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RESUMO 

Este estudo discute a atuação da Secretaria de Estado da Cultura junto às Organizações Social 

no caso do Estado de São Paulo no âmbito da implementação de ações culturais pelas entidades 

não-estatais. A pesquisa estabelece diálogos com a literatura que estuda Organizações Sociais, 

com base no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) e na Reforma 

Gerencial, bem como, o viés top-down de implementação de políticas públicas, seguindo a 

lógica de coordenação horizontal. Partindo de uma abordagem qualitativa, utilizou-se como 

método de pesquisa a análise de cinco estudos de caso instrumentais em relação às 

Organizações Sociais de Cultura (OSCs) de São Paulo e intrínsecos à outras experiências de 

contratualização. Por meio da realização de análise documental e entrevistas semiestruturadas, 

cinco casos foram analisados, sendo dois Contratos de Gestão (CGs) da área de museus, dois 

da área de formação cultural e um CG da área considerada como difusão. Optou-se por utilizar 

como posicionamento teórico a publicização, com viés de parceria - em que esta foi um dos 

assuntos discutidos ao longo do estudo. Os resultados da pesquisa evidenciaram as diferenças 

entre a parceria das OSCs e as três Unidades Gestoras em acompanhar e fiscalizar os Contratos 

de Gestão, bem como, o modo que a relação de parceria é entendida em outras instâncias da 

Secretaria e os graus de autonomia que as OSCs possuem. Além disso, os casos possibilitaram 

um olhar geral sobre o modelo de Organização Social na área da cultura, em que discutiu-se 

sobre o Contrato de Gestão, com apontamentos de necessidade de matriz de indicadores; e o 

reforço da accountability e da gestão para resultados que ocorre. Também discutiu-se sobre 

ausência de um objetivo norteador da Secretaria da Cultura, e como os diferentes perfis de 

Secretários influenciaram neste direcionamento e na relação com as OSCs. O estudo conclui 

que o modelo de Organização Social de Cultura, em São Paulo, está consolidado com a 

existência de uma parceria entre o órgão público e a entidade não-estatal, porém, é necessário 

o enfrentamento de alguns desequilíbrios dessa parceria. 

Palavras-chave: Organização Social; Cultura; Implementação de Política Pública; Parceria; 

Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. 
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ABSTRACT 

 

This study discusses the performance of the State Department of Culture with the Social 

Organizations (compare to Quangos) in the case of the State of São Paulo in the scope of the 

implementation of cultural actions by non-state entities. The research establishes dialogues with 

the literature that studies Social Organizations, based on the Master Plan of the Reform of the 

State Apparatus and on Management Reform, as well as the top-down bias of the 

implementation of public policies, following the logic of coordination horizontal. Starting from 

a qualitative approach, the research method used was the analysis of five instrumental case 

studies in relation to the Social Cultural Organizations (CSOs) of São Paulo and intrinsic to 

other experiences of contracting. Through documentary analysis and semi-structured 

interviews, five cases were analyzed, being two Management Contracts (MGs) of the museum 

area, two of the cultural training area and one MG of the area considered as diffusion. It was 

decided to use as a theoretical position the publicity, with partnership bias - in which this was 

one of the subjects discussed throughout the study. The results of the research showed the 

differences between the partnership of the CSOs and the three Management Units in monitoring 

and supervising the Management Contracts, as well as the way the partnership relationship is 

understood in other instances of the Secretariat and the degrees of autonomy that the CSOs 

have. In addition, the cases provided a general look at the Social Organization model in the area 

of culture, where the Management Contract was discussed, with notes on the necessity of a 

matrix of indicators; and the strengthening of accountability and results-based management that 

occurs. Also discussed was the lack of a guiding objective of the Secretary of Culture, and how 

the different profiles of Secretaries influenced in this direction and in the relationship with the 

CSOs. The study concludes that the Social Organization of Culture model in São Paulo is 

consolidated with the existence of a partnership between the public agency and the non-state 

entity, however, it is necessary to confront some imbalances of this partnership.  

Keywords: Social Organization (Quango); Culture; Implementation of Public Policy; 

Partnership; São Paulo State Department of Culture. 
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CAPÍTULO 1: CONTEXTO DA PESQUISA 

 Para contextualizar esse estudo, estruturamos este capítulo em três seções: introdução, 

justificativa, objetivos da pesquisa. 

 

1. INTRODUÇÃO 

De acordo com Bresser-Pereira (1996), as organizações do terceiro setor ganham papel 

de destaque na provisão de serviços públicos, principalmente, a partir dos anos de 1970, como 

alternativa à crise do Estado do bem-estar social. Maior relevância, portanto, é dada a essas 

organizações a partir do contexto de crescente e consistente reorientação do papel do Estado, 

na medida em que atores sociais passam a buscar, por uma diversidade de formas, suprir ou 

minimizar carências e/ou produtos e serviços até então sob responsabilidade pública ou 

compartilhados com empresas privadas.  

Abdalla et al. (2015) afirmam que, no Brasil, notadamente a partir da década de 1990, 

o terceiro setor assume uma importância maior no cenário nacional com a modernização do 

Estado, em uma reforma interna inspirada na administração pública gerencial (New Public 

Management - NPG).  

Inspirado no New Public Management, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado (PDRAE) foi publicado em 1995. A partir dele, promulgou-se a Emenda Constitucional 

nº 19 e a Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998, que institui critérios para qualificar 

entidades do terceiro setor como Organizações Sociais (OSs), além de estabelecer o Programa 

Nacional de Publicização, por meio da instrumentalização dos Contratos de Gestão. 

Em estudo de Lipsky e Smith (1990), que analisam parcerias entre governos e 

organizações sociais sem fins lucrativos para prestação de serviços públicos, bem como, a 

decorrência disso à implementação de políticas públicas, verificamos algumas motivações para 

gestores públicos optarem pela execução de serviços públicos por entidades não-estatais. 

Dentre elas está a possibilidade de oferecer respostas mais rápidas e dinâmicas em relação às 

necessidades, além das amarras da burocracia da administração direta. Outra motivação refere-

se à contratação de serviços especializados, seja em recursos humanos, seja em materiais 

necessários para implementação de determinada atividade, gerando ganhos de eficiência na 

execução das metas previstas nos contratos. 
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Para Farah (2006), que analisa a descentralização na parceria entre governo e sociedade 

civil, nessa relação de parceria, a descentralização das ações governamentais não é apenas uma 

transferência de responsabilidade para garantia de eficiência, mas sim uma “redistribuição de 

poder, favorecendo a democratização das relações entre Estado e sociedade, bem como o acesso 

aos serviços” (Farah, 2006, p.195).  

No Estado de São Paulo, a parceria com Organizações Sociais ocorre desde o final da 

década de 1990 nas áreas da saúde e da cultura, por meio da Lei Estadual Complementar nº 

846/1998. A primeira experiência de qualificação no âmbito da cultura ocorreu em 2004, com 

o Projeto Guri. Desde então, a Secretaria da Cultura passou por três fases marcantes em relação 

ao modelo de OSC: entendimento, questionamento e consolidação da parceria – que é a fase 

atual. 

Nosso estudo teve base na estrutura e nomenclatura da Secretaria de Estado da Cultura 

(SEC) adotada até 2018. Com a alteração do governo estadual para o Governador João Dória 

(PSDB), na gestão 2019-2022, a pasta passa a chamar Secretaria de Cultura e Economia 

Criativa. Até final de 2018 e início de 2019, a SEC possuía, em linhas gerais, três frentes de 

atuação1:  

a) Fomento, por meio de quatro programas: ProAC Editais; ProAC ICMS; 

Programa de Fomento ao Cinema Paulista; e Prêmio Estímulo ao Curta Metragem, 

com vínculo à Unidade de Fomento e Economia Criativa (UFEC); 

b) Patrimônio Histórico, com dois órgãos: o Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado (CONDEPHAAT); e a 

Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico (UPPH); e 

c) Organizações Sociais: Em janeiro de 2019, a Secretaria da Cultura possuía 18 

convênios com Organizações Sociais de Cultura (OSC). Dentre eles, estavam 25 

Contratos de Gestão (CG) vinculados à três unidades gestoras: Unidade de 

Difusão, Bibliotecas e Leitura (UDBL); e Unidade de Preservação do Patrimônio 

Museológico (UPPM). 

Este trabalho enfoca a terceira frente de atuação da SEC apontada: Organizações 

Sociais. No caso, verificamos como é relação entre a Secretaria da Cultura e as entidades não-

                                                           
1 A Unidade de Monitoramento (UM) da Secretaria é uma unidade independente, que não é vinculada com 

nenhuma frente, mas monitora as três, com foco nos Contratos de Gestão das Organizações Sociais. 
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estatais utilizando cinco estudos de caso em Contratos de Gestão implementados na gestão do 

ex-Secretário Marcelo Araújo (2012-2016). 

Para averiguação da área de museus (UPPM), analisamos dois CGs. O primeiro da Casa 

das Rosas e Casa Guilherme de Almeida (com vigência de 2012-2017), gerenciado pela Poiesis 

– Instituto de Apoio a Cultura, a Língua e a Literatura. O segundo foi o do Museu da Língua 

Portuguesa (vigência de 2012-2016), com administração do IDBRASIL Cultura, Educação e 

Esporte. 

Para compreensão da área de formação cultural (UFC), averiguamos, também, dois 

CGs. Primeiramente, o do Projeto Guri - capital e grande SP (vigência de 2013-2017), sob 

administração da Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina. O 

segundo foi o da Fábrica de Cultura Parque Belém (vigência de 2012-2016), sob administração 

do Catavento Cultural e Educacional. 

Por último, para uma visão da UDBL, selecionamos seu maior Contrato de Gestão, o 

que possibilitou questionar as áreas de “difusão” e “bibliotecas e leituras” que compõe a 

unidade. O caso estudado foi o da Fundação OSESP, com o CG de vigência de 2010 e 2015 

que gerenciou a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Sala São Paulo e Festival de 

Inverno de Campos do Jordão. 

Nesse sentido, esta dissertação está estruturada da seguinte maneira: o Capítulo 1 

contextualiza o estudo e, após esta seção de introdução, traz a justificativa e os objetivos da 

pesquisa. O Capítulo 2 refere-se à revisão da literatura, iniciando com um panorama de outros 

estudos na área. A partir disso, analisa-se a literatura referente às Organizações Sociais e a 

implementação de políticas públicas, em uma visão top-down. O Capítulo 3 apresenta os 

pressupostos metodológicos dessa pesquisa e, a partir dele, trazemos os eixos estudados, e 

estruturados em capítulos, com os dois caminhos metodológicos seguidos: análise documental 

e entrevistas semiestruturadas. 

O Capítulo 4 discute sobre a Secretaria da Cultura em relação ao seu papel, sua estrutura 

e seu histórico. O Capítulo 5, após apresentar um panorama geral sobre as Organizações 

Sociais de Cultura em São Paulo, discute sobre o instrumento do Contrato de Gestão, sobre 

accountability e acerca da gestão para resultados dessas entidades. 
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O Capítulo 6 concentra a maior parte dos achados desta pesquisa, por ser o capítulo 

dedicado ao estudo de casos múltiplos. Tal capítulo foi dividido em quatro frentes: museus, 

formação cultural, difusão, e os aprendizados da pesquisa com a implementação da política de 

cultura. Aqui, reforçamos o caráter de parceria e autonomia que o modelo de Organização 

Social de Cultura em São Paulo possui.  

Por fim, este estudo finaliza com as considerações finais, apresentando as contribuições, 

os limites e algumas sugestões para futuras pesquisas. Ao final, estão as referências e os 

apêndices. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A motivação inicial para o estudo de Organizações Sociais parte da constatação de que 

não é apenas o setor público que implementa políticas públicas. O ciclo de políticas públicas é 

um conceito amplo e que, de acordo Frederickson (1999), permite a interferência de outros 

atores. O autor considera que a esfera pública não se limita à esfera estatal e que as políticas 

públicas incluem também a ação de atores não-governamentais. 

 Da forma similar, Schimidt (2008) considera que o conceito de política pública refere-

se à esfera do público, de seus problemas e do plano das questões coletivas no território, 

desdobrando-se em estatal e não-estatal. Segundo o autor, não apenas o Estado está voltado ao 

que é público – existem, igualmente, instâncias e organizações da sociedade que possuem 

finalidades públicas expressas, às quais cabe a denominação de organizações públicas não-

estatais. 

Além disso, este estudo parte de motivação pessoal da autora: o enfoque de 

Organizações Sociais de Cultura foi adotado após experiência prévia profissional em uma 

Organização Social de Cultura entre os anos de 2015 e 2016. Na ocasião, a atuação ocorreu na 

Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes, gerenciada pelo Catavento Cultural e Educacional. 

