerias e patrocinadores para sua viabilização. Dessa forma, o IDBrasil, em 2020, trabalhou garantindo a seguran-
ça e saúde do corpo de funcionários, mantendo a excelência no tocante à manutenção das relações com o público,
fortalecimento de parcerias e continuidade de práticas de promoção da cultura. No Programa de Gestão Executiva,
Transparência e Governança, o trabalho de prospecção de patrocinadores, parceiros e clientes para cessões one-
rosas (locações) dos espaços para eventos é realizado sistematicamente pelo IDBrasil, capitaneado pela equipe de
Desenvolvimento Institucional, e vem buscando maximizar as oportunidades que essas frentes representam na
geração de receitas para o equipamento, economicidade de recursos e potencial de realização de ações. Como
resultado do ano, celebrou-se a conquista de novos patrocinadores (Toriba, Evonik, Aché, Globo, Tivit) e renovações
dos patrocínios com EMS e Pinheiro Neto Advogados. Esses patrocínios foram efetivados por meio das leis de
incentivo à cultura e ao esporte na esfera federal. O aporte da Globo, diferentemente dos demais, foi por meio de
verba direta, ou seja, sem o uso de leis de incentivo. Quanto às parcerias, foram firmados acordos com as agências
Getty Images, Agência Estado e Infoglobo, que envolveram descontos para o licenciamento de imagens para a
exposição temporária “Pelé 80 O Rei do Futebol’’. Também foram firmadas outras parcerias para a cessão de acervos
para a exposição e estabelecido acordo de cooperação mútua com a Concessionária Allegra Pacaembu, vencedora
da licitação para gestão do Estádio do Pacaembu. Como resultado das inscrições em editais e prêmios, o Museu do
Futebol inscreveu, ao longo de 2020, 9 projetos/planos anuais. Especificamente no quarto trimestre, foi contemplado
com o “Prêmio por Histórico de Museus de São Paulo”, do Edital ProAC Expresso Lei Aldir Blanc no 44/2020. Como
forma de diversificação das fontes de receita por meio de contribuições junto a pessoas físicas, o projeto do Museu
foi selecionado pelo edital Matchfunding BNDES+ para a realização de uma campanha de financiamento coletivo
(crowdfunding). Somando-se os aportes realizados por empresas ao longo do ano, com o uso de benefícios fiscais
de leis de incentivo e verba direta, obteve-se o montante de R$ 1.436.228,08. Com relação à captação por meio de
editais e prêmios, foi conquistado o valor de R$ 40.000,00 pelo “Prêmio por Histórico de Museus de São Paulo” e
arrecadados R$ 98.748,00 na campanha do BNDES+. No que diz respeito à cessão onerosa de espaços para eventos
no Museu, a receita em 2020 somou R$ 106.100,00. É importante ressaltar que, por decorrência da pandemia Covid-
19, a realização de eventos presenciais sofreu significativa redução. O Programa de Acervo: conservação, docu-
mentação e pesquisa, desenvolveu, ao longo de 2020, uma série de quatro webinários sobre o campo da pesquisa
em museus, apresentando diferentes visões e propostas de ação pra o campo e contou com 3.760 visualizações

simultâneas ao longo da realização dos mesmos. Para além do evento, foram publicados 16 artigos no Medium do
Centro de Referência do Futebol Brasileiro / CRFB, em que alguns contaram com a participação de especialistas do
universo do futebol, totalizando 15.969 acessos únicos ao site durante o ano de 2020. Em 2020, o Banco de Dados
recebeu o maior número de visitantes já registrados na série histórica. Batendo recorde de número de acessos a cada
mês, o Banco de Dados recebeu 19.669 acessos únicos, com destaque ao mês de outubro com 3.999 acessos,
enquanto no mesmo mês, em 2019, foram registrados 552 acessos. Apesar do fechamento do Museu do Futebol,
como parte dos esforços para impedir a propagação do Covid-19, a equipe da Biblioteca e Midiateca do CRFB perma-
neceu com os atendimentos à distância, através de e-mail, telefone e mídias sociais e, inclusive, criando mais um
canal, a Sala Virtual de Pesquisa, através da ferramenta Google Meets, com agendamentos prévios. Dessa forma,
foram realizados 344 atendimentos não presenciais em 2020. Destaca-se, ainda, a realização do projeto de pesquisa
“Diversidade em Campo: Futebol LGBT+”, que tem por objetivo a ampliação das referências patrimoniais a respeito do
futebol LGBT, mapeando pessoas, instituições, lugares e eventos dedicados à promoção do acesso ao futebol. Neste
ano, foram mapeadas 23 novas referências e 100 itens foram catalogados, publicados e estão disponíveis no Banco
de Dados do CRFB. No início de 2020, o Programa de Exposições e Programação Cultural apresentou 10 eventos
com público presencial em sua sede, entre os meses de janeiro à início de março, uma vez que após o dia 17 de
março, o Museu do Futebol seguiu as orientações da Secretaria da Cultura e Economia Criativa e suspendeu suas
atividades presenciais temporariamente devido à pandemia do Novo Coronavírus. Com o ocorrido, a equipe passou
a produzir ações online diversificadas em diferentes plataformas. Assim, foi iniciada, no mês de março, uma progra-
mação semanal para exibição onlinede filmes sobre futebol denominada #cinemanarede, em parceria com o Cinefoot,
Acervo da Bola e Federação Paulista de Futebol. Durante os meses seguintes, bate-papos com convidados especiais
antecederam essas sessões de filmes. Foram conversas com os diretores, roteiristas, atletas e outros profissionais
envolvidos com o esporte. Essa programação contou um número total de 6.556 visualizações simultâneas nas redes
sociais do Museu, desde a implantação desse projeto até o mês de novembro, quando houve a última exibição do
ano. Como nos anos anteriores, o Museu apoiou o Festival Cinefoot, que apresentou uma edição inédita sobre mu-
lheres no futebol. Cinefoot Mulheres reuniu filmes e grandes nomes que contam a história do futebol feminino. Além
disso, o Museu exibiu em suas redes sociais as sessões de abertura, de encerramento e duas mesas de debate. O
Programa de Exposições e Programação Cultural também realizou as ações Sonhar o Mundo, proposta pela Secre-
taria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo / SISEM, e Jornada do Patrimônio, proposta pela
Secretaria Municipal de Cultura e Município da cidade de São Paulo. Em outubro, após 7 meses fechado por conta
da pandemia, o Museu do Futebol foi reaberto ao público no 4º trimestre, juntamente à inauguração da exposição
temporária “Pelé 80 - O Rei do Futebol”. A exposição apresenta a história do maior jogador da história do futebol
brasileiro, celebrando os seus 80 anos. A mostra teve grande repercussão de mídia e de público. Em 23 de outubro,
o Governador João Doria e o Secretário Sergio Sá Leitão visitaram a exposição e participaram do lançamento do livro
“Pelé 80 anos: de casaca e chuteiras”, do jornalista Silvestre Gorgulho. Todos os espaços expositivos foram adap-
tados para funcionar com segurança e enquanto durar a pandemia. A capacidade do Museu foi reduzida e o acesso
passou a ser feito mediante aquisição antecipada de ingresso com hora marcada. O uso de máscara é obrigatório e
há totens de álcool gel em diferentes pontos estratégicos do percurso. Os equipamentos interativos foram adaptados
para funcionar com comandos a partir do celular dos visitantes, evitando toques em botões e telas nos equipamentos
do Museu. Em 2020, o Programa Educativo precisou se reinventar. Durante os 7 meses em que o Museu do Futebol
permaneceu fechado, a equipe do Núcleo Educativo se viu diante do desafio de transformar sua interação com o
público. Do presencial para o modo online, a resposta do Programa foi rápida: menos de duas semanas após o
fechamento do Museu surgiu o novo Revivendo Memórias #emcasa. Os idosos com Alzheimer que antes frequenta-
vam o Museu a cada trimestre, passaram a ser atendidos semanal e regularmente. E não apenas eles, mas idosos
sem Alzheimer, pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade social, bem como seus cuidadores, de
todo o Brasil, tiveram a oportunidade de dialogar com a equipe de educadores nos 306 encontros realizados ao longo
do ano. Foram 259 participantes de abril a dezembro que foram atendidos, em sua maioria, recorrentes vezes. Para-
lelamente aos atendimentos, a equipe de educadores também foi responsável pela criação de mais de 22 novas
atividades, todas virtuais, utilizadas nos encontros com os participantes do projeto, reforçando o engajamento cons-
tante da equipe na criação e proposição de atividades e jogos que subsidiam o trabalho de mediação realizado bem
como a busca por novas tecnologias e ferramentas para esta forma de mediação. A experiência adquirida com o
Revivendo Memórias #emcasa e o retorno da equipe que havia sido suspensa durante o período de fechamento
possibilitaram a estruturação de um projeto nos mesmos moldes do RM, mas voltado para escolas e instituições de
educação: o Interações Educativas surge no final de 2020 para consolidar esta frente de atendimento virtual. Os
pilotos realizados em novembro e dezembro indicaram a viabilidade da realização desse projeto enquanto as visitas
presenciais de escola não retornam à normalidade no próximo ano. As ações extramuros deste período foram volta-
das às mulheres. Mulheres trans, cis, travestis, todas em situação de vulnerabilidade social, participaram de duas
interações online com a equipe de educadores com o objetivo de proporcionar um momento de conhecimento e de
troca afetiva entre as participantes. E, para encerrar 2020 e, também, um ciclo de 10 anos, o Programa realizou a