Esta dissertação de mestrado busca compreender como ocorre a implementação de 

política pública de cultura por meio das Organizações Sociais e verificar como é a interação 

entre essas instituições com a Secretaria de Estado da Cultura. A relevância deste estudo 

consiste em que muitos estudiosos (tais como Sano e Abrucio, 2008) discutem a atuação das 

OSs, principalmente suas formas de accountability, mas poucos procuram associar este tipo de 
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organização com a administração pública. Além disso, a maioria dos estudos concentra-se nas 

Organizações Sociais na área da saúde (Abdalla et al.) e, poucos têm seu enfoque na área da 

cultura (como os de Costin, 2005; Fiore, Porta e Duarte, 2011; Matta, 2013; Bittencourt, 2014). 

A análise do modelo de Organização Social para o campo da cultura é relevante por três 

razões. A primeira, por relacionar a gestão pública com a área cultural, que possui poucos 

estudos, no geral. Segunda, por contribuir com o aprimoramento do modelo das Organizações 

Sociais para a temática da cultura, inspirando futuras melhorias para o setor. E, por fim, por 

permitir uma análise sobre a implementação de políticas públicas por organizações não-estatais, 

e analisar a interação com a administração pública, no caso, a Secretaria de Estado  da 

Cultura. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é investigar a implementação da política pública de cultura na 

cidade de São Paulo por meio do modelo de Organização Social, verificando fatores que 

determinam a relação entre as entidades não-estatais e a Secretaria de Estado da Cultura no 

período de vigência de um Contrato de Gestão.  

Nesse sentido, este estudo visa as interações pós definição de uma política pública e sua 

contratualização entre a Secretaria da Cultura e a Organização Social de Cultura (OSC), 

buscando compreender se o que ocorre é uma parceria ou uma prestação de serviços pelas 

OSCs. Assim, esta análise se estrutura pela seguinte pergunta de pesquisa: 

Como a Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo desempenha seu papel na 

relação com as Organizações Sociais de Cultura (OSCs) ao longo da implementação de ações 

culturais previstas em Contrato de Gestão? 

Dessa, surge a sub-questão desta pesquisa: a relação entre Secretaria de Estado e 

Organizações Sociais de Cultura é uma parceria ou uma prestação de serviços no caso de São 

Paulo? 

Os objetivos específicos desta pesquisa são: 

 Buscar o entendimento de como ocorre a implementação de política de cultura 

por meio de Organizações Sociais; 
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 Analisar se a relação é baseada em parceria, ou ocorre uma prestação de serviços; 

 Verificar a ação, a autonomia e os limites da atuação das OSCs; 

 Compreender as diferenças entre as OSCs em relação à Secretaria Estadual da 

Cultura nas áreas de museus, formação cultural e difusão; 

 Apreender como as OSCs realizam propostas de alterações à SEC na 

implementação das ações; 

 Entender se existe autorização pela Secretaria de mudanças e correções na 

implementação da política, por meio das OSCs, visando abarcar diferentes 

realidades das ações culturais em São Paulo. 

Para desenvolver os objetivos relacionados à questão de pesquisa, alguns conceitos 

foram analisados. Seguindo no território das ciências sociais aplicadas, especificamente na 

administração pública, delimita-se o início da análise a partir da Reforma Gerencial de 1995, 

no Brasil. Tal proposta de reforma do aparelho do Estado pretendia dar um enfoque gerencial 

à administração pública. 

Dessa maneira, a administração pública gerencial ou nova gestão pública (new public 

management) surge como modelo normativo pós-burocrático para estruturar a administração 

pública com base em princípios de eficiência, eficácia e competitividade (Secchi, 2009). 

Bresser-Pereira (2000) considera que a Nova Gestão Pública amplia a concepção de se 

administrar a máquina pública com a criação de novas instituições legais e organizacionais que 

tenham uma burocracia profissional e moderna com condições de oferecer à sociedade um 

serviço público de melhor qualidade, em que o critério de êxito seja sempre o do melhor 

atendimento ao cidadão-cliente a um custo menor. 

A nosso ver, o gerencialismo constitui o eixo estruturador do Plano Diretor da Reforma 

do Aparelho do Estado (PDRAE), elaborado no Ministério da Administração Federal e Reforma 

do Estado (MARE), em 1995. Para Bresser-Pereira (2000), a Reforma Gerencial de 1995 teve 

como objetivo dar autonomia ao administrador público, valorizando-o por sua capacidade de 

tomar decisões (inclusive no campo político), em vez de este ficar subordinado a um controle 

burocrático vexatório. O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, ainda, previa a 

publicização de ações estatais não-exclusivas de Estado via transferência de sua gestão para 

Organizações Sociais. 



7 
 

Essa trajetória do surgimento das Organizações Sociais teve encontro com a política 

cultural no início da década de 2000, quando vários estados passaram algumas atividades 

relacionadas à difusão e formação cultural para as Organizações Sociais de Cultura. Desde 

então, a parceria entre Poder Público e Organização Não-Estatais tem se tornado tendência na 

área da cultura e uma bandeira de controle e flexibilidade, especialmente nos níveis estadual e 

municipal. 
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CAPÍTULO 2: REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo é divido em três seções, que compõe a revisão da literatura dessa pesquisa. 

Primeiramente, fizemos um levantamento das pesquisas já realizadas na área. A segunda seção 

contextualiza sobre o surgimento das Organizações Sociais, e como a cultura adentrou neste 

modelo de flexibilidade e gestão, culminando nas Organizações Sociais de Cultura. Por fim, a 

terceira seção faz uma análise sobre implementação de políticas públicas, com o viés top-down, 

que se enquadra à análise entre Secretaria da Cultura e Organizações Sociais de Cultura em São 

Paulo. 

 

1. PESQUISAS REALIZADAS NA ÁREA 

O debate acerca de Organizações Sociais da área da cultura é recente. Como veremos 

com mais detalhes na seção seguinte, as Organizações Sociais surgiram no final da década de 

90, com a promulgação da Lei nº 9.637/1998, tendo base na Reforma Gerencial de 1995. Desse 

modo, em 2019, completaram-se 21 anos de qualificação das entidades não-estatais para 

implementação de serviços públicos não-exclusivos. 

Antes da legislação federal, dois documentos seminais foram elaborados pelo Ministério 

da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) e orientam esta pesquisa: o Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) e o Caderno Mare da Reforma do Estado 

nº 2: Organizações Social (Brasil, 1995; 1997). A partir destes, os primeiros estudos sobre 

Organizações Sociais partem de Bresser-Pereira (1996; 1997; 2000), então Ministro do MARE. 

A partir desse período, a literatura do campo da administração pública passou a analisar 

essas entidades, verificando suas formas de interação com o Poder Público a partir da Reforma 

do Gerencial de 1995. Alguns trabalhos realizados neste campo auxiliaram o entendimento 

sobre a temática, dentre eles: Barreto (1999), Pinto (2000), Alcoforado, F. C. (2005), Sano e 

Abrucio (2008), Abdala et al. (2015), Oliveira (2016) e Martins (2017). Nestes trabalhos foram 

utilizadas outras vertentes de análise além da área da cultura (como a área da saúde). 

Desse modo, poucos estudos foram realizados com um viés de análise específico de 

Organizações Sociais de Cultura (OSC). Das publicações realizadas, nossa pesquisa dialoga, 

principalmente, com os estudos que tiveram um enfoque no caso das OSCs do Estado de São 

Paulo. Dentre eles, estão: o artigo de Costin (2005), ex-Secretária da Cultura, publicado na 



9 
 

Revista Administração em Diálogo; os artigos de Freitas (2009) e Oliveira et al. (2011), ambos 

publicados no Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (ENECULT), promovido 

pelo Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura da Universidade Federal da Bahia 

(CULT/UFBA); o artigo de Fiore, Porta e Duarte (2011), publicado no Conselho Nacional de 

Secretários de Estado de Administração (CONSAD); a dissertação de Matta (2013) e a tese de 

Bittencourt (2014), ambos realizados na Escola de Administração de Empresas da Fundação 

Getulio Vargas de São Paulo. 

 

2. ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 

Esta seção faz um panorama do surgimento e da atuação das Organizações Sociais, 

divido em três subseções: a primeira, faz um breve histórico do terceiro setor; a segunda propõe 

uma narrativa do surgimento das Organizações Sociais; e por fim, a terceira seção explana o 

surgimento das Organizações Sociais de Cultura e faz um breve panorama sobre a política 

pública de cultura brasileira. 

 

2.1. Terceiro setor: um breve histórico 

O terceiro setor é objeto de amplos estudos por ter seu foco na sociedade civil. Um dos 

primeiros questionamentos acerca do tema é justamente o porquê da denominação “terceiro 

setor”. Segundo Weisbrod (1988), este termo foi retirado do bojo de ideias da economia 

neoclássica, a partir da qual a sociedade é dividida em setores. Nesta concepção, o primeiro 

setor seria o Estado e, o segundo, o mercado.  

Para Fernandes (1994), as organizações do terceiro setor estão em um campo 

intermediário entre Estado e empresa, e se diferenciam de ambos. Segundo o autor, ao falarmos 

do terceiro setor estamos nos referindo a organizações que não agem em interesse próprio ou 

visando ao lucro. Assim, estas organizações agem sob uma lógica diferente da do capital, 

investindo não pelo retorno financeiro, mas pela transformação da realidade alvo de sua ação. 

Teodósio (2003) classifica o terceiro setor como um universo do qual fazem parte diversas 

organizações, tais como fundações, projetos sociais, sindicatos e outros. 

De certa maneira, o terceiro setor sempre esteve presente no Brasil com as Organizações 

da Sociedade Civil (OSC), começando na colonização, por meio da caridade e da filantropia 
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(Andion, 2005). Para Falconer (1999), há exemplos deste setor presentes desde o século XVI, 

como no caso das Santas Casas de Misericórdia e das obras sociais. Mais recentemente, surgem 

as Organizações Não-Governamentais, com denominação atualizada de Organizações da 

Sociedade Civil, resultantes de movimentos sociais que emergiram a partir dos anos 1970, como 

os movimentos de defesa de meio ambiente.  

A abertura de espaço para uma ação mais ampla das Organizações da Sociedade Civil 

ocorreu a partir da queda da ditadura militar e a consolidação democrática do país, em que o 

número de organizações elevou-se rapidamente. Acompanhando a fragmentação e pluralidade 

dos movimentos sociais contemporâneos, a origem, os objetivos e as trajetórias dessas 

organizações passaram a cada vez se diversificar mais (Falconer, 1999). 

Para Junqueira (2004), a Constituição Federal de 1988 foi primordial na caracterização 

e fundamentação do terceiro setor brasileiro, uma vez que o foco deixou de ser apenas a 

satisfação das necessidades básicas para se voltar à garantia dos direitos sociais. Bresser-Pereira 

e Cunill-Grau (1999) apontam que foi a Carta Magna que introduziu novos direitos civis e 

socioeconômicos, além de estabelecer os princípios da descentralização na promoção das 

políticas sociais. Desse modo, o terceiro setor ganha importância nesse processo, uma vez que 

o Estado considerou que as Organizações da Sociedade Civil poderiam prestar os serviços ao 

cidadão com maior eficiência, em detrimento da burocracia estatal, alinhando-se aos preceitos 

da Reforma do Estado – assunto que será abordado em seções seguintes. 

Dessa maneira, a partir da Constituição Federal de 1988 e de legislações 

correspondentes, como Marcos Regulatórios, o terceiro setor se constitui por três modalidades 

de organizações: Organizações Sociais (OSs), Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs). 

As OSCIPS são regidas por Termos de Parcerias, tendo como base a Lei nº 9.790/1999. 

Já as Organizações da Sociedade Civil tiveram uma regulamentação mais recente: o Marco 

Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) foi promulgado pela Lei nº 

13.019/2014, e regulamentado no Decreto nº 8.726/16, visando uniformizar e simplificar as 

regras para as parcerias entre poder público e sociedade civil. 

As Organizações Sociais, que são o enfoque deste estudo, foram regulamentadas pela 

Lei nº 9.637/1998 e possuem a responsabilidade da implementação das políticas formuladas 

pelos governos – total ou em parte, dependendo do Contrato de Gestão. O Plano Diretor da 
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Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) apresenta o Contrato de Gestão como instrumento 

de contratualização de resultados para implementação de políticas e provisão de serviços 

públicos, por meio das Organizações Sociais (Brasil, 1995).  

 

2.2. Organizações Sociais: do surgimento até os dias atuais 

Segundo Bresser-Pereira (1996), os modelos de gestão governamental experimentados 

pela administração pública brasileira foram o patrimonialista, burocrático e o gerencial. O 

primeiro era referente às monarquias absolutistas, tendo como principal característica a ideia 

de que o patrimônio público era considerado privado pelo representante do governo. Nepotismo 

e a corrupção foram características marcantes deste período. Mais tarde, o fortalecimento do 

capitalismo industrial e o surgimento das democracias parlamentares demandaram a mudança 

desse regime: surge, então, o modelo social-burocrático, influenciado pela teoria weberiana. 

Tendo como objetivo a separação entre público e privado, processos e procedimentos formais 

eram norteadores da atividade estatal. No Brasil, este modelo foi adotado após a criação do 

Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) em 1936.  

Com o modelo social-burocrático, fez-se presente, também, o corporativismo e os 

problemas advindos do burocratismo. Dessa maneira, com um Estado ineficiente e dominado 

por interesses particulares, ocorre a crise no modelo nos anos 70. Nessa época, juntamente com 

a exigência de modalidades mais eficientes da Administração Pública advindas por exigência 

da globalização, cresceu a importância de uma maneira de execução de serviços sociais 

garantidos pelo Estado, que não fosse nem privada, nem estatal. Além disso, viu-se a 

necessidade de criação de alternativas de controle social sobre as atividades do Estado. Sendo 

assim, surgem as primeiras organizações de serviço público não estatais, executando políticas 

de educação, saúde e cultura com financiamento e fiscalização do Estado (Bresser-Pereira e 

Cunill Grau, 1999).  

Nesse período, o Estado entra em crise a partir de três dimensões: a crise do modelo 

social-burocrático de gestão pública, com altos custos e baixa qualidade dos serviços prestados 

pelo Estado; a crise fiscal, decorrente da crescente perda de crédito e pela poupança pública 

negativada; e pela crise do modelo de intervenção do Estado, em que, na maioria dos países em 

desenvolvimento refere-se ao esgotamento do modelo de industrialização por substituição de 

importações (Barreto, 1999). Nesse contexto de crise, após o advento da Constituição de 1988, 
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é desenvolvido o modelo de Administração Pública Gerencial, denominado gerencialismo 

(Bresser-Pereira, 1996) ou New Public Management (NPM) ou Nova Gestão Pública (NGP), a 

partir da Reforma Gerencial de 1995.  

Bresser-Pereira (2000) disserta que a Reforma Gerencial do Estado de 1995 envolveu 

uma mudança na estratégia de gestão, a partir de uma estrutura administrativa ou em um 

aparelho de Estado reformado. Ou seja, a reforma do Estado não se restringiu a propor 

descentralização para os estados e municípios, e desconcentração ou delegação de autoridade 

para os dirigentes das agências estatais federais, estaduais e municipais. O Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado trouxe uma nova classificação das atividades do Estado, 

estabelecendo os tipos de propriedade e os tipos de administração correspondentes, 

compreendendo quatro setores: 

a) Núcleo estratégico: setor que define as decisões estratégicas, formula e fiscaliza 

leis e políticas públicas. Corresponde aos Poderes Executivo, Legislativo, 

Judiciário e ao Ministério Público; 

b) Atividades exclusivas do Estado: abrange a regulamentação, a fiscalização, o 

fomento de atividades de Polícia, Fazenda, Receita Federal, Seguridade Social, 

Segurança Pública, entre outras; 

c) Serviços não-exclusivos (ou competitivos) do Estado: podendo ser realizada 

pelos setores privado e pelo público não-estatal, corresponde as áreas de 

educação, saúde, cultura, proteção ambiental e pesquisa (científica e 

tecnológica); 

d) Bens e serviços para o mercado: atuação de empresas estatais do segmento 

produtivo ou do mercado financeiro, com orientação das atividades econômicas 

voltada ao lucro (Brasil, 1995). 

Os conceitos da Nova Gestão Pública chegaram ao Brasil no primeiro governo Fernando 

Henrique Cardoso, em 1995, com a criação do Ministério da Administração e Reforma do 

Estado (Mare). Sob comando do ministro Bresser-Pereira e proposto pelo Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado, o Mare apresentou um diagnóstico da administração pública 

federal, pautado, em boa medida, pelas ideias da NGP.  

No plano proposto, o principal ponto de convergência com a NGP estava no desenho 

institucional (Abrucio e Sano, 2008). Nessa concepção, o Estado atuaria mais como regulador 
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e promotor dos serviços públicos e buscaria, preferencialmente, a “descentralização, a 

desburocratização e o aumento da autonomia de gestão”, prezando pela eficiência e redução de 

gastos (Bresser-Pereira, 1996, p. 210). Bresser-Pereira (1997) aponta as principais 

características da administração pública gerencial: 

a) Orientação da ação do Estado para o cidadão-usuário ou cidadão-cliente;  

b) Ênfase no controle dos resultados através dos contratos de gestão (ao invés de 

controle dos procedimentos);  

c) Fortalecimento e aumento da autonomia da burocracia estatal, organizada em 

carreiras ou corpos de Estado, e valorização do seu trabalho técnico e político de 

participar, juntamente com os políticos e a sociedade, da formulação e gestão das 

políticas públicas; 

d) Separação entre as secretarias formuladoras de políticas públicas, de caráter 

centralizado, e as unidades descentralizadas, executoras dessas mesmas políticas;  

e) Distinção de dois tipos de unidades descentralizadas: as agências executivas, 

que realizam atividades exclusivas de Estado, por definição monopolistas, e os 

serviços sociais e científicos de caráter competitivo, em que o poder de Estado não 

está envolvido;  

f) Transferência para o setor público não-estatal dos serviços sociais e científicos 

competitivos;  

g) Adoção cumulativa, para controlar as unidades descentralizadas, dos 

mecanismos (1) de controle social direto, (2) do Contrato de Gestão em que os 

indicadores de desempenho sejam claramente definidos e os resultados medidos, e (3) 

da formação de quase-mercados em que ocorre a competição administrada;  

h) Terceirização das atividades auxiliares ou de apoio, que passam a ser licitadas 

competitivamente no mercado (Bresser-Pereira, 1997, p. 42). 

O conceito de New Public Managment abriga conteúdos e trajetórias distintos que 

evoluíram ao longo das últimas décadas. A orientação inicial voltada à busca da eficiência e à 

redução do gasto público foi sendo alterada em direção ao foco em resultados, à qualidade dos 

serviços executados pelo Estado, ao empoderamento do cidadão por meio de oportunidades 

para escolha entre diferentes provedores de serviço e para expressar seu grau de satisfação como 

usuário (Pacheco, 2010). A gestão voltada para os resultados, para Gomes (2009), visa o que 

de fato interessa ao cidadão e a sociedade, flexibilizando a condução dos processos, além de 

remediar a disfunção relacionada ao apego exacerbado às normas e procedimentos, propiciando 

mais eficiência e accountability. Nesse contexto, surgem as Organizações Sociais, pertencentes 

ao setor público não-estatal. 

O processo de ampliação do setor público não-estatal, segundo Bresser-Pereira (1997), 

se origina de duas formas diferentes: a partir da sociedade, que cria continuamente entidades 

dessa natureza; e a partir do Estado, que nos processos de reforma iniciados desde meados de 

1980, se engaja em processos de publicização de seus serviços sociais e científicos. 

Após a divulgação do PDRAE e dos primeiros estudos das entidades não-estatais 

realizados por Bresser-Pereira (1996; 1997), observamos que os trabalhos sobre Organizações 
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Sociais adotaram três posicionamentos, o que chamamos de lente teórica: privatização, 

terceirização e publicização. 

A privatização surge a partir da teoria do agente-principal, analisada e atualizada por 

Ross (1973). Dessa maneira, em análises de empresas públicas e privadas, Sappington e Stiglitz 

(1987), por exemplo, defendem que os mesmos resultados poderiam ser obtidos, 

independentemente da propriedade pública ou privada. 

A outra vertente, terceirização, é muito utilizada por autores que tratam de relações 

trabalhistas, principalmente em empresas privadas, como é o caso de Penrose (1958). No setor 

público, com o neoliberalismo ganhando força ao longo das últimas décadas, vê-se que a 

terceirização ganha espaço nas discussões da Reforma Gerencial. Os principais teóricos 

neoliberais, Milton e Rose Friedman (1980)2 e August Von Hayek (1987)3 apud Penrose 

(1958), principalmente, vislumbraram a ascensão do neoliberalismo a partir da identificação 

das limitações das políticas-econômicas “keynesianas” ou do “Estado do Bem Estar Social”. 

Com as tentativas de reduzir o aparelho do Estado, governos tenderam a incentivar a 

terceirização – especialmente das atividades auxiliares. 

No Brasil, a proposta do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado foi 

semelhante: Bresser-Pereira (1997) conceitua a terceirização como o processo de transferir para 

o setor privado serviços auxiliares ou de apoio. Para Bresser Pereira e para o Plano Diretor, 

importa diferenciar os setores de atuação do Estado e propor uma forma adequada de gestão a 

cada setor – atividades exclusivas ou não-exclusivas de Estado, produção de bens para o 

mercado. 

As propostas do PDRAE, segundo seu principal autor, não se confundem, portanto, nem 

com terceirização, nem com privatização. Bresser-Pereira (1997) define a publicização como o 

ato de transformar uma organização estatal em uma organização pública não-estatal. O Quadro 

1 designa cada atividade e sua forma de gerência, de acordo com o Plano Diretor da Reforma 

do Aparelho do Estado. 

 

                                                           
2 Friedman, Milton; Friedman, Rose (1980) Liberdade de Escolher: o novo Liberalismo Econômico. Trad. Ruy 

Jungmann. Rio de Janeiro: Record, p 152. 
3 Hayek, August (1987). O caminho da servidão. 4. Ed. Rio de Janeiro: Instituto Liberal, p.91. 
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Quadro 1 – Tipos de serviços e atividades com designação de atuação pelo PDRAE 

Fonte: Brasil, 1995 

 

O Quadro 1 evidencia a distinção entre terceirização e publicização – aplicando-se à 

atividades de natureza nitidamente diferentes: propõe terceirização para as atividades 

auxiliares, e considera que as atividades principais devem ser “publicizadas” por meio da 

passagem de sua gestão a organizações sociais. 

Sendo assim, nosso trabalho se insere na vertente da publicização – e tal visão será 

reforçada do capítulo de pressupostos metodológicos – uma vez que acreditamos que este 

posicionamento esteja mais alinhado à Reforma Gerencial e ao PDRAE. Segundo este 

documento, a publicização é definida como: 

A descentralização para o setor público não-estatal da execução de serviços que não 

envolvem o exercício do poder de Estado, mas devem ser subsidiados pelo Estado, 

como é o caso dos serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa científica (Brasil, 

1995, p. 12-13). 

Bresser-Pereira e Cunill-Grau (1999) elencam três vantagens, do ponto de vista da 

produção social, desdobradas a execução de atividades públicas por organizações não-estatais 

a partir da publicização: a primeira refere-se à pluralização da oferta de serviços sociais, 

estimulando, consequentemente, maior qualidade e eficiência da prestação de serviços. A 

segunda vantagem é a flexibilização e a desburocratização da gestão social, em que ocorre 

autonomia financeira e administrativa. Por fim, a terceira vantagem refere-se à responsabilidade 

de dirigentes e participantes da organização, ou seja, sem a certeza de financiamento do Estado, 

bem como, considerável autonomia, os integrantes das organizações são responsáveis pelo 

destino das mesmas. 

Dentre os países pioneiros que passaram por esse processo constam: Nova Zelândia, 

Austrália, Estados Unidos e Reino Unido – propulsor dos quangos (“quasi non-governamental 

organizations”). No Brasil, a publicização objetivou a transformação desses serviços em 
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organizações sociais – entidade pública de direito privado que celebra um Contrato de Gestão 

com o Estado e assim é financiada parcial ou mesmo totalmente pelo orçamento público 

(Bresser-Pereira, 1997). 

Modesto (1997) conceitua que as Organizações Sociais são pessoas jurídicas de direito 

privado, sem fins lucrativos, voltadas para ações que tenham um valor social, além de não 

dependerem de concessão ou permissão do Poder Público. As OSs originam-se a partir de 

iniciativas de particulares seguindo modelo previsto em lei, reconhecidas, fiscalizadas e 

fomentadas pelo Estado. O autor ainda ressalta que as Organizações Sociais representam uma 

maneira de parceria entre Estado e as instituições privadas de fins públicos (perspectiva ex parte 

principe) ou, sob outro ângulo, uma forma de participação popular na gestão. 

Para Abrucio e Sano (2008), o modelo das Organizações Sociais foi criado tendo como 

base a combinação entre a flexibilização da gestão pública e o aumento da accountability 

governamental. Deste modo, o Estado repassaria a entes públicos não-estatais a provisão de 

serviços não-exclusivos para as OSs. Caberia à máquina estatal a regulação e o financiamento 

básico desse processo. Bresser-Pereira (1997) traz em sua análise que foram com as 

Organizações Sociais que a sociedade encontrou uma alternativa para a privatização, uma vez 

que são baseadas no modelo de parceria. 