Programa de serviço educativo
e projeto especial 14 - 14 46 - 46

Programa Acervo: Conservação
e Documentação 30 107 137 60 14 74

Programa de Gestão Executiva 176 - 176 33 15 48
Perdas - - - 3 - 3
sub total - programas 717 470 1.187 857 1.581 2.438
Total 912 582 1.494 1.103 1.638 2.741
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última edição do projeto Deficiente Residente, cujo foco este ano foi a deficiência visual. A residente cega Cristiana
Cerchiari abordou os desafios e possibilidades de um museu que se busca sempre mais acessível. De maneira
inédita, coroando o encerramento do projeto, todos os núcleos participaram do projeto que também foi adaptado aos
moldes atuais, com encontros remotos. Ainda que, por conta da pandemia, duas das metas, com público presencial
tenham sido atingidasapenas parcialmente, o Programa Educativo registra sua atuação nas mais diferentes frentes
de contato com o público buscando estabelecer o diálogo, o afeto, a empatia e a escuta nas ações educativas
desenvolvidas ao longo do ano, destacando-se no cenário de insegurança em que nos vimos imersos em 2020. No
âmbito do Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional, a eclosão da pandemia do novo
coronavírus em março de 2020 e o consequente fechamento do Museu do Futebol por sete meses - com retorno em
outubro sob medidas restritivas - provocou mudanças radicais na forma como se desenvolveram as atividades de
comunicação da instituição. Mesmo nesse contexto, a equipe do IDBrasil conseguiu manter em alta a reputação do
MF junto ao público e à imprensa, adaptando rapidamente suas necessidades para o período que também provocou
a suspensão dos campeonatos de futebol em todo o mundo, afetando toda a cadeia esportiva e cultural associada
à modalidade. A divulgação da programação cultural e educativa online, assim como a difusão de conteúdos produ-
zidos pelo Centro de Referência do Futebol Brasileiro garantiram que o Museu fosse mencionado em 2.892 matérias
na imprensa. Deste total, foram 83 em emissoras de televisão - média de uma a cada quatro ou cinco dias, mesmo
considerando os sete meses de fechamento. Os preparativos para reabertura do Museu em outubro, com adaptação
dos interativos para funcionar sem toque e a sinalização de distanciamento social em linguagem bem-humorada
também foram destaque na imprensa. O destaque absoluto é a abertura da exposição Pelé 80 - O Rei do Futebol, que
foi trabalhada junto a veículos nacionais e internacionais, ganhando espaço tanto na inauguração quanto na data de
aniversário de 80 anos de Edson Arantes do Nascimento, em 23 de outubro. Nas redes sociais, o Museu do Futebol
conquistou 21.206 novos seguidores ao longo do ano no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e Spotify, contando
agora com uma audiência de 152.938 usuários. A alta se deu especialmente no segundo trimestre, quando a realiza-
ção de parcerias com clubes para transmissão simultânea da programação cultural online - especialmente no caso
dos filmes do programa Cinema na Rede - conseguiu atrair torcedores para as redes do museu. O maior crescimento
proporcional foi registrado no YouTube, que aumentou a base de assinantes do canal em 75%. Em 2020, o IDBrasil
implementou uma nova meta no Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional, a fim de fazer frente às
novas dinâmicas de produção de conteúdo na internet: o número de ações com influenciadores digitais. Ao longo do
ano, foram realizadas cinco ações que tiveram dois objetivos principais: aproximar o Museu dos produtores indepen-
dentes de conteúdo para internet e mobilizar um público mais amplo para ações específicas. Para divulgar a campa-
nha de matchfunding BNDES Minha voz faz História, por exemplo, a equipe de Comunicação do IDBrasil acionou uma
longa lista de influenciadoras de futebol feminino (incluindo jogadoras), enviando informações e peças de divulgação
para que elas pudessem repercutir a ação junto a seus próprios seguidores. O ano foi também de requalificação do
site do Museu do Futebol, com sua reconstrução na plataforma WordPress. Agora, o principal meio de comunicação
do MF com seu público está atualizado em uma plataforma mais dinâmica, que apresenta design responsivo para
visualização em dispositivos móveis (o que é tendência mundial de comportamento de consumo de informação na
internet), nova forma de organização dos dados pensada para facilitar a vida do usuário, além de permitir a inclusão
de funcionalidades futuras com maior rapidez, eficiência e economicidade de recursos. De fato, o site já está sendo
adaptado para incorporar o banco de dados do Centro de Referência do Futebol Brasileiro neste início de 2021. A
pandemia teve impacto negativo sobre o número de acessos aos sites do Museu do Futebol, que fecharam o ano com
198.788 visitantes únicos (na somatória dos números apurados mês a mês). O número foi suficiente para cumprir a
meta readequada para 2020, mas é bastante inferior ao número de acessos de anos anteriores. Da análise dos dados
de acesso, depreende-se que este fato foi decorrência do fechamento do museu em março e sua retomada em
outubro sob restrições (redução da capacidade máxima de visitantes), uma vez que a redução de acessos se deu
fundamentalmente na página com informações sobre horário de funcionamento e ingressos. No campo do Desenvol-
vimento Institucional, foram firmadas diversas parcerias ao longo do ano, incluindo aquelas com veículos de comu-
nicação e outras plataformas de divulgação, parcerias de cooperação técnica e parcerias para descontos especiais
para aquisição de produtos e serviços. As parcerias com veículos de comunicação e outras plataformas de divulga-
ção estão descritas neste Programa e as demais parcerias e patrocínios firmados ao longo do ano estão relacionados
no Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança. No total, foram firmadas 6 parcerias com veículos
de comunicação e outras plataformas, a saber: Rádio CBN, Revista Piauí, Portal UOL, site Guia da Semana, Metrôe
ACEESP.

PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA
No quarto trimestre, os destaques do programa couberam à conquista de novos patrocinadores: Aché, Globo e Tivit
e à renovação dos patrocínios de EMS e Pinheiro Neto Advogados, bem como ao recebimento do “Prêmio por Histó-
rico de Museus de São Paulo”, Edital ProAC Expresso Lei Aldir Blanc, e ao sucesso da campanha de financiamento
coletivo realizada pelo Matchfunding BNDES+. O volume de captação de recursos financeiros atingiu 176% da meta
mínima prevista para o ano e ressalta-se que esses recursos têm se tornado cada vez mais vitais para a promoção
de atividades ao público e manutenção da estrutura da instituição.
Nº Ações Atributo da Previsão

pactuadas Nº mensuração Mensuração Período Trimestral Realizada
1 (PGTG) Inscrição de projetos/ 1.1 Dado Quantidade de 1º Tri - -

planos em Leis de Incentivo e Extra Projetos inscritos 2º Tri 1 2
editais (Eixo 3) 3º Tri 2 4

4º Tri - 3
Meta Anual 3 9

ICM% 100% 300%
2 (PGTG) Captação de recursos 2.1 Meta- Valor mínimo 1º Tri 555.500 636.315

financeiros (bilheteria/cessão de Resultado de 17,2% de 2º Tri - 65.670
espaços/patrocínios/doações) captação em 3º Tri 278.800 199.938
e etc. (Eixo 3) relação ao 4º Tri 648.500 1.710.783

repasse Meta Anual 1.482.800 2.612.706
ICM% 100% 100%

3 (PGTG) Pesquisa de Público - 3.1 Meta- Índice de 1º Tri > ou = 80% 94,6%
índices de satisfação do público Resultado satisfação 2º Tri - N/A
geral de acordo com os dados (> ou = 80%) 3º Tri > ou = 80% N/A
obtidos a partir do TOTEM 4º Tri > ou = 80% 92,2%
eletrônico Meta Anual > ou = 80% 93,4%

ICM% 100% 100%
4 (PGTG) Elaboração de novo 4.1 Meta- Plano entregue 1º Tri  - -

Plano Museológico para o Museu Resultado ao Comitê de 2º Tri - -
do Futebol* meta com recursos Gestão 3º Tri  1 1
do exercício de 2019 Museológica da 4º Tri  - -

UPPM/SEC Meta Anual 1 1
ICM% 100% 100%

PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA
Nº Ações Atributo da Previsão

pactuadas Nº mensuração Mensuração Período Trimestral Realizada
5 (PA) Realização de workshops 5.1 Meta- Quantidade de 1º Tri - -

(oficinas) técnicos – Produto encontros 2º Tri 2 -
ação virtual realizados 3º Tri 1 4

4º Tri 1 -
Meta Anual 4 4

ICM% 100% 100%
5.2 Dado- Número de 1º Tri - -

extra participantes 2º Tri - -
3º Tri - 3760*
4º Tri - -

Dado Anual - 3760
ICM% - -

6 (PA) Produção de artigos e 6.1 Meta- Número de 1º Tri 2 2
outros conteúdos multimídia no Produto artigos 2º Tri 4 5
site do Museu e/ou em sites e produzidos 3º Tri 3 5
publicações de terceiros 4º Tri 3 4

Meta Anual 12 16
ICM% 100% 133%

7 (PA) Ampliação das referências 7.1 Meta- Número mínimo 1º Tri - -
patrimoniais (Projeto de Produto de referências 2º Tri 5 10
Pesquisa: Futebóis) mapeadas 3º Tri 10 10

4º Tri 5 3
Meta Anual 20 23

ICM% 100% 100%
7.2 Meta- Número mínimo 1º Tri - -

Produto de itens 2º Tri - -
publicados no 3º Tri 50 50

Banco de 4º Tri 50 50
Dados Meta Anual 100 100

ICM% 100% 100%
8 (PA) Realização de projeto 8.1 Meta- Número mínimo 1º Tri 1 1

extramuros “Futebol: uma caixa Produto de ações 2º Tri - -
de surpresas” realizadas 3º Tri 1 1

4º Tri 2 1
Meta Anual 4 3

ICM% 100% 75%
8.2 Dado- Número de 1º Tri - 20

extra pessoas 2º Tri - -
impactadas 3º Tri - -

4º Tri  - -
Dado Anual - 20

ICM% - -
9 (PA) Estabelecimento de parceri- 9.1 Meta- Número de 1º Tri - -

as com clubes de futebol e ins- Produto parcerias 2º Tri - -
tituições culturais, de ação social estabelecidas 3º Tri 1 1
e/ou voltadas à memória do es- 4º Tri 1 1
porte para intercâmbio de Meta Anual 2 2
acervos ICM% 100% 100%

*número de visualizações simultâneas durante os quatro módulos da série de webinários
PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL

O Museu foi aberto ao público em 101 dias no ano de 2020, sendo a previsão original, sem pandemia, abertura em
305 dias. O público visitante no 4º trimestre foi de 6.191 pessoas, contando a partir do dia 15 de outubro (reabertura)
e contabilizado até 30 de dezembro - 10% do público recebido em período equivalente no 1º trimestre, de 2 de janeiro

a 15 de março, quando ainda não havia as restrições impostas pela pandemia. Após sete meses sem público
presencial, o Museu reabriu de quinta a domingo das 13h às 18h. A venda de ingressos teve adaptação conforme os
protocolos de acesso relacionados à prevenção da Covid-19 e, dessa forma, os ingressos passaram a ser adquiridos
pela internet, possibilitando assim a escolha das datas e horários. Adaptações se fizeram necessárias para controle
de visitantes no espaço expositivo, limitado a 10 pessoas a cada meia hora.No 4º trimestre de 2020 consolidou-se
o resultado desafiador para o Programa de Exposições, que foi a montagem da exposição temporária “Pelé 80 - o Rei
do Futebol”, durante a pandemia. Foi necessário um planejamento extenso e diversas conversar virtuais com os
integrantes do grupo de trabalho para que a montagem da exposição ocorresse de maneira segura e efetiva para
todos os envolvidos, além das ações paraadaptação de diversos recursos tecnológicos, para possibilitar o acesso
do visitante sem toque de tela nos equipamentos, dado que a exposição havia sido concebida antes da pandemia.
Junto à exposição, preparou-se uma extensa programação cultural online para aprofundar e ampliar aspectos da
exposição para o público. Por meio das redes sociais do museu, foram debatidas questões como racismo no esporte,
aspectos da técnica de Pelé e sua carreira internacional.
Nº Ações Atributo da Previsão

pactuadas Nº mensuração Mensuração Período Trimestral Realizada
10 (PEPC) Exposição virtual na 10.1 Meta- Quantidade de 1º Tri - -