As OSs teriam como premissa seguir dois objetivos centrais: (1) garantir autonomia, 

flexibilidade e maior responsabilidade para os dirigentes desses serviços; e (2) desenvolver o 

controle social dessas entidades, fortalecendo práticas que aumentem a participação da 

sociedade na formulação e na avaliação do desempenho da OS, ampliando a parceria entre o 

Estado e a sociedade (Brasil, 1998).  

No âmbito federal, as OS foram criadas por meio da Medida Provisória nº 1.591, de 9 

de outubro de 1997, que posteriormente foi regulamentada na forma da Lei nº 9.637, de 15 de 

maio de 19984. A partir desse modelo, muitos outros estados brasileiros também implantaram 

versões locais de OSs, como ocorreu no estado de São Paulo, por meio da Lei nº 846/1998. 

                                                           
4 Neste período, destaca-se também a aprovação da Lei nº 9.790/99, que qualificou parte das pessoas jurídicas de 

direito privado sem fins lucrativos como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) com o 

uso do Termo de Parceria como proposta de melhoria em relação ao tradicional convênio. 
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No modelo de Organização Social verificamos que ocorre accountability5 das ações, 

tendo como base a transparência. De acordo com Sano e Abrucio (2008, p. 73), o controle sobre 

as OS ocorre por meio da “responsabilização pelo controle de resultados”, em que compara-se 

os resultados obtidos com a previsão no Contrato de Gestão a partir de acompanhamento e 

avaliação. No Brasil, a avaliação é de responsabilidade de comissão específica: a Comissão de 

Avaliação, com incumbência do “órgão ou entidade supervisora da área de atuação 

correspondente à atividade fomentada” (Brasil, 1998, art. 8º).  

O Quadro 2 compara a execução, com base na legislação, nos níveis federal e estadual, 

no âmbito do modelo OS, expondo suas semelhanças e diferenças. Para sua composição, 

utilizou-se como base, Abraosc (2015) e atualizações de Transparência Cultura (s/d1; s/d3). 

 

 

 Federal São Paulo (estado) 

Lei de criação 
Lei no 9.637, de 15 de maio de 

1998. 

Lei Complementar nº 846, 04 de Junho 1998. 

Alterada pela Lei Complementar nº 1.095, 

de 18 de Setembro de 2009. 

Decretos - 
Decreto nº 43.493, de 29 de Setembro de 1998 (OS 

de cultura). 

Qualificação 
Ato Discricionário controlado pelo 

Poder Executivo. 

Ato do Poder Executivo - Secretário de Estado da 

área correspondente. 

Áreas de 

atuação 

Ensino, pesquisa científica, 

desenvolvimento tecnológico, 

proteção e preservação do meio 

ambiente, cultura e saúde 

Saúde, cultura, esportes, atendimento ou promoção 

dos direitos da pessoa com deficiência física, 

fundações de apoio aos hospitais de ensino com 

mais de dez anos de existência. 

Pré-requisitos 

do estatuto 

Finalidade não lucrativa, com a 

obrigatoriedade de investimento de 

seus excedentes financeiros no 

desenvolvimento das próprias 

atividades. 

Finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de 

investimento de seus excedentes financeiros no 

desenvolvimento das próprias atividades.  

Natureza social de seus objetivos relativos à 

respectiva área de atuação. 

                                                           
5 Em sua concepção original, “accountability” significa “al cumplimiento de una obligación del funcionario 

público de rendir cuentas, sea a un organismo de control, al parlamento o a la sociedad misma” (Clad, 2000, p. 

329 apud Sano e Abrucio, 2008, p. 67). 
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Pré-requisitos 

do estatuto 

Previsão de ter como órgãos de 

deliberação superior e de direção um 

conselho de administração e uma 

diretoria. 

Previsão expressa de a entidade ter, como órgãos de 

deliberação superior e de direção, um conselho de 

administração e uma diretoria definidos nos termos 

do estatuto, assegurados àquele composição e 

atribuições normativas e de controle básicas 

previstas nesta Lei, assim como, na qualidade de 

órgão de fiscalização, um conselho fiscal. 

Previsão de participação, no órgão colegiado de 

deliberação superior, de representantes do Poder 

Público e de membros da comunidade, de notória 

capacidade profissional e idoneidade moral. 

Obrigatoriedade de publicação 

anual, no Diário Oficial da União, 

dos relatórios financeiros e do 

relatório de execução do Contrato de 

Gestão. 

Obrigatoriedade de publicação anual, no Diário 

Oficial da União, dos relatórios financeiros e do 

relatório de execução do Contrato de Gestão. 

Proibição de distribuição de bens ou 

de parcela do patrimônio líquido em 

qualquer hipótese. 

Proibição de distribuição de bens ou de parcela do 

patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive 

em razão de desligamento, retirada ou falecimento 

de associado ou membro da entidade. 

Previsão de incorporação integral do 

patrimônio, dos legados ou das 

doações, em caso de extinção ou 

desqualificação, ao patrimônio de 

outra organização social ou ao 

patrimônio da União, dos estados, do 

Distrito Federal ou dos municípios. 

Previsão de incorporação integral do patrimônio, dos 

legados ou das doações que lhe forem destinados, 

bem como dos excedentes financeiros decorrentes de 

suas atividades, em caso de extinção ou 

desqualificação, ao patrimônio de outra organização 

social qualificada no âmbito do Estado de São Paulo, 

da mesma área de atuação, ou ao patrimônio do 

Estado. 

Conselho de 

administração 

De 20% a 40% – representantes do 

Poder Público.  

De 20% a 30% – representantes de 

entidades da sociedade civil, 

definidas pelo estatuto.  

Até 10% – membros eleitos dentre 

os membros ou os associados.  

De 10% a 30% – membros eleitos 

pelos demais integrantes do 

conselho.  

Até 10% – membros indicados ou 

eleitos na forma estabelecida pelo 

estatuto. 

Até 55 % (cinquenta e cinco por cento), no caso de 

associação civil, de membros eleitos dentre os 

membros ou os associados;  

35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos 

pelos demais integrantes do Conselho, dentre 

pessoas de notória capacidade profissional e 

reconhecida idoneidade moral;  

10% (dez por cento) de membros eleitos pelos 

empregados da entidade. 

Conselho fiscal Não previsto. 3 membros da sociedade civil. 

Conselho 

consultivo 
Não previsto. 

Opcional da entidade, sem definição de sua 

composição 

Instrumento 

legal 
Contrato de gestão. Contrato de gestão. 
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Supervisão 

Fiscalizada por comissão de 

avaliação indicada pelo órgão ou 

entidade supervisora da área. 

Fiscalizada pelo Secretário de Estado da Saúde ou 

pela Secretaria de Estado da Cultura, nas áreas 

correspondentes, e também pela comissão de 

avaliação. 

Comissão de 

Avaliação 
Sem definição 

5 representantes da sociedade civil; e 4 funcionários 

públicos estaduais 

Auditoria 

externa 

Tribunal de Contas da União (TCU) 

e Ministério Público (MP). 

Tribunal de Contas Estadual (TCE), Ministério 

Público do Estado de São Paulo (MPSP) e Secretaria 

da Fazenda do Estado de São Paulo. 

Cessão de 

servidores 

públicos 

Permitida, com ônus para a origem. Permitida, com ônus para a origem. 

Manual de 

compras e 

contratação 

Regulamento próprio, publicado em 

até 90 dias após a assinatura do 

Contrato de Gestão. 

Toda Organização Social parceira da Secretaria da 

Cultura deve disponibilizar, em seu sítio eletrônico 

próprio e de forma constantemente atualizada, os 

processos seletivos para o preenchimento de vagas, 

bem como os processos de compra e contratações de 

produtos, obras e serviços, organizados conforme os 

procedimentos estipulados em seus Manuais de 

Recursos Humanos e seus Regulamentos de 

Compras, publicado em até 90 dias após a assinatura 

do Contrato de Gestão, cuja elaboração é orientada 

pelos Referenciais de Boas Práticas elaborados pela 

Secretaria da Cultura. 

Manual de 

recursos 

humanos 

Não previsto. 

Desqualificação 

Quando constatado o 

descumprimento das disposições 

contidas no Contrato de Gestão. 

Quando constatado o descumprimento das 

disposições contidas no Contrato de Gestão. 

Renovação do 

CG para a 

mesma OSC 

Automática. Convocação pública. 

Quadro 2 – Comparação do modelo de Organização Social Federal e Estadual  

Fonte: elaboração própria com base em Abraosc (2015) e Transparência Cultura (s/d1; s/d3) 

 

Dessa maneira, verificamos que existe um detalhamento maior, no âmbito estadual, 

sobre conselhos. Além disso, observamos maior rigidez com a renovação do Contrato de Gestão 

que, mesmo mantendo a mesma OSC, necessita de uma convocação pública. 

Segundo Barreto (1999), por meio do processo de publicização, as Organizações Sociais 

ficam qualificadas como organizações públicas não-estatais, sendo reconhecidas como de 

interesse coletivo e utilidade pública. Deste modo, estas entidades ficam habilitadas a receber 

recursos financeiros do Estado e gerenciar equipamentos, bens e até servidores para a execução 

de serviços públicos. 

Bresser-Pereira (1997) analisa que as Organizações Sociais ganham espaço quando 

reconhece-se que o mercado é incapaz de realizar uma série de tarefas, bem como, o Estado 

também não denota ser suficientemente flexível e eficiente para realizá-las. Dessa forma, essas 
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organizações públicas não-estatais realizam atividades públicas e são diretamente controladas 

pela sociedade por meio de seus conselhos de administração. 

Martins (2007) demarca três momentos da implementação do modelo OS no Brasil com 

base no Plano Diretor: o primeiro momento, entre meados de 1995 (início da redação do Plano 

Diretor) e 1996, diz respeito ao desenvolvimento da concepção básica do modelo, tendo 

consonância com o PDRAE (tipo de entidade, primeiras propostas de lei) e divulgação (intra e 

extragovernamental). O segundo momento, que ocorre no ano de 1997, corresponde ao 

processo de detalhar implementação, definindo aspectos relacionados à gestão de pessoas, às 

finanças e ao patrimônio na transferência de recursos entre poder público e entidade parceira. 

Já o terceiro momento da implementação das Organizações Sociais referente ao Plano 

Diretor foi em 1998, em que ocorriam tentativas de consolidação do processo de implantação 

nas OS existentes – Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (ACERP) e 

Associação Brasileira de Tecnologia de Luz Síncrotron (ABTLuS) – além da promoção de 

melhores escolhas e preparação de unidades-piloto para implementação de OS. O autor aponta 

que esta fase se encerra com a preparação de sete unidades piloto (Bioamazônia; ENAP; INCA; 

Parque da Tijuca; Museu Imperial; Jardim Botânico; e Hospitais federais na cidade do Rio de 

Janeiro), além de indicações de revisão do modelo (Martins, 2007). 

A grande inspiração para a criação das Organizações Sociais no Brasil veio do Reino 

Unido: os quangos, que possuem como denominação mais amplamente utilizada Arm’s Length 

Bodies (ALB), representam o conjunto das organizações que são consideradas parte do estado, 

mas não funcionam junto à estrutura departamental tradicional. Bresser e Cunill-Grau (1999) 

trazem que a experiência do Reino Unido transformou todas a universidades e hospitais que, 

antes faziam parte do Estado, nos quangos. Para os autores, essas novas instituições possuem 

atuação no campo social, especialmente em saúde e educação. Com garantia de repasse de 

recursos pelo Estado elas são submetidas a uma relação contratual com metas e exigências a 

cumprir. 

Tais organizações possuem relativa liberdade em relação ao controle governamental, 

uma vez que atuam sob três tipos de liberdade: gerencial, constitucional e sobre a política 

governamental (Institute for Government, 2010). Para Talbot (2010) a existência dos ALB 

prevê um efetivo redesenho do modelo inovador político e administrativo do Estado, 
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objetivando superar as dificuldades de gerenciamento e accountability, dentro do governo e dos 

próprios ALB.  

Talbot (2010) realiza uma pesquisa empírica sobre os quangos, que resultam em quatro 

principais resultados: (i) O primeiro ponto indicou as dificuldades enfrentadas pelo Estado em 

estabelecer um relacionamento estratégico e maduro com as ALB, em que acaba ocorrendo um 

controle excessivo ou mesmo a abstenção, em uma espécie de hands-off, na fronteira da falta 

de interesse.  

Viu-se, também, (ii) o desafio no relacionamento em diferentes tipos e tamanhos de 

ALB, uma vez que existem diferentes necessidades e demandas em cada uma. A terceira análise 

encontrada pelo autor aponta que (iii) as relações complexas, confusas e conflitantes com os 

ALB tendem a favorecer ingerências externas no seu próprio direcionamento. Por fim, o autor 

pondera que (iv) a problemática da colisão entre ALB existente com responsabilidades 

sobrepostas amplia-se com a criação de novas (Talbot, 2010).  

Barreto (1999) traz que o processo de constituição de Organizações Sociais envolve sete 

etapas: a decisão do governo; a criação da entidade pública não-estatal; a proposta de 

publicização; a aprovação legal; o inventário simplificado; a implementação do Contrato de 

Gestão; a gestão do CG; e a gestão das Organizações Sociais. 

Em 1998 ocorreu a primeira experiência de publicização na área cultural brasileira, com 

a criação do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura – gerenciado pelo Instituto de Arte e 

Cultura do Ceará (IACC), localizado na cidade de Fortaleza (CE). Ao adotar a gestão de espaços 

culturais por meio da publicização, o Ceará serviu de exemplo a diversos estados, como São 

Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro, Pará e Bahia, além de vários 

municípios. Hoje, São Paulo, em nível estadual e municipal, é o estado que possui maior 

quantidade de Organizações Sociais gerenciando ações culturais na capital, região 

metropolitana interior e litoral (ABRAOSC, 2015). 

 

2.3. Breve histórico sobre política pública de cultura e a convergência com as 

Organizações Sociais 

No Brasil, a política pública de cultura é uma iniciativa recente, uma vez que o país 

passou por um momento de repressão e censura, frutos da ditadura militar. Porém, ainda neste 
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primeiro momento, o regime militar teria incentivado a criação de Secretarias Estaduais de 

Cultura, sendo a primeira no Estado do Ceará, ainda em 1966. Após 1975, com a 

redemocratização, teriam surgido novas institucionalizações como políticas culturais nacionais, 

dentre elas: a elaboração do primeiro Plano Nacional de Cultura e a criação da Fundação 

Nacional das Artes (FUNARTE), ambos em 1975 (Rubim, 2007). 

Botelho (2007) destaca que a estrutura do FUNARTE juntamente com o Plano Nacional 

de Cultura se traduziria, em 1985, na criação do Ministério da Cultura (MinC), juntamente às 

seguintes iniciativas: criação da Empresa Brasileira de Filmes (EMBRAFILME); revisão da 

atuação do Serviço Nacional de Teatro; fusão do já Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN); e criação do Conselho Nacional do Direito Autoral (CNDA) e do Conselho 

Nacional do Cinema (CONCINE). 

Após a criação do MinC, criou-se a Lei Sarney, em 1986: um grande marco por ser uma 

lei de incentivo à cultura. Para Rubim (2007), trata-se de uma “ruptura radical com os modos, 

até então vigentes, de financiar cultura”, pois “em vez, de financiamento direto, agora o próprio 

Estado propunha que os recursos fossem buscados pretensamente no mercado, só que o dinheiro 

em boa medida era público, decorrente do mecanismo de renúncia fiscal” (Rubim, 2007, p. 24). 

No início da década de 1990, o Ministério da Cultura (MinC) e a Lei Sarney deixaram 

de existir. O primeiro foi transformado em Secretaria Especial da Presidência da República 

durante o governo Collor, sendo resumido em duas novas estruturas: o Instituto Brasileiro de 

Arte e Cultura (IBAC) e o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC). Já a Lei Sarney 

deixa de existir a partir de decreto que revisava regras quanto ao imposto de renda (Botelho, 

2007). 

Em 1992, com a recriação do MinC, institui-se a Lei Rouanet, que é vista como uma 

retomada no conceito de leis de incentivo fiscal para a promoção de atividades culturais, sendo 

instituída em novos moldes quanto às regras de dedução dos impostos a serem pagos. O 

Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), instituído pela Lei, traz três diferentes 

mecanismos para o fomento à produção cultural: o mecenato; o Fundo Nacional de Cultura 

(FNC); e o Fundo de Investimento Cultural e Artístico (FICART), que nunca veio a entrar de 

fato em funcionamento (Calabre, 2009).  

Logo, verifica-se que, no Brasil, a implementação de política pública de Cultura ocorre 

por três diferentes maneiras:  
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a) Leis de incentivo, em que a formulação e a implementação ficam de 

responsabilidade do beneficiado;  

b) Ações governamentais, em que a formulação e a implementação são realizadas 

dentro da estrutura governamental, como ocorre na maioria das Secretarias 

Municipais de Cultura; 

c) Parceria com Organizações Não-Estatais, em que os governos são responsáveis pela 

política, podendo a implementação ser realizada por Organizações da Sociedade 

Civil, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e Organizações Sociais 

de Cultura – que é o enfoque deste estudo. 

Simis (2007) aborda a cultura como um direito, sendo muito mais do que uma atividade 

econômica, embora a economia da cultura tenha hoje um papel importante na geração de 

empregos. A autora ressalta, também, a importância da cultura estar em articulação 

governamental com outras políticas públicas, tais como educação e saúde. Dentre as iniciativas 

de integração, está o Sistema Nacional de Cultura (SNC) que desde 2005, é gerenciado pelo 

governo federal e atrai estados e municípios para que possam sistematizar a política, seu sistema 

de financiamento, o plano de cultura pactuado com a sociedade, o conselho de cultura atuante, 

e a participação nas Conferências de Cultura. 

Atualmente, dentro do Sistema Nacional de Cultura existe o Sistema de Informações e 

Monitoramento (Simcultura) que tem responsabilidade de produzir, sistematizar e difundir, de 

forma ampla e irrestrita, dados abertos, informações georreferenciadas, estatísticas, 

indicadores, estudos e pesquisas sobre o campo cultural brasileiro6. 

O Simcultura compila a política nacional de cultura em quatro ações: Lei Federal de 

Incentivo à Cultura (Rouanet), Vale-Cultura, Rede Cultura Viva e Centro de Artes e Esportes 

Unificados (CEUs), além do monitoramento do Cadastro Geral de Informações Quilombolas e 

do Comércio Exterior de Bens Culturais. 

Em setembro de 2013, o governo do Estado de São Paulo, por intermédio de sua 

Secretaria da Cultura realizou adesão ao Sistema Nacional da Cultura implicando no 

compromisso de criar e manter uma estrutura voltada à gestão da política cultural e visando a 

construção de um instrumento de articulação de políticas culturais nas três esferas do poder 

público – federal, estadual e municipal – de forma permanente e participativa, como por meio 

                                                           
6 Disponível em: <http://sim.cultura.gov.br/>. Acesso em 10 de out. 2018. 
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de realização periódica de conferências de cultura7. Desse modo, a Secretaria da Cultura do 

Estado de São Paulo teve que paralisar as ações relativas ao Plano Estadual da Cultura para 

execução do Plano Nacional, que precisava estar finalizado em dois anos (no caso, em 2015).  

Em 2018, ocorreu a assinatura do primeiro Contrato de Gestão da área da cultura em 

nível federal: a Associação Comunicativa Roquette Pinto (ACERP), qualificada como 

Organização Social. A organização foi selecionada para a gestão integral do principal centro de 

memória e referência do cinema brasileiro: a Cinemateca Brasileira. Com chamamento em 

2016, o contrato tem vigência até 2021. A assinatura do Contrato de Gestão foi feita pelo então 

Ministro da Cultura e atual Secretário de Estado da Cultura do Estado de São Paulo: Sérgio Sá 

Leitão. 

Antes da assinatura deste contrato, o Decreto nº 9.190/2017 já havia homologado o 

Programa Nacional de Publicização em nível federal, qualificando Organizações Sociais de 

Cultura para celebrarem contratos de gestão com o MinC (Brasil, 2017). Sérgio Sá Leitão fica 

como Ministro até dezembro de 2018 e assume, em 2019, a Secretaria da Cultura e Economia 

Criativa do Estado de São Paulo. 

No início de 2019, a gestão de Jair Bolsonaro extingue o Ministério da Cultura, 

transformando-o em Secretaria Especial da Cultura, alocado no Ministério da Cidadania. O 

atual momento político do país produz incertezas no campo da cultura, uma vez que parcerias 

com o terceiro setor e a utilização de Leis de Incentivo são vistas como privilégios à população, 

e não como o direito social previsto constitucionalmente no art. 215 da Carta Magna (Brasil, 

1988). 

 

2.4. Organizações Sociais de Cultura: parceria e autonomia 

Tendo visto a trajetória, em nível federal, no tópico anterior, este estudo enfoca a 

atuação das Organizações Sociais de Cultura (OSCs) em nível estadual. Esta subseção objetiva 

trazer conceitos que são discutidos ao longo deste estudo – parceria e autonomia – de modo a 

embasar as reflexões que serão feitas nos próximos capítulos. 

                                                           
7 Na época, a Ministra da Cultura era a Marta Suplicy e esse acordo foi feito durante a gestão de Marcelo Araújo 

(2012-2016) na Secretaria da Cultura. Disponível em: <http://www.saopaulo.sp.gov.br/sala-de-

imprensa/release/sao-paulo-formaliza-adesao-ao-sistema-nacional-de-cultura-1/>. Acesso em 16 out.2018. 
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Oliveira (2016) analisa que, mesmo após mais de dez anos na implementação, a parceria 

com entidades não estatais pelo modelo de OS é questionada e gera ampla controvérsia 

ideológica, política, econômica – tanto no Brasil como em outros países. O modelo, que é 

incentivado por agências multilaterais e governos (Mills, 1998), é comprovadamente eficiente 

no que tange a redução dos gastos públicos para contratações e compras (Domberger e Jensen, 

1997). Porém, a literatura que o analisa da posição de sindicados (Burstrom, 2010), expressa o 

temor que o recurso a parceiros privados tenha impacto negativo na qualidade e equidade do 

sistema público – o que, como veremos a frente, é uma inverdade. 

Martins (2017) traz que o parceiro interessado faz parte de uma intervenção, atuando de 

maneira conjunta de modo a satisfazer um conjunto de beneficiários, no caso, o público 

atendido pelas Organizações Sociais de Cultura em São Paulo. Os autores afirmam que a base 

da parceria é a confiança e a interdependência – em caráter negocial, prevalece entre as partes 

o princípio do “vamos combinar”. 

Ainda de acordo Martins (2017), no caso da parceria entre OSs com o poder público, 

existe um caráter hierárquico de comando e controle muito visível, em que é necessária atenção 

para caso o parceiro público considere a OS como extensão de seus aparatos, impondo, mais 

que negociando, condições, requisitos, prazos. Nesse sentido, destaca-se o papel do Conselho 

de Administração, que impõe limites aos mecanismos de controle da administração pública. 

Outro ponto de atenção revelado pelo autor refere-se à uma consequência da hierarquia, que 

podem determinar à parceria um aspecto de “prestação incentivada de serviços” (2007, p.190). 

Porém, neste caso, a relação é de fomento, uma vez que se destina à terceiros beneficiários. 

O parceiro privado ideal é aquele capaz de, no que concerne ao parceiro público, 

aumentar a complementaridade de capacidades e proporcionar mais e melhores 

resultados. Isso requer afinidade, vocação, reputação, qualidade e maturidade 

gerencial. Estes atributos devem ser os critérios de seleção. Há dois principais tipos 

de risco na seleção de parceiros privados: incapacidade e oportunismo. (Martins, 

2017, p. 191). 

Nesse sentido, na literatura de Organizações Sociais, verificamos que a parceria 

relaciona-se com a autonomia das OSCs, sendo que esta deve ser mantida pelo órgão público 

ao parceiro não-estatal. Martins (2017) conceitua que a autonomia das OSs está diretamente 

relacionada à flexibilidade do modelo. Mesmo com o controle advindo do Poder Público, as 

entidades não-estatais possuem uma governança própria, ainda que seja mista e sujeita a 

problemas de desequilíbrios, tendo a viabilidade de traçarem seu próprio direcionamento na 
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implementação. Dessa maneira, o objetivo da parceria não é que o Poder Público restrinja as 

ações da OS, mas sim, direcione e regulamente. 

Oliveira (2016) afirma que a autonomia, no caso brasileiro, só é possível pela OS ser 

uma pessoa jurídica de direito privado investida de atribuições públicas, não fazendo parte da 

administração direta. Logo, as OSs possuem autonomia para gerenciar os recursos transferidos 

pelo governo e desenvolver seu processo de trabalho, diferentemente órgãos públicos que são 

regidos pelas regras da Administração Pública brasileira.  

Pacheco (2006), quando trata da flexibilidade administrativa regulada pelo binômio 

'liberdade-responsabilidade', afirma que a autonomia é traduzida em ‘resultado gerando 

experiências voltadas à melhoria do desenvolvimento das organizações’, ocorrendo por meio 

de acordos, mesmo que informais entre os órgãos formuladores da política pública e a 

organização parceira.  

O estudo de Bouckaert e Peters (2004) também analisa a autonomia em situações de 

parceria, em que diferentes patamares referem-se à distintos tipos de autonomia: dentre elas, a 

gerencial e a financeira. Os autores distinguem a autonomia entre a legal e a teórica, entre o 

exercido e o percebido grau de autonomia. Dessa maneira, mesmo o Contrato de Gestão, em 

suas metas, indicando cerca autonomia das OSCs na implementação, isso não garante o efetivo 

exercício dessa autonomia pela entidade, o que depende de outras variáveis – dentre elas, o 

porte e a capacidade de captação de recursos, como veremos mais adiante. 