Plataforma Google Cultural Ins- Produto exposições 2º Tri 2 1
titute e/ou similares - 3º Tri 1 -
ação virtual 4º Tri - 2

Meta Anual 3 3
ICM% 100% 100%

11 (PEPC) Recebimento de 11.1 Dado- Número de 1º Tri - 60.027
visitantes presencialmente no extra Número de 2º Tri - -
Museu do Futebol recebidos 3º Tri - -

4º Tri - 6.191
Dado Anual - 66.218

ICM% - -
12 (PEPC) Realização de eventos 12.1 Meta- Número mínimo 1º Tri 2 2

de Programação Cultural: produto de eventos 2º Tri - -
debates e palestras realizados 3º Tri 2 5

4º Tri 3 -
Meta Anual 7 7

ICM% 100% 100%
12.2 Dado- Número de 1º Tri - 167

extra público 2º Tri - -
recebido 3º Tri - 1.444

4º Tri - -
Dado Anual - 1.611*

ICM% - -
13 (PEPC) Realização de eventos 13.1 Meta- Número mínimo 1º Tri 1 6

de Programação Cultural: produto de eventos 2º Tri - -
encontros de colecionadores realizados 3º Tri 2 -
e/ou encontros para troca 4º Tri 1 -
de figurinhas Meta Anual 4 6

ICM% 100% 100%
13.2 Dado Número de 1º Tri - 376

extra público 2º Tri - -
recebido 3º Tri - -

4º Tri - -
Dado Anual - 376

ICM% - -
14 (PEPC) Realização de eventos 14.1 Meta- Número mínimo 1º Tri 2 2

de Programação Cultural: trans- produto de eventos 2º Tri 8 13
missões de filmes online- realizados 3º Tri 2 8
ação virtual 4º Tri - 2

Meta Anual 12 25
ICM% 100% 100%

14.2 Meta- Número mínimo 1º Tri 500 1.276
resultado de visualizações 2º Tri 1000 5.280

alcançadas 3º Tri 500 4.379
4º Tri - 86

Meta Anual 2.000 11.021
ICM% 100% 100%

15 (PEPC) Realização de exposição 15.1 Meta- Número de 1º Tri - -
temporária “Pelé 80” produto exposições 2º Tri - -
(Lei Rouanet) realizadas 3º Tri - -

4º Tri 1 1
Meta Anual 1 1

ICM% 100% 100%
16 (PEPC) Realizar eventos de 16.1 Meta- Número de 1º Tri - -

Programação Cultural - Projeto produto dias com 2º Tri - -
“Com a Bola Toda” - programação 3º Tri 4 -
(Lei do Esporte) esportiva 4º Tri 4 -

Meta Anual 8 -
ICM% 100% -

16.2 Dado Número de 1º Tri - -
extra público 2º Tri - -

participante 3º Tri - -
4º Tri - -

Meta Anual - -
ICM% - -

17 (PEPC) Modernização dos 17.1 Meta Contratação de 1º Tri - -
equipamentos de projeção das produto novos Projetores 2º Tri - -
áreas expositivas do Museu e monitores 3º Tri - -

efetuada. 4º Tri 1 1
Meta Anual 1 1

ICM% 100% 100%
PROGRAMA EDUCATIVO 

No quarto trimestre de 2020, o Programa Educativo realizou 102 atendimentos do projeto Revivendo Memórias
#emcasa, incluindo 78 novos participantes. Com isso, o projeto chega à marca de 306 atendimentos desde o seu
início, em abril. A proposta acolhedora e personalizada a cada um de seus participantes nos atendimentos foi a marca
do projeto que superou muito as expectativas de seu planejamento inicial. Com a experiência adquirida do Revivendo
Memórias #emcasa e visando oferecer a oportunidade de uma visita virtual também para escolas e instituições
sociais, o Programa estruturou e inaugurou mais um projeto: o Interações Educativas. Com um roteiro previamente
elaborado, a equipe de educadores realizou um piloto e alguns atendimentos à distância para as instituições interes-
sadas com o objetivo de consolidar mais uma frente de atendimento ao público escolar enquanto as visitas presen-
ciais não retornam à normalidade. As ações extramuros, mais uma vez adaptadas ao contexto da pandemia, foram
realizadas de maneira on-line. No quarto trimestre, foram atendidas mulheres cis, trans e travestis, em situação de
vulnerabilidade social, oriundas de abrigos e casas de acolhida e participantes do projeto Arte, Cultura e Costura,
liderado pelo Instituto Tomie Ohtake. Fechando o ano, foi realizada a quarta e última edição da segunda temporada
do projeto Deficiente Residente, cujo foco neste ano foi a deficiência visual (cegueira). Adaptado aos moldes atuais,
com encontros virtuais, a residente Cristiana Cerchiari realizou 10 encontros ao longo do mês de dezembro com todos
os núcleos do museu, um feito inédito do projeto, nos quais ela pôde falar de suas experiências como pessoa cega,
trazendo o que há de mais recente no que diz respeito às tecnologias, comportamentos, comunicação, eventos,
programação cultural e legislação voltadas às pessoas cegas. 
Nº Ações Atributo da Previsão

pactuadas Nº mensuração Mensuração Período Trimestral Realizada
18 (PE) Visitas educativas para es- 18.1 Dado Número mínimo 1º Tri - 985

tudantes de escolas públicas e Extra de estudantes 2º Tri - -
privadas (ensino infantil, funda- atendidos em 3º Tri - -
mental, médio, técnico e visitas 4º Tri - -
universitário) educativas Dado Anual - 985

ICM% - -
 19 (PE) Visitas educativas para 19.1 Dado Número de 1º Tri - 1.677

público específico  Extra público 2º Tri - -
específico 3º Tri - -

atendido em 4º Tri - -
visitas Dado Anual - 1.677

educativas ICM% - -
 20 (PE) Projeto Deficiente 20.1 Meta- Receber 1 1º Tri - -

Residente - 2ª temporada: produto residente 2º Tri - -
deficiência visual (pessoa cega) 3º Tri - -

por 3 meses 4º Tri 1 1
Meta Anual 1 1

ICM % 100% 100%
 21 (PE) Ações educativas extramu-  21.1 Meta- Quantidade 1º Tri - -

ros (casas de repouso, orfana- Produto mínima de 2º Tri - -
tos, escolas, ONGs, outros ações 3º Tri 2 3
museus, etc.) extramuros 4º Tri 2 2

realizadas Meta Anual 4 5
ICM % 100% 100%

 22 (PE) Atividades, dinâmicas e 22.1 Meta- Quantidade 1º Tri 40 41
jogos para o público espontâneo Produto mínima de 2º Tri - -

atividades 3º Tri 40 -
oferecidas 4º Tri 40 -

Meta Anual 120 41
ICM % 100% 34%

22.2 Dado Número de 1º Tri - 805
Extra visitantes 2º Tri - -

atendidos nas 3º Tri - -
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...continuação
atividades 4º Tri - -
oferecidas Dado Anual - 805

ICM % - -
23 (PE) Visitas mediadas para 23.1 Meta- Número 1º Tri 50 57

famílias aos finais de Produto mínimo de 2º Tri - -
semana e feriados visitas 3º Tri 50 -