 

3. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Essa seção possui um enfoque para a fase da implementação, uma das quatro etapas do 

ciclo de políticas públicas de acordo com Souza (2006). Adotamos para este estudo a análise e 

o viés top-down da implementação, uma vez que, a partir da formulação dos programas nos 

Contratos de Gestão pela Secretaria da Cultura, cabem às Organizações Sociais de Cultura 

implementarem as metas previstas e garantirem os resultados com eficiência e qualidade, a 

partir da flexibilidade que o modelo OS proporciona. 

 

3.1.  O ciclo de políticas públicas: breve conceituação 
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Ao analisar a teoria de políticas públicas, especialmente o ciclo de políticas públicas 

(Souza, 2006), buscamos em que lugar se situariam as Organizações Sociais de Cultura em São 

Paulo, uma vez que estas possuem várias especificidades e, mesmo não sendo puramente órgãos 

públicos, atuam em parceria com o Estado e são responsáveis por executar as ações culturais 

previstas em Contrato de Gestão. Sendo assim, as OSCs se enquadram na etapa da 

implementação. 

De acordo com Souza (2006), o ciclo de uma política pública é caracterizado por ser um 

processo dinâmico e de aprendizado. Seus estágios, basicamente, são quatro: a agenda, a 

formulação, a implementação e a avaliação. Por não ser objeto do presente trabalho 

aprofundar a análise além da fase da implementação, explicaremos sucintamente o que 

corresponde as outras três fases para, em seção seguinte, aprofundarmos a fase que é foco deste 

trabalho. 

A primeira etapa do ciclo corresponde à agenda, em que uma questão central paira sobre 

essa fase: por que algumas questões entram na agenda e outras são ignoradas? Dessa maneira, 

os estudiosos da temática buscam entender o que é necessário para determinado assunto entrar 

em agenda e se tornar público: processos sociais e dinâmicas de disputa. A literatura está 

centrada, principalmente, nos argumentos teóricos de como as decisões são tomadas e como 

determinados assuntos entram em debate e inserem-se na esfera pública (Souza, 2006).  

A segunda etapa do ciclo é a formulação, que está relacionada à tomada de decisões 

pelos governos em relação à diferentes alternativas possíveis e qual delas será adotada e 

colocada em prática. Desse modo, dentre vários modelos analisados (incrementalismo, lata de 

lixo, arenas sociais, etc), a formulação pretende traduzir a forma de que os propósitos dos 

governos serão transformados em programas e ações que produzam resultados (Souza, 2006). 

A etapa da implementação, enfoque deste trabalho, é a fase em que as políticas já 

formuladas são colocadas em prática. A literatura apresenta diferentes concepções sobre esse 

processo, dividindo-o em duas vertentes de acordo com quem toma as decisões: a top-down, 

quando as decisões vêm de cima, e a bottom-up, quando elas são reconstruídas a partir de baixo 

(Souza, 2006). 

Já a etapa da avaliação possibilita, por meio da utilização de técnicas quali e/ou 

quantitativas, que uma política pública se adeque e se alinhe em diversos momentos da 

implementação (definida como monitoramento), ou ressalte os impactos gerados no momento 
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pós-implementação da política. Ao longo da implementação, a avaliação ocorre por meio de 

três ações: adequação, quando resultados satisfazem as necessidades; equidade, se a política 

desdobra em distribuição mais justa; e propriedade política, quando a política satisfaz as 

demandas da sociedade (Motta, 1990). 

Analisando o objeto deste estudo, vemos que a implementação das ações culturais, 

traduzidas, em parte, como a política estadual de cultura, é realizada pelas Organizações Sociais 

de Cultura que possuem Contrato de Gestão vigente com a Secretaria da Cultura do Estado de 

São Paulo. Neste estudo, o enfoque é dado implementação de política cultural por meio das 

Organizações Sociais, com formulação, monitoramento, avaliação e fiscalização pela Secretaria 

Estadual da Cultura. Na seção seguinte, apresentamos alguns autores que já se debruçaram 

sobre a temática da implementação top-down para contextualização do objeto deste estudo. 

  

3.2.  Implementação de políticas públicas pela ótica top-down 

O modelo top-down reflete-se nas estruturas tradicionais de governança, com a 

separação entre a política e a administração e com processos que enfocam o controle e a 

hierarquia. Essa corrente prevê que a política seria formulada no topo e executada por agentes 

de acordo com objetivos pré-determinados. Nesse sentido, os primeiros estudos de 

implementação top-down tinham como objetivo identificar as causas dos problemas e sugerir 

maneiras de obter acordo entre as ações implementadas e os objetivos da política (Lotta, 2010). 

Autores da visão top-down, como Pressman e Wildalvsky (1973), Majone e Wildavsky 

(1979) e Van Meter e Van Horn (1975) partem das decisões políticas centralizadas e controladas 

para, em seguida, questionar como os processos e objetivos foram transformados e 

reformulados a partir das concepções originais. Autores como Bardach (1977, 1980), Sabatier 

e Mazmanian (1980), Najan (1995) e Barret (2004) foram além nessas observações, 

identificando pontos críticos no processo e propondo condições necessárias para que a 

implementação alcançasse êxito de acordo com suas concepções originais. 

A teoria de implementação de políticas públicas foi desenvolvida no estudo seminal de 

Pressman e Wildalvsky (1973), em que os autores consolidam que a implementação, 

basicamente, seria a execução de um planejamento inicial. Alguns anos mais tarde, Majone e 

Wildavsky (1979) trazem algumas inovações à teoria, afirmando que o início de tudo é o plano, 
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caracterizado como um conjunto de disposições que funcionam como ponto de partida para um 

processo de experimentação, visando uma estratégia melhor adaptada a circunstâncias 

particulares. De tal maneira, os planos existem apenas como potencialidades, e sua realização 

depende de qualidades intrínsecas e de circunstâncias externas. 

Para Majone e Wildavsky (1979), a política pública é definida como um conjunto de 

pressupostos que funcionam como pontos de partida para um processo de experimentação. 

Neste processo, em razão da racionalidade limitada, não é possível prever os comportamentos 

advindos do problema social ou da dinâmica da política pública. Em outras palavras, considera-

se que os problemas sociais serão realmente conhecidos a partir do momento em que se busca 

uma solução, e a validade e a efetividade das estratégias escolhidas para enfrentá-los somente 

serão confirmadas após entrarem em operação. 

Van Meter e Van Horn (1975) definem a implementação como um processo que supõe 

uma decisão inicial sobre uma política pública, englobando as ações de indivíduos (ou grupos) 

públicos e privados que são direcionadas para a realização dos objetivos estabelecidos nas 

decisões políticas anteriores. A fase de implementação não inicia até que metas e objetivos 

tenham sido estabelecidos por decisões políticas prévias, ou seja, só ocorre depois de aprovada 

legislação (ou de estatuto, como previsto em Sabatier e Mazmanian, 1980). Dessa forma, os 

esforços para transformar decisões em termos operacionais ocorrem de uma só vez, exigindo 

um comprometimento contínuo no alcance das mudanças, pequenas ou grandes, exigidas pelas 

decisões políticas. 

Os autores analisam as causas das dificuldades da implementação em diferentes 

políticas públicas por meio de duas variáveis inéditas, que são a extensão da mudança almejada 

com uma política pública e a medida consensual em torno dos seus objetivos. Tais variáveis, 

capazes de afetar decisivamente a implementação de uma política pública, fizeram os autores 

concluírem que o êxito da implementação ocorrerá quando a mudança pretendida for pequena 

e o grau de consenso em torno da política pública for elevado (Van Meter e Van Horn, 1975). 

Podemos verificar que Van Meter e Van Horn (1975) analisam a corrente definida 

“implementação como controle” por Majone e Wildavsky (1995), em obra mais recente, em 

que os autores afirmam que toda implementação pode ser controlada a partir de planos. Deste 

modo, a partir da definição de planos, metas e objetivos, as políticas podem ser controladas 

para que seus resultados sejam exatamente os previstos.  
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Porém, a perspectiva racional de “implementação como controle” não reconhece erros 

na implementação, afirmando que uma política pública só não levaria aos resultados desejados 

se os planos estivessem equivocados. Majone e Wildavsky (1995) afirmam que essa corrente 

não considera que a política pública esteja aberta a contingências e adaptações necessárias 

durante a implementação, tornando-se estática, pré-moldada e incapaz de se ajustar a possíveis 

alterações. 

Autores como Barrett (2004) analisaram que, na medida em que se passou a valorizar a 

avaliação e a efetividade das políticas públicas, teve-se a ciência de que alguns fatores levavam 

o processo de implementação a ter falhas. Nesse sentido, a literatura passou a estudar a 

implementação top-down além do controle, considerando outros processos, outras observações 

e outros atores. 

Nessa nova literatura surge Eugene Bardach (1977), que ultrapassa as fronteiras do 

modelo top-down em sua concepção original quando reconhece o caráter político do processo 

de implementação, além de dar enfoque ao peso do plano, definindo-o como um esquema que 

coloca em movimento uma série de atores. Logo, o plano estimula a implementação, mas, 

quando ela ocorre, toda a importância volta-se a esse momento, fazendo com que o plano seja 

deixado de lado.  

Dessa maneira, a implementação é definida como a continuação da atividade política 

(com outro nome), agregando numerosos e diversos recursos. Congregados em diferentes atores 

– muitas vezes independentes – os recursos são disputados entre os atores, induzidos a 

contribuir por meio de persuasão e barganha. Quando os recursos são re(organizados), a 

implementação passa a ser um processo de transição no ciclo da política, vinculando arranjos 

sociais, políticos e econômicos prévios em uma nova configuração (Bardach, 1980).  

Nesse sentido, Bardach (1980) institui um espaço próprio para a implementação e 

amplia sua autonomia referente à estrutura normativa, criticando avaliações que 

responsabilizam a implementação pelo fracasso ou sucesso da política. Para o autor, é um 

equívoco atribuir um resultado como fracasso do processo de implementação, pois a origem de 

um defeito parte de seu desenho. O autor ressalta que uma boa implementação não pode 

cancelar o efeito de uma má formulação política. Além disso, a implementação é exitosa quando 

auxilia atores a reconhecer seus erros e a corrigi-los, procurando melhores caminhos ao objetivo 

almejado. 
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Bardach (1977) tem grande reconhecimento na literatura por meio de sua metáfora do 

jogo da implementação: dominada por vários atores manobrando com e contra outros atores por 

resultados finais e vantagens estratégicas, na implementação, a maioria desses jogos estão 

conectados e são interdependentes. Porém, os jogos de implementação possuem resultado 

adverso no processo de reunião de elementos necessários para a execução da política.  

Para obter êxito, os formuladores de política pública devem ser capazes de estruturar o 

jogo da implementação de modo inteligível aos atores nela envolvidos, tornando menos 

provável que as dúvidas quanto aos objetivos de uma política culminem em distorções na sua 

implementação. Alguns dos jogos considerados mais comuns são: evasão ou resistência dos 

subordinados ao seus superiores frente às tentativas de controle de seu comportamento; desvio 

de recursos; a não responsabilização de burocracias por atividades consideradas de pouco valor; 

e a alteração de objetivos durante a implementação (Bardach, 1977). 

Bardach (1977) utiliza a metáfora dos jogos de implementação para realçar as lacunas 

do processo, uma vez que os jogos originam-se por meio da política pública, mas seu 

funcionamento acaba alterando-a. Logo, uma implementação bem-sucedida exige 

acompanhamento e, para enfrentar os jogos de implementação, o autor sugere três ações: 

1) Estratégias que utilizem mediação e persuasão para negociações bilaterais ou 

multilaterais;  

2) Ações baseadas na intervenção de agentes com poder sob a legitimidade política da 

política pública; e 

3) Medidas preventivas tomadas no estágio do desenho da política, dentre elas: definir que 

grupos, organizações ou indivíduos podem contribuir com as necessidades do programa; 

estabelecer mecanismos de facilitação, com uma maior quantidade de apoiadores do que 

de opositores; adotar como estratégia administrativa básica simples a mínima 

dependência possível dos processos burocráticos; ter política baseada e respaldada em 

uma teoria social, econômica e política razoável e sofisticada; e identificar, mesmo que 

minimamente, os jogos de implementação que podem ocorrer ao longo do processo. 

Nessa nova vertente de literatura top-down estão Sabatier e Mazmanian (1980), que 

definem a implementação de políticas públicas como a execução de uma decisão política básica, 

geralmente efetuada a partir de um estatuto (leis, ordens executivas ou decisões judiciais). Logo, 
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a decisão política identifica o problema a ser explorado, estipula os objetivos a serem almejados 

e estrutura o processo de implementação. 

Os autores apontam que o processo de implementação de políticas públicas passa por 

cinco estágios fundamentais após a aprovação do estatuto básico: (1) os resultados das políticas 

e/ou decisões das agências implementadoras; (2) a conformidade dos grupos-alvo com essas 

políticas e/ou decisões; (3) os impactos reais das decisões da agência; (4) os impactos 

percebidos por essa decisões; e (5) a avaliação do sistema político de um estatuto no âmbito de 

revisões importantes (ou tentativas de revisão) em seu conteúdo (Sabatier e Mazmanian, 1980). 

Sabatier e Mazmanian (1980) constroem uma análise dos fatores que afetam o alcance 

dos objetivos propostos ao longo da implementação. Estes fatores são divididos em três grandes 

categorias. A primeira categoria é a análise do problema proposto, que é afetado pelas 

dificuldades em medir as mudanças, devendo se relacionar com as modificações no 

comportamento de grupos-alvo na gravidade do problema. Além disso, deve-se atentar para a 

diversidade de comportamento e para a extensão da mudança comportamental exigida dos 

grupos-alvo. 

A segunda categoria versa sobre o limite que o processo de implementação é estruturado 

de forma coerente, em que os fatores se alinham com a validade da teoria causal e precisão e 

classificação clara dos objetivos propostos, bem como os recursos financeiros disponíveis para 

a agência implementadora. Além disso, instituições implementadoras podem afetar o processo 

de implementação de uma política pública: a extensão da integração hierárquica dentro e entre 

instituições implementadoras, e o comprometimento e apoio destas, de suas regras de negócio 

e de seus funcionários para com os objetivos estatutários. Questiona-se, também, sobre até que 

medida as oportunidades de participação de atores externos às agências implementadoras são 

tendenciosas em relação à defesa dos objetivos propostos (Sabatier e Mazmanian, 1980). 

Por fim, a terceira categoria analisa variáveis não estatutárias que afetam a 

implementação, dentre elas: a variação ao longo do tempo nas condições sociais, econômicas, 

tecnológicas e no apoio público que interferem no alcance dos objetivos; o nível de atenção da 

mídia a um problema; alterações de recursos; e o comprometimento dos grupos constituintes 

em relação aos objetivos estatutários, que podem se alterar ou podem se manter mediante a 

quantidade e direção da supervisão recebido e a extensão dos novos mandatos legais (após o 

estatuto original) (Sabatier e Mazmanian, 1980). 
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Najan (1995), também pertencente a essa nova literatura, define a implementação como 

uma etapa dinâmica, ou seja, um processo contínuo de alcançar os objetivos da política pública. 

Para o autor, a etapa da implementação, dentro do ciclo das políticas públicas, é um processo 

de significado próprio, ou seja, não restringe-se apenas à tradução de uma dada política em 

ação, mas com potencial em transformar a política em si. 

Outro ponto abordado nessa nova literatura top-down é acerca da coordenação 

horizontal, discutida por Peters (1998) e Bouckaert et al. (2010). De acordo com os autores, 

essa ação existe para gerar sinergia entre como processos, instrumentos e mecanismos que 

visam operacionalizar a confluência, voluntária ou forçada, de atividades e esforços da 

administração pública, evirando as duplicações, lacunas e contradições no interior da mesma 

política na sua implementação. 

Estudos de abordagem top-down também inserem a literatura sobre burocracia de alto 

escalão, em que podemos relacionar com os burocratas da Secretaria da Cultura. Loureiro, 

Abrucio e Rosa (1998) classificam os ocupantes do alto escalão do governo, sejam políticos, 

sejam burocratas como policymakers, ou seja, um profissional híbrido que é responsável tanto 

pela gestão eficiente quanto por atender aos objetivos políticos da agenda governamental. Além 

de possuir uma relação próxima aos políticos, o burocrata de alto escalão é responsável pela 

definição de agenda ou pela formulação das políticas públicas. 

O fracasso na implementação de políticas públicas, de acordo com Najan (1995), em 

relação ao antagonismo encontrado nas abordagens top-down e a bottom-up, afirma que a 

implementação significa transição. Dessa forma, a fim de realizar um programa, 

implementadores devem lidar continuamente com afazeres, ambientes, clientes, e uns com os 

outros. O sucesso consiste no enfrentamento contínuo com os contextos, personalidades, 

alianças e eventos, em que formalidades de organização e mecanismos de administração ficam 

importantes como planos de fundo (secundário). É crucial que na adaptação haja o 

reconhecimento e correção de erros, mudança de direções, e aprendizado. 

A análise de Barrett (2004) também contrapõe as visões top-down e bottom-up, 

considerando que o debate que surge dentre essas perspectivas levanta questionamentos 

importantes para os estudos da implementação, como a questão de que os estudos de 

implementação deveriam dar prescrição ou descrição. Na visão top-down enfoca-se a prescrição 
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e a conformação (ou performance8), ou seja, o que deveria ser feito e a comparação dos 

resultados adquiridos com resultados formulados. Porém, como crítica, está a falta de 

descrições profundas sobre os processos e suas complexidades. Já a perspectiva bottom-up 

enfoca o entendimento e a explicação. Como crítica, consta a falta do oferecimento de 

prescrições para a prática.  

Sistematizando o debate acima, verificamos que apesar de haver necessidade de 

combinar ambas as perspectivas para promover um olhar factual das experiências de 

implementação, assim como Lotta (2010) defende, acreditamos que para análise da 

implementação das Organizações Sociais de Cultura em São Paulo, a perspectiva top-down é 

suficiente e explora vários níveis de análise. 

Dentre eles, está a possibilidade de redesenho da política oficial, que molda a 

implementação, efetuada pelo órgão central. Majone e Wildavsky (1979) afirmam que a 

implementação buscaria respostas e (re)formularia perguntas, provocando mudanças nas 

soluções e na compreensão dos problemas sociais. De tal modo, a implementação seria um 

processo de evolução, pois envolve aprendizado e inovação. Por isso, a implementação modela 

a política pública, na medida em que, na maior parte do tempo, o que ocorre é o seu redesenho. 

  

                                                           
8 Barrett (2004) considera por “conformação” a comparação entre as políticas formuladas e os resultados. A 

performance é relacionada com a inovação no processo de implementação. 
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CAPÍTULO 3: PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

O presente capítulo estrutura esta pesquisa por meio de cinco seções: lente teórica; 

metodologia da pesquisa; casos selecionados; coleta e análise de dados; e análise adotada para 

os resultados e estrutura de apresentação. 

 

1. LENTE TEÓRICA 

Como ressaltado no capítulo de revisão da literatura, nos estudos de Organizações 

Sociais é possível verificar o uso de três lentes teóricas: a terceirização, a privatização e a 

publicização. Este estudo utiliza a lente teórica de publicização, com o viés de parceria. 

Conforme analisado na revisão de literatura e com base do PDRAE (Brasil, 1995), acreditamos 

que a privatização não é uma lente adequada para o estudo das Organizações Sociais uma vez 

que não há transferência de patrimônio público as entidades não-estatais – elas gerenciam 

equipamentos ou programas públicos, sem que haja transferência de propriedade. Nesse 

sentido, a lente de terceirização também não se aplica, pois a entidade assume a gestão de todo 

o equipamento ou programa – e não apenas as atividades auxiliares. 

Dessa forma, a lente teórica utilizada nesta pesquisa é a de publicização – designada no 

Plano Diretor como forma adequada de gestão para os serviços sociais e científicos. No Brasil, 

o termo “publicização” e os estudos sobre este fenômeno surgiram a partir da publicação do 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, em 1995. 

A partir da publicação do PDRAE, diversos autores estudaram esse fenômeno, dentre 

eles: Abrucio (2007), Bresser-Pereira (1996), Costin (2005), Falconer (1999) e Martins (2007). 

Além disso, a tese de doutorado de Oliveira (2016), que analisa Organizações Sociais em 

governos de partido de esquerda (Bahia e Pernambuco) já parte do pressuposto que o que existe 

entre poder público e uma OS é uma relação de parceria. 

Assim, a publicização torna-se um conceito importante para entender a relação da 

administração pública com o terceiro setor, seja com Organizações Sociais (OSs), com 

Organizações da Sociedade Civil (OSCs) ou Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIPs). Torna-se, também, importante para analisar a implementação de políticas 

públicas cuja execução não é exclusiva do Estado. 

A publicização é fenômeno diferente da privatização, pois não envolve preço, 

lucro ou aquisição de ativos por particulares. O que é transferido à sociedade é a 
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gestão de um equipamento ou serviço público, mediante a qualificação de uma 

organização não-governamental – ONG – e a assinatura de um Contrato de Gestão 

que estabelece as bases da parceria. Concretamente, fixam-se metas associadas a 

serviços a serem prestados por esta ONG e, como contraprestação, valores que o poder 

público deve repassar. (Costin, 2005, p.110, grifo nosso). 

Com o surgimento desse conceito, tornou-se possível um novo posicionamento nas 

análises de parcerias entre o poder público e as Organizações Sociais. É possível verificar que 

os estudos na área, principalmente boa parte da literatura jurídica, tem um posicionamento 

crítico em relação à prestação de serviços pelo terceiro setor, com a argumentação de que 

equivale à terceirização e à privatização – como é o caso de Violin (2009). Já na área da 

administração pública e das ciências sociais, muito pelo reconhecimento da importância do 

Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, o posicionamento de publicização entre 

poder público e o terceiro setor é aceito com mais frequência, como é caso de Pinto (2000), 

Sano e Abrucio (2008), e Oliveira (2016). 

Até o momento, a literatura estudada na temática não apresentou publicização como 

lente teórica declaradamente. Sendo assim, damos um passo a mais e defendemos que a 

publicização pode ser tanto um conceito, bem como um posicionamento teórico (ou lente) 

utilizado por autores que estudam as relações entre a administração pública e o terceiro setor, 

especialmente no caso das OSs – e passa a ser importante, também, para o campo de estudos 

da implementação de políticas públicas. Bresser-Pereira (1997) define a publicização como o 

ato de transformar uma organização estatal em uma organização pública não-estatal. 

[...] a reforma do Estado [...] não implica em privatização, mas em publicização - ou 

seja, em transferência para o setor público não-estatal. A palavra publicização foi 

criada para distinguir este processo de reforma do de privatização. E para salientar 

que, além da propriedade privada e da propriedade estatal existe uma terceira forma 

de propriedade relevante no capitalismo contemporâneo: a propriedade pública não 

estatal (Bresser-Pereira, 1997, p. 25). 

Nas análises realizadas sobre publicização, verificamos que a denominação de 

“parceria” une-se ao termo. Na administração pública, o conceito de parceria é amplo: 

Parceria significa todos os ajustes entre setor público e setor privado para a 

consecução de fins de interesse comum, como concessões, permissões, convênios, 

contratos de gestão e quaisquer outras modalidades admissíveis perante o nosso 

ordenamento jurídico (Di Pietro, 2006, p. 13). 

Em relação à parceria, as Organizações Sociais são especificadas na definição proposta 

por Modesto (1997, p. 318). 

No aspecto da parceria, as organizações sociais definem-se como instituições do 

terceiro setor (pessoas privadas de fins públicos, sem fins lucrativos, constituídas 

voluntariamente por particulares, auxiliares do Estado na persecução de atividades de 
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relevante interesse coletivo), pois possuem o mesmo substrato material e formal das 

tradicionais pessoas jurídicas privadas de utilidade pública. 

Martins (2017) afirma que, distinguindo-se da ideia de terceirização, que é uma 

prestação de serviços, e de privatização, que envolve a venda de ativos e a perda de controle, a 

parceria baseia-se na confiança e na interdependência. Esse termo faz referência a um tipo de 

relação entre “iguais”, pautado em contratos com prazos e responsabilidades mútuas, devendo 

ser respeitados por ambos. Em contraste com a visão de “fornecedor” nos contratos de 

terceirização, pode-se dizer que a parceria possui um caráter negocial, no qual prevalece entre 

as partes o princípio do “vamos combinar”. 

Para Martins (2017), a relação de parceria entre o Estado e determinada Organização 

Social de Cultura possui o caráter de fomento, uma vez que este é apoio, estímulo e/ou indução 

da intervenção ocasionada pela parceria, buscando satisfazer um conjunto de beneficiários. 

Diferenciando-se da prestação de serviços e de relações comerciais, o fomento é um processo, 

não um ato; é o processo de apoiar, estimular, induzir parceiros a gerar bens ou serviços a certos 

beneficiários. 

 

2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Este estudo concentra-se no campo pós-positivista. Harmon (1981) indica que análises 

no campo do pós-positivismo trazem uma perspectiva de construção social da realidade para a 

área da administração pública, o que é essencial para o amadurecimento teórico do campo. 

Além disso, a análise de White (1999) na área da administração pública aponta os limites da 

tradição positivista e os benefícios de perspectivas pós-positivistas, principalmente por meio do 

uso das abordagens interpretativa e crítica. 