4º Tri 50 -
Meta Anual 150 57

ICM % 100% 38%
23.2 Dado Número de 1º Tri - 1.033

Extra visitantes/ 2º Tri - -
público 3º Tri - -

atendido 4º Tri - -
Dado Anual - 1.033

ICM % - -
24 (PE) Encontros para formação 24.1 Meta- Número de 1º Tri 2 2

de professores/educadores/ Produto encontros 2º Tri - -
profissionais de turismo (4h/cada) 3º Tri - -

4º Tri - -
Meta Anual 2 2

ICM % 100% 100%
24.2 Meta- Número mínimo 1º Tri 20 96

Resultado de público 2º Tri - -
presencial 3º Tri - -
alcançado 4º Tri - -

Meta Anual 20 96
ICM % 100% 100%

25 (PE) Projeto Educativo 25.1 Meta- Número mínimo 1º Tri - -
“Revivendo Memórias” - Produto de encontros 2º Tri 10 91
público de pessoas com online 3º Tri 5 113
Alzheimer e idosos - 4º Tri 5 102
Ação virtual Meta Anual 20 306

ICM % 100% 100%
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP

Nº Ações Atributo da Previsão
pactuadas Nº mensuração Mensuração Período Trimestral Realizada

26 (PISEM) Realização de 26.1 Meta- Número mínimo 1º Tri - -
palestras/cursos e oficinas - Produto de palestras/ 2º Tri 2 3
ação virtual cursos/oficinas 3º Tri 1 -

realizadas 4º Tri - -
online Meta Anual 3 3

ICM% 100% 100%
26.2 Dado Número de 1º Tri  - -

extra pessoas 2º Tri - 907
impactadas 3º Tri - -

4º Tri  - -
Dado Anual - 907

ICM% - -
27 (PISEM) Realização de 27.1 Meta- Número de 1º Tri - -

Encontro da Rede Memória e Produto encontros 2º Tri - -
Esporte - online - ação virtual online 3º Tri 1 -

realizados 4º Tri - 1
Meta Anual 1 1

ICM% 100% 100%
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Nº Ações Atributo da Previsão
pactuadas Nº mensuração Mensuração Período Trimestral Realizada

28 (PCDI) Parcerias com veículos 28.1 Meta- Número de 1º Tri 1 1
de comunicação e/ou outras Produto parcerias 2º Tri 2 2
plataformas firmadas (novas 3º Tri 2 2

e/ou renovação) 4º Tri 1 1
Meta Anual 6 6

ICM% 100% 100%
29 (PCDI) Criação de novo 29.1 Meta- Site publicado 1º Tri  -

site institucional Produto 2º Tri -
3º Tri  1 1
4º Tri  -

Meta Anual 1 1
ICM% 100% 100%

30 (PCDI) Ações com 30.1 Meta- Número de 1º Tri - -
influenciadores digitais Produto ações 2º Tri 1 2

realizadas 3º Tri 2 1
4º Tri 1 2

Meta Anual 4 5
ICM% 100% 125%

31 (PCDI) Inserções na mídia 31.1 Meta- Número mínimo 1º Tri 500 815
Produto de inserções 2º Tri 150 560

(TV/Rádio/WEB/ 3º Tri 500 473
Impressos) 4º Tri 500 1.044

Meta Anual 1.650 2.892
ICM% 100% 100%

32 PCDI) Canais de comunicação 32.1 Meta- Número mínimo 1º Tri 50.000 57.859
com os diversos segmentos Resultado de visitantes 2º Tri 30.000 46.796
de público virtuais 3º Tri 60.000 46.049

4º Tri 50.000 48.084
Meta Anual 190.000 198.788

ICM% 100% 100%
32.2 Meta- Número mínimo 1º Tri 4.500 5.927

Resultado de novos 2º Tri 5.000 8.192
seguidores nas 3º Tri 5.000 4.484

redes sociais 4º Tri 4.500 2.603
(Facebook, Twitter, Meta Anual 19.000 21.206

Instagram, ICM% 100% 100%
Youtube e Spotify)

PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA
Nº Ações Atributo da Previsão

pactuadas Nº mensuração Mensuração Período Trimestral Realizada
33 (PED) Obtenção OU Renovação 33.1 Dado AVCB renovado 1º Tri - -

do AVCB Extra 2º Tri - -
3º Tri 1 -
4º Tri - 1

Dado Anual 1 1
ICM% - -

 34 (PED) Obtenção OU Renovação 34.1 Dado Alvará renovado 1º Tri 1 1
do Alvará de Funcionamento de Extra 2º Tri - -
Local de Reunião 3º Tri - -

4º Tri - -
Dado Anual 1 1

ICM% - -
35 (PED) Renovação de Seguros 35.1 Dado Seguro 1º Tri - -

Extra Patrimonial 2º Tri 1 1
renovado 3º Tri - -

4º Tri - -
Dado Anual 1 1

ICM% - -
36 (PED) Elaboração do Plano de 36.1 Meta- Plano entregue 1º Tri - -

Segurança do Museu do Futebol produto 2º Tri - -
3º Tri 1 -
4º Tri - 1

Meta Anual 1 1
ICM% 100% 100%

37 (PED) Modernização do 37.1 Meta- Modernização 1º Tri - -
sistema de climatização. produto do sistema 2º Tri - -

contratada 3º Tri - -
(peças e mão 4º Tri 1 1

de obra) Meta Anual 1 1
ICM% 100% 100%

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL
Nº Ações Atributo da Previsão

condicionadas Nº mensuração Mensuração Período Trimestral Realizada
 44 (PEPC) Realizar exposição 42.1 Meta- Exposição 1º Tri - -

temporária “Futebóis” produto Realizada 2º Tri - -
3º Tri - -
4º Tri - -

Meta Anual 1 -
ICM% 100% -

 45 (PEPC) Realizar eventos de 43.1 Meta- Programa de 1º Tri - 1
Programação Cultural - produto Férias 2º Tri - -
Programa Férias no Museu realizados 3º Tri - -
(julho e dezembro) 4º Tri - -

Meta Anual 2 1
ICM% 100% 50%

46 (PEPC) Realizar eventos de 44.1 Meta- Eventos 1º Tri - 3
Programação Cultural - eventos produto Diversos 2º Tri - 2
diversos conforme descritivo de realizados 3º Tri 15 -
Programação Cultural 4º Tri 15 -

Meta Anual 30 5
ICM% 100% 16%

47 (PEPC) Projeto básico de 47.1 Meta- Projetos 1º Tri - -
expografia, tecnologia e produto básicos criados 2º Tri - -
conteúdo para renovação da (expografia/ 3º Tri - -
exposição de longa duração conteúdo/ 4º Tri - -

tecnologia) Meta Anual 3 -
ICM% 100% -

48 (PEPC) Ocupações da Sala 48.1 Meta- Ocupações 1º Tri 1 1
Osmar Santos - conforme produto Realizadas 2º Tri - -
Descritivo de exposições e 3º Tri 1 -
programação cultural 4º Tri 1 -

Meta Anual 3 1
ICM% 100% 33,3%

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 13/12/2019), 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 26/06/2020, 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 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 (Labo-
ratório de Estudos do Luto - LELu, da PUC-SP), do Professor Fabio de Paula (Faculdade Cásper Líbero) e da Profes-
sora Mariana Valente (InternetLab). Nos dois primeiros meses o site do projeto recebeu 17.450 visitantes e a contri-
buição de 236 textos, de várias partes do país e algumas do exterior, como Inglaterra e Luxemburgo. Para o lança-
mento do projeto foi realizada uma conversa online, no Instagram do Museu da Língua Portuguesa, com a participa-
ção 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. No mês de julho
foi realizada a 20ª reunião do Comitê Técnico de Reconstrução, onde foi aprovado o 14º Relatório Trimestral desen-
volvido 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 acon-
teceram 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 Portu-
guesa (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 es-
colha 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 fina-
lizou 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 (ju-
lho e agosto), foram conquistados 2.172 seguidores. Ainda que tenha sido suspensa por causa da eclosão da pan-
demia 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. 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. 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 rece-
bendo 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 empre-
sas especializadas nos sistemas instalados.

METAS DE GESTÃO TÉCNICA
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Nº Ações Atributo da Previsão
pactuadas Nº mensuração Mensuração Período Trimestral Realizada

1 (PCDI) Canais de comunicação 1.1 Meta Número de 1º tri 5.000 5.208
com os diversos segmentos Resultado novos seguidores 2º tri 5.000 9.939
de público nas redes sociais 3º tri* 5.000 2.172*

(facebook/twitter/ 4º tri - -
instagram Meta Anual 15.000 17.319

eyoutube/spotify) ICM% 100% 115,5%
1.2 Meta Número de 1º tri 19.000 26.400

Resultado visitantes do 2º tri 19.000 44.263
website 3º tri* 19.000 34.631*

4º tri - -
Meta Anual 57.000 105.294

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

APRESENTAÇÃO: Em cumprimento ao disposto no item 27 da cláusula segunda do Contrato de Gestão nº 01/2020,
apresentamos o relatório desta Organização Social de Cultura (OS), relativo ao exercício de 2020, no qual descre-
vemos as ações desenvolvidas e as metas alcançadas pelo IDBrasil, no período de 1 de setembro a 31 de
dezembro,detalhando as ações do 4º trimestre, período de 01 de outubro a 31 de dezembro, para o Museu da Língua
Portuguesa. A este relato se somam informações relativas às atividades operacionais e administrativas praticadas
por esta organização. No que se refere à gestão do Museu da Língua Portuguesa, o ano de 2020 foi fortemente
marcado pelo adiamento de sua reabertura - data orientada pelo governo do Estado de são Paulo, inicialmente pro-
gramada para 25/01/2021, depois março, posteriormente junho e, finalmente, 17 de julho - em função do agravamento
da pandemia do novo Coronavírus, que também impactou a entrega da exposição de longa duração por parte da
Fundação Roberto Marinho e, por conseguinte, a pré operação do Museu e a realização de parte das metas firmadas

em diversas áreas - em especial as de acervo, exposições/programação cultural e infraestrutura. O trabalho realizado
pela equipe do IDBrasil nestas frentes - condicionado às entregas de conteúdo por parte da Fundação Roberto
Marinho - é aqui detalhado, com relatórios de atividades a partir do material preliminarmente disponibilizado às equi-
pes da instituição. Nesse cenário, foi considerada oportuna a postergação de contratação de pessoal, em especial
de equipes voltadas ao atendimento de público. No exercício de 2020 houve mudança na direção da OS; a partir de
29 de outubro assumiu a direção executiva do IDBrasil Renata Vieira da Motta, anteriormente assumida interinamente
pela diretora administrativa e financeira Vitória Boldrin, desde a saída de Eric Alexander Klug em abril de 2020. No
Programa de Gestão Executiva Transparência e Governança, o trabalho de prospecção de patrocinadores foi rea-
lizado ativamente pelo IDBrasil ao longo do quarto trimestre, buscando maximizar as oportunidades que essa frente
representa na geração de receitas ao equipamento a fim de incrementar as ações do Museu ao longo de 2021. Como
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Progresso e Desenvolvimento 
de Guarulhos S.A. - PROGUARU

CNPJ/MF nº 51.370.575/0001-37 - NIRE 35.300.004.345
Extrato da Ata de Reunião do Comitê Estatutário

(artigo 10 da Lei nº 13.303/16)
Às dezoito horas do dia nove de dezembro de dois mil e vinte, reuniram-
se na sede da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - 
PROGUARU, sita à Rua Arminda de Lima nº 788, Vila Progresso, 
Guarulhos, SP, os membros do COMITÊ ESTATUTÁRIO, a saber: Driele 
Siqueira Eugenio, Sidnei Aparecido Jacob e Roberto Olympio da Silva, 
sob a presidência da primeira. A Senhora Presidente do Comitê 
Estatutário esclareceu aos presentes que a reunião se realizava em 
obediência a Resolução nº 37/2018, a fim de apreciar os seguintes 
assuntos: 1) Atualização das certidões dos Conselheiros. Guarulhos, 
09 de dezembro de 2020.

FUSAM - Fundação de Saúde e
Assistência do Município de Caçapava

CNPJ nº 50.453.703/0001-43
EDITAL DE LICITAÇÃO

Levamos ao conhecimento dos interessados que se encontra aberta 
a seguinte modalidade: Processo nº 040/2021 - Pregão Presencial 
nº 012/2021 - SRP nº 008/2021 - Objeto - Registro de Preços para 
Eventual Serviço de Esterilização de Materiais Cirúrgicos e 
Hospitalares- Abertura dos Envelopes: 25/03/2021 às 9h30min; 
Processo nº 048/2021 - Pregão Presencial nº 013/2021 - Objeto - 
Aquisição de Máscara PPF2 sem Válvula - Abertura dos Envelopes: 
26/03/2021 às 9h30min; Processo nº 049/2021 - Pregão Presencial 
nº 014/2021 - Objeto - Aquisição de Material de Elétrica - Abertura dos 
Envelopes: 29/03/2021 às 9h30min - Edital completo está disponível no 
site www.fusam.com.br. Caçapava, 12/03/2021. Fernando Luiz Pirino 
Zanetti - Presidente da FUSAM.

Fundação Butantan
CNPJ 61.189.445/0001-56

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo: 001.0708.002.695/2020 - Pregão Eletrônico SRP nº 013/2021 - 
Oferta de Compra: 895000801002021OC00021 - Objeto: Constituição de 
Sistema de Registro de Preços - SRP para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE ESCRITÓRIO, item nº 01, em favor da empresa LGA COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 17.336.461/0001-32, e os 
itens nºs 02, 05, 07, 08, 10 e 11, em favor da empresa DISTRIBUIDORA 
DE SUPRIMENTOS ÉTICA LTDA - ME, inscrita no CNPJ Nº
04.708.626/0001-08, em conformidade com as especificações técnicas
constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital, visando aquisições 
futuras pela Fundação Butantan - Com base na documentação encartada 
no processo supra, a comissão informa que encontra-se disponível no site 
www.fundacaobutantan.org.br/editais/pregao-eletronico, a Ata de Registro 
de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, referente aos itens nºs 01, 02, 
05, 07, 08, 10 e 11 para download.

...continuação
resultado do trabalho, capitaneado pela equipe de Desenvolvimento Institucional, celebrou-se a conquista de novos
patrocinadores, a saber: Volvo, Booking.com, Mattos Filho Advogados, Faber-Castell, Verde Asset Management e
Bain&Company, e um novo aporte financeiro do Itaú, empresa patrocinadora da reconstrução do Museu da Língua
Portuguesa. Todos os aportes foram por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e somaram R$ 2.932.000,00. No
Programa de Acervo: conservação, documentação e pesquisa, todas as metas foram cumpridas a partir do material
preliminar disponibilizado pela Fundação Roberto Marinho. Dentre as ações realizadas, ressalta-se a elaboração da
Política de Direitos Autorais como um passo essencial da Organização Social na gestão e uso transversal dos
conteúdos de que o MLP dispõe em suas atividades. No âmbito da exposição de longa duração, foram elaborados o
Inventário e o Guia de Conteúdo, fundamentais para a apropriação das equipes do novo repertório da exposição, bem
como para lançar as bases de sua organização, assim que todos os materiais forem entregues pela FRM ao IDBrasil.
Já em relação à estruturação do Programa de Inovação, destacamos a parceria com a professora e pesquisadora
Regina Brito (Mackenzie). O Programa de Exposições e Programação Cultural foi um dos mais impactados pela
pandemia e consequente adiamento da abertura da instituição. No entanto, destaca-se, no 4º trimestre, a produção
executiva da exposição temporária “Língua Solta”, inicialmente prevista para abrir ao público em 25/01/2021. A pro-
dução da exposição - que conta com 150 obras de arte, oriundas de 89 coleções institucionais, particulares e de
artistas - neste contexto excepcional, é digna de destaque. Destacamos também o desenho prospectivo de membros
do Conselho de Orientação Cultural - que segue anexo. O Programa Educativo realizou em uma ação transversal
com o RH o acolhimento dos novos funcionários por meio de um encontro online do Projeto Conviver, que contou,
também, com a participação dos funcionários da equipe do IDBrasil que já trabalhavam com o Museu da Língua
Portuguesa. No âmbito so presente contrato de gestão, assinado em setembro, o trabalho desenvolvido pelo Progra-
ma de Comunicação e Desenvolvimento Institucional do Museu da Língua Portuguesa teve continuidade com o
intuito de manter a presença da instituição ativa na imprensa e, especialmente, na internet. Com as obras de implan-
tação do MLP em sua fase final, sob a responsabilidade da Fundação Roberto Marinho, coube ao IDBrasil manter em
alta o diálogo com o público que aguarda a reinauguração do museu, adiada em função da pandemia de coronavírus.
Os sites institucionais registraram 51.936 visitantes únicos de setembro a dezembro. Além do site oficial publicado
no endereço www.museudalinguaportuguesa.org.br, o resultado soma também os acessos à página do projeto A
Palavra no Agora (noagora.museudofutebol.org.br), criada em resposta à pandemia, como forma de apoio emocional
às pessoas por meio de exercícios de leitura e escrita. Nas redes sociais, os perfis do MLP terminaram o ano
contando 188.678 seguidores no Facebook, Instagram, Twitter, Spotify e YouTube, sendo 9.590 novos seguidores,
atraídos pelo conteúdo do museu entre setembro e dezembro. Os perfis oficiais estão sendo utilizados como os
principais canais de contato com o público que aguarda a reabertura do museu, e têm um papel importante na cons-
trução da mensagem de que a instituição continua ativa enquanto as obras estão em andamento.  Esse resultado foi
alcançado com uma agenda consistente de postagens em todas as redes: no período, foram feitas 473 publicações,
meta nova, sugerida pelo IDBrasil justamente para garantir a constância na divulgação de conteúdos. Em paralelo,
o MLP foi mencionado em 297 matérias publicadas pela imprensa nacionalmente, a maioria em veículos web. Do
ponto de vista estruturante, a equipe do IDBrasil elaborou o Plano Estratégico de Comunicação do MLP, estabelecen-
do as premissas que deverão nortear o trabalho nas fases de pré-operação e operação, já considerando as incerte-
zas, nos próximos meses, com relação ao desenvolvimento da pandemia do novo coronavírus. Também foi elaborado
o Manual de Relacionamento com a Imprensa e Influenciadores, que será oportunamente compartilhado com toda a
equipe do MLP. 

PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA
No quarto trimestre, os destaques do período couberam à conquista de novos patrocinadores, e um novo aporte ao
MLP por parte do Itaú, todos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Houve, ainda, a inscrição de plano anual
no ProAC/ICMS, ainda fase de aprovação, e no Edital da Vale, não selecionado entre os finalistas. O volume de
captação de recursos financeiros atingiu 583% da meta mínima prevista para o ano e ressalta-se que esses recursos
têm se tornado cada vez mais vitais para a promoção de atividades ao público e manutenção da estrutura da insti-
tuição.
Nº Ações Atributo da Previsão

pactuadas Nº mensuração Mensuração Período Trimestral Realizada
1 (PGTG) Captação de Recursos 1.1 Meta- Nº de projetos 3º Tri 1 2

financeiros Produto inscritos para 4º Tri - 2
captação de Meta Anual 1 4

recursos via leis ICM % 100% 400%
de incentivo,

fundos setoriais,
editais públicos

e privados.
2 (PGTG) Captação de Recursos 2.1 Meta- % do repasse do 3º Tri - -

financeiros Resultado exercício no 4º Tri 5,3% 30,4%
contrato de gestão/ Meta Anual 5,3% 30,4%
Receitas operacio- ICM % 100% 586,4%

nais e Captação
3 (PGTG) Criação OU ativação 3.1 Meta- Comitê criado 3º Tri - -

do Comitê de Patronos Produto OU ativado 4º Tri 1 1
Meta Anual 1 1

ICM % 100% 100%
4 (PGTG) Gestão de Recursos 4.1 Meta- Projeto 3º Tri - -

 Humanos Produto Conviver 4º Tri 1 1
Implantado Meta Anual 1 1

ICM % 100% 100%
4.2 Meta- Encontros de 3º Tri - -

Produto Escuta dos 4º Tri 1 1
funcionários Meta Anual 1 1

realizados (convo- ICM % 100% 100%
catória e foto)

4.3 Meta- Política interna 3º Tri - -
Produto de contratação 4º Tri 1 1

dos moradores do Meta Anual 1 1
território elaborada ICM % 100% 100%

PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA
Neste trimestre, todas as metas previstas foram cumpridas. O desenvolvimento dessas ações impacta significativa-
mente para a implantação do Centro de Referência, pois tratam de elaboração de documentos entendidos como
fundamentais para embasar o trabalho do CR. Dentre eles, destacam-se o desenvolvimento do projeto de
estruturação do LAB_Língua Portuguesa, da Política de Direitos Autorais e do Plano de Gestão da Informação, que
visa estruturar a área de documentação do MLP.
Nº Ações Atributo da Previsão

pactuadas Nº mensuração Mensuração Período Trimestral Realizada
5 (PA) Estabelecimento de parceri- 5.1 Meta- Nº mín. de novas 3º Tri - -

as visando a implantação e de- Produto parcerias esta- 4º Tri 1 1
senvolvimento das linhas de belecidas com Meta Anual 1 1
pesquisa instituições ICM % 100% 100%

6 (PA) Plano de Gestão da 6.1 Meta- Plano de Gestão 3º Tri - -
Informação Produto da Informação 4º Tri 1 1

elaborado Meta Anual 1 1
ICM % 100% 100%

7 (PA) Organização e controle do 7.1 Dado Inventário da 3º Tri - -
acervo da nova Exposição de Extra Exposição de 4º Tri 1 1
Longa Duração longa duração Meta Anual 1 1

elaborado ICM % 100% 100%
7.2 Meta- Guia de conteúdo 3º Tri 1 -

Produto da Exposição de 4º Tri - 1
longa duração Meta Anual 1 1

elaborado ICM % 100% 100%
7.3 Meta- Política de 3º Tri - -

Produto Direitos Autorais 4º Tri 1 1
e Conexos para Meta Anual 1 1

uso dos acervos ICM % 100% 100%
da Exposição de

longa duração
elaborado

8 (PA) Projeto de estruturação do 8.1 Meta- Projeto 3º Tri - -
Lab_Língua Portuguesa Produto elaborado 4º Tri 1 1

Meta Anual 1 1
ICM % 100% 100%

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL
Nº Ações Atributo da Previsão

pactuadas Nº mensuração Mensuração Período Trimestral Realizada
9 (PEPC) Conselho de Orientação 9.1 Meta- Conselho 3º Tri - -

Cultural (COC) Produto implantado 4º Tri 1 1

Meta Anual 1 1
ICM % 100% -

10 (PEPC) Programação cultural – 10.1 Meta- Quantidade 3º Tri - -
Pós FLIP - debates Produto de eventos 4º Tri 2 -

Meta Anual 2 -
ICM % 100% -

11 (PEPC) Recebimento de 11.1 Meta- Público 3º Tri - -
visitantes presenciais no museu Resultado 4º Tri - -

Meta Anual - -
ICM % - -

12 (PEPC) Jornada do Patrimônio 12.1 Meta- Quantidade 3º Tri 2 -
Produto de eventos 4º Tri - 2

Meta Anual 2 2
ICM % 100% 100%

13 (PEPC) Manual de manutenção 13.1 Meta- Manual de 3º Tri - -
Integrada Produto manutenção 4º Tri 1 -

Integrada Meta Anual 1 -
elaborado ICM % 100% -

14 (PEPC) Facility Report 14.1 Meta- Facility 3º Tri - 1
Produto Report elaborado 4º Tri 1 -

Meta Anual 1 1
ICM % 100% 100%

15 (PEPC) Aquisição de “enxoval” 15.1 Meta- Equipamentos 3º Tri - -
de iluminação para área de produto contratados 4º Tri 1 -
exposições temporárias Meta Anual 1 -

ICM % 100% -
PROGRAMA EDUCATIVO

No 4º trimestre de 2020 as ações estiveram voltadas para a seleção e formação da equipe de coordenação do
Programa Educativo, com a contratação do Assistente do Educativo, Assistente de Conteúdo e Formação, e do
Supervisor de Educadores e Orientadores. A nova equipe, depois do período de formação, debruçou-se sobre a
preparação da formação da equipe de orientadores e educadores no início de 2021 e a concepção e produção dos
materiais de apoio para a formação. Foi realizado em conjunto com o RH o primeiro encontro do Projeto Conviver, com
a equipe do Museu.
Nº Ações Atributo da Previsão

pactuadas Nº mensuração Mensuração Período Trimestral Realizada
16 (PE) Programa de formação 16.1 Meta- Número de 3º Tri - -

Projeto Conviver - Produto encontros 4º Tri 1 1
Consciência Funcional realizados Meta Anual 1 1

ICM % 100% 100%
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Nº Ações Atributo da Previsão
pactuadas Nº mensuração Mensuração Período Trimestral Realizada

17 (PCDI) Canais de comunicação 17.1 Meta- Nº mínimo de 3º Tri 7.000 15.981
com os diversos segmentos Resultado visitantes 4º Tri 21.000 35.955
de público virtuais Meta Anual 28.000 51.936

únicos ICM % 100% 100%
18 (PCDI) Canais de comunicação 18.1 Meta- Nº mínimo de 3º Tri 2.000 3.532

com os diversos segmentos Resultado novos seguidores 4º Tri 6.000 6.058
de público nas mídias Meta Anual 8.000 9.590

sociais ICM % 100% 100%
19 (PCDI) Posts nas redes sociais 19.1 Meta- N° mínimo de 3º Tri 90 104

Produto posts 4º Tri 360 369
publicados Meta Anual 450 473

ICM % 100% 100%
20 (PCDI) Inserções na mídia 20.1 Meta- N° mínimo de 3º Tri 50 130

Resultado inserções 4º Tri 200 167
na mídia Meta Anual 250 297

ICM % 100% 100%
21 (PCDI) Plano de Comunicação 21.1 Meta- Plano elaborado 3º Tri - -

Produto 4º Tri 1 -
Meta Anual 1 1

ICM % 100% 100%
22 (PCDI) Manual de relaciona- 22.1 Meta- Manual elaborado 3º Tri - -

mento com a imprensa e uso Produto 4º Tri 1 -
das redes sociais Meta Anual 1 1

ICM % 100% 100%
23 (PCDI) Treinamento de 23.1 Meta- Treinamento 3º Tri - -

porta-vozes Produto realizado 4º Tri 1 -
Meta Anual 1 -

ICM % 100% -
24 (PCDI) Ações com 24.1 Meta- Ações 3º Tri - -

influenciadores Produto realizadas 4º Tri 1 -
Meta Anual 1 -

ICM % 100% -
PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA

Nº Ações Atributo da Previsão
pactuadas Nº mensuração Mensuração Período Trimestral Realizada

25 (PED) Alvaraì de Funcionamento 25.1 Dado Alvaraì obtido 3º Tri - -
de Local de Reunião(essa ação Extra OU renovado 4º Tri 1 1
depende da CPTM entregar o OU protocolado Meta Anual 1 1
TAACB, que é condicionante ICM % 100% 100%
para assinatura do contrato)

26 (PED) Seguros 26.1 Dado Seguro 3º Tri - -
Extra renovado 4º Tri 1 1

Meta Anual 1 1
ICM % 100% 100%

27 (PED) Plano de Gestão 27.1 Meta Plano de Gestão 3º Tri - -
e Manutenção Produto e Manutenção 4º Tri 1 1

elaborado Meta Anual 1 1
ICM % 100% 100%

28 (PED) Plano de Emergência e 28.1 Meta Plano de 3º Tri - -
Evacuação em caso de incêndio Produto Emergência 4º Tri 1 1

elaborado Meta Anual 1 1
ICM % 100% 100%

28.2 Meta Treinamento de 3º Tri - -
Produto brigadistas 4º Tri 1 1

realizado Meta Anual 1 1
ICM % 100% 100%

29 (PED) Manual de Normas e 29.1 Meta Manual 3º Tri - -
Procedimentos de Segurança Produto elaborado 4º Tri 1 1
Patrimonial Meta Anual 1 1

ICM % 100% 100%
30 (PED) Inspeção para controle 30.1 Dado Inspeção 3º Tri 1 1

de pragas e cupins Extra realizada 4º Tri 3 3
Meta Anual 4 4

ICM % 100% 100%
31 (PED) Manutenção da 31.1 Dado Cumprimento das 3º Tri - 1

certificação LEED Extra condições da 4º Tri 1 -
certificação Meta Anual 1 1

(relatório) ICM % 100% 100%
32 (PED) Obtenção do AVCB 32.1 Dado Obtenção 3º Tri - 1

extra do AVCB 4º Tri 1 -
Meta Anual 1 1

ICM % 100% 100%
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