Nesta dissertação, parte-se da abordagem de tradição qualitativa, por meio da qual, 

de acordo com Guba e Lincoln (1994), entende-se que não há uma única realidade objetiva, 

mas sim, a existência de diversos valores e sentidos que compõem uma pesquisa. De acordo 

com Godoy (1995), a pesquisa qualitativa parte de hipóteses mais amplas, que vão sendo 

definidas ao longo do desenvolvimento do estudo. Os dados qualitativos apresentados, 

descrevem pessoas, locais e processos interativos pelo contato direto entre o pesquisador e seu 

objeto de estudo, buscando a compreensão dos fenômenos segundo a perspectiva dos 

participantes da situação pesquisada. 
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Adotamos a estratégia de estudo de caso múltiplo para analisar a relação entre o governo 

e as Organizações Sociais, possibilitando comparações entre as áreas de formação cultural, 

museus e difusão. O uso de estudo de casos múltiplos, com possibilidade de comparação, é 

utilizado em estudos que realizam coleta de dados, com análise de finalidade aplicada e 

descritiva, em que há a descrição do fenômeno com proposição de conhecimentos práticos 

sobre os casos utilizados (Gil, 2010). 

Com base em Stake (1998), nosso estudo de caso múltiplo é instrumental em relação 

às Organizações Sociais de Cultura de São Paulo, e intrínseco no caso do Estado de São Paulo. 

Nesse sentido, a lógica instrumental é adotada para permitir insights para outras OSCs, além 

das analisadas, nas áreas de formação cultural, museus e difusão que a Secretaria da Cultura 

possui contratos com entidades não-estatais. Enquanto isso, a pesquisa utiliza uma visão 

intrínseca para o caso do Estado de São Paulo, ou seja, não é intenção deste estudo generalizar 

os aprendizados para outras experiências de parceria entre Organizações Sociais e o Poder 

Público, uma vez que a Secretaria da Cultura de São Paulo é um caso específico de gestão 

cultural via OSCs. 

Nesse sentido, utilizamos o método de estudos comparados entre a área de museus e 

a área de formação cultural, com análise de dois Contratos de Gestão para cada área. Segundo 

Lijphart (1971), o método comparado para pesquisas qualitativas define-se como uma 

abordagem de investigação que revela similaridades e contrastes entre eles, além de responder 

de que forma as variações de alguns atributos interferem sobre outros, tendo por finalidade 

extrair explicações causais de cunho generalizante 

Este estudo assume uma abordagem exploratória, por explorar uma área na qual há 

pouco conhecimento acumulado e sistematizado: a gestão cultural por OSs. Gil (2010) 

conceitua que uma análise exploratória pretende proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses.  

 

3. CASOS SELECIONADOS 

Os casos para este estudo foram delimitados a partir da banca de qualificação, realizada 

em 6 de agosto de 2018. Na ocasião, a sugestão foi que a análise partisse de determinados 

Contratos de Gestão, e não de um olhar global sobre as Organizações Sociais de Cultura, como 
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era a intenção inicial desta pesquisa. Também foi indicado que os Contratos de Gestão 

analisados fossem da gestão do ex-Secretário da Cultura Marcelo Mattos Araújo. Com grande 

vivência na área de museus, tendo ele mesmo dirigido uma das principais Organizações Sociais 

de Cultura do Estado (Associação Pinacoteca), sua gestão de abril de 2012 a junho de 2016 é 

referência em gestão técnica, artística e política – assim considerada pelos especialistas em 

política cultural. Assim, definimos cinco estudos de caso a partir de Contratos de Gestão e seus 

Termos de Aditamento, realizados durante a gestão de Marcelo Araújo. O Quadro 3 expõe a 

seleção de casos neste trabalho. 

 

Contrato de Gestão 
Organização Social de Cultura 

Responsável 

Unidade Gestora da 

Secretaria Vinculada 

Casa das Rosas e Casa 

Guilherme de Almeida (2012-

2017) 

Poiesis – Instituto de Apoio a 

Cultura, a Língua e a Literatura 

Unidade de Preservação do 

Patrimônio Museológico – 

UPPM 

Museu da Língua Portuguesa 

(2012-2016) 

IDBRASIL Cultura, Educação e 

Esporte 

Unidade de Preservação do 

Patrimônio Museológico – 

UPPM 

Projeto Guri - Capital e 

Grande SP (2013-2017) 

Associação de Cultura, 

Educação e Assistência Social 

Santa Marcelina  

Unidade de Formação Cultural 

– UFC 

Fábrica de Cultura Parque 

Belém (2012-2016) 

Catavento Cultural e 

Educacional 

Unidade de Formação Cultural 

– UFC 

Orquestra Sinfônica do Estado 

de São Paulo / Sala São Paulo 

/ Festival de Inverno de 

Campos do Jordão (2010-

2015) 

Fundação OSESP 
Unidade de Difusão Cultural, 

Bibliotecas e Leitura – UDBL 

Quadro 3 – Casos selecionados ao estudo  

Fonte: elaboração própria 

 

Além do recorte temporal para o período de 2012 a 2016, buscando Organizações 

Sociais de Cultura com CGs ora em vigência, outras variáveis foram levadas em consideração 

para escolha dos casos com base na revisão da literatura e nos objetivos desta pesquisa. Foram 

elas:  

 Porte da Organização Social de Cultura;  

 Relevância no cenário cultural;  

 Histórico de parceria com a Secretaria da Cultura; e  

 Disponibilidade de acesso ao Contrato de Gestão e a seus Termos de Aditamento 

no portal Transparência Cultura do Governo do Estado de São Paulo. 
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As duas primeiras variáveis seguiram o estudo de Matta (2013), que realizou uma 

análise da implementação de três OSCs. As variáveis de histórico de parceria e disponibilidade 

de acesso dos documentos surgiram a partir das necessidades da pesquisa, utilizando uma 

abordagem mista de indução (data-driven) e dedução (theory-driven) (Langley, 1999). 

Conforme apresentado no Quadro 3, escolhemos dois casos das áreas de formação 

cultural e museus, possibilitando compará-los entre si visando verificar semelhanças e 

diferenças. Ressaltamos que nesta pesquisa, os casos foram utilizados para embasar reflexões 

sobre a interação entre a Secretaria e a OSC de determinada área. 

O “Projeto Guri – Capital e Grande SP” e a “Fábrica de Cultura Parque Belém” são 

executados por duas OSCs de grande porte e atuam com formação de jovens, porém, para a 

gestão do Catavento Cultural e Educacional, engloba-se, também, cursos para adultos. 

Na área de museus, verificamos a atuação de uma OSC de médio porte, o IDBR, que 

enfrentou, no período estudado, o incêndio do Museu da Língua Portuguesa e é também gestora 

de outro equipamento de grande visibilidade, o Museu do Futebol; e a Poiesis – Instituto de 

Apoio a Cultura, a Língua e a Literatura, de grande porte, sendo a OSC que possui maior 

quantidade de Contratos de Gestão vigentes com a SEC. 

A Fundação OSESP foi eleita como caso único da área de difusão por entendermos que 

sua relevância, história, porte e especificidades ilustram, de melhor maneira, a área, não sendo 

possível comparação com outras orquestras ou OSCs do ramo – dessa maneira, a Fundação 

OSESP é um caso intrínseco (Stake, 1998). 

Todos os casos tiveram o primeiro ano do Contrato de Gestão na gestão do ex-Secretário 

Marcelo Araújo. A exceção é a Fundação OSESP que, apesar da qualificação e dos dois 

primeiros anos de execução ocorrerem na gestão do ex-Secretário Andrea Matarazzo, a maior 

parte de sua implementação, bem como, consideráveis mudanças que serão apresentadas no 

Capítulo 6, foram realizadas durante da gestão do ex-Secretário Marcelo Araújo. 

 

4. COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

Para coleta e análise dos dados desta pesquisa, os critérios utilizados para investigação 

dos dados qualitativos seguiram os pressupostos de Tracy (2010) – a sinceridade, a 



41 
 

credibilidade, a ética e a contribuição significativa para a literatura. De tal forma, estes critérios 

garantem a qualidade na aplicação dos métodos de coleta e análise dos dados do estudo. 

Nesse sentido, este trabalho utilizou dois caminhos metodológicos. O primeiro foi a 

análise documental em cinco contratos de gestão, seus anexos técnicos, e seu Termos de 

Aditamento. O Quadro 4 sistematiza os documentos analisados, em que o estudo foi feito nos 

meses de agosto a outubro de 2018.  

 

Contrato de Gestão Documentos analisados 
Organização Social de 

Cultura Responsável 

Casa das Rosas e Casa 

Guilherme de Almeida 

(2012-2017) 

1 Contrato de Gestão (Nº 05/2012); 

5 Anexos Técnicos; 

5 Termos de Aditamento. 

Poiesis – Instituto de Apoio a 

Cultura, a Língua e a Literatura 

Museu da Língua Portuguesa 

(2012-2016) 

1 Contrato de Gestão (Nº 04/2012); 

5 Anexos Técnicos; 

5 Termos de Aditamento. 

IDBRASIL Cultura, Educação 

e Esporte 

Projeto Guri - capital e 

grande SP (2013-2017) 

1 Contrato de Gestão (Nº 02/2013); 

5 Anexos Técnicos; 

7 Termos de Aditamento. 

Associação de Cultura, 

Educação e Assistência Social 

Santa Marcelina  

Fábrica de Cultura Parque 

Belém (2012-2016) 

1 Contrato de Gestão (Nº 03/2012); 

5 Anexos Técnicos; 

5 Termos de Aditamento. 

Catavento Cultural e 

Educacional 

Orquestra Sinfônica do 

Estado de São Paulo / Sala 

São Paulo / Festival de 

Inverno de Campos do Jordão 

(2010-2015) 

1 Contrato de Gestão (Nº 40/2010); 

5 Anexos Técnicos; 

7 Termos de Aditamento. 

Fundação OSESP 

Quadro 4 – Detalhamento da análise documental 

Fonte: elaboração própria 

 

Silva et al. (2009) apontam que a análise documental pretende produzir ou reelaborar 

conhecimentos e criar novas formas de compreender os fenômenos, tendo como pano de fundo 

uma estrutura teórica. Para May (2004), deve-se levar em consideração que os documentos 
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também são representações construídas da realidade, ou seja, são interessantes pelo que deixam 

de fora, assim como pelo que contêm. Conforme Langley (1999), os documentos oficiais 

analisados permitiram acessar um posicionamento oficial, sem lidar com sentimentos, emoções 

escondidas, etc. 

A conceituação de Cellard (2008) para análise documental pautou esta análise, em que 

para cada documento selecionado foram aplicadas as cinco dimensões propostas pelo autor. 

Primeiramente, realizamos uma adequada compreensão do contexto histórico, social, político e 

cultural no qual foram produzidos. Segundo, pautamos nosso entendimento sobre os autores 

(sejam instituições ou pessoas), os interesses que representam e o público a quem foi 

direcionado. Terceiro, verificamos a autenticidade e confiabilidade dos dados que veiculam. 

Quarto, fizemos uma avaliação dos conceitos-chave e da lógica interna do texto. E, por fim, 

realizamos uma a análise de seu conteúdo a fim de interpretar, produzir e reelaborar 

conhecimentos, criando novas formas de compreender os fenômenos – e aqui relacionamos 

com a análise de conteúdo proposta por Bardin (2006). 

O segundo caminho adotado foi a realização entrevistas semiestruturadas (também 

denominadas de mixed approach e focalizadas). Segundo Britto e Feres (2011), a entrevista 

focalizada enfatiza um tema bem específico quando, ao entrevistado, é permitido falar 

livremente sobre o assunto, mas com o esforço do entrevistador para retomar o mesmo foco 

quando ele começa a desviar-se. O Quadro 5 apresenta os setores e as instituições que foram 

entrevistadas para este estudo.  

 

Instituições que receberam entrevistas  

Secretaria Estadual da Cultura 

Unidade de Difusão, Bibliotecas e Leitura (UDBL) 

Unidade de Formação Cultural (UFC) 

Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico (UPPM) 

Unidade de Monitoramento (UM) 

Ex-Secretário de Estado da Cultura 

Organizações Sociais de Cultura 

Poiesis – Instituto de Apoio a Cultura, a Língua e a Literatura 

IDBRASIL Cultura, Educação e Esporte 
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Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa 

Marcelina  

Catavento Cultural e Educacional 

Fundação OSESP 

Quadro 5 – Instituições entrevistadas ao estudo 

Fonte: elaboração própria 

 

Todas as instituições analisadas receberam uma entrevista com um ator principal, com 

exceção de uma Organização Social de Cultura, em que foi realizada uma entrevista com dois 

gestores simultaneamente. Assim como os casos, os entrevistados foram selecionados pela base 

teórica, com o objetivo de aumentar o entendimento do fenômeno estudado em cada um dos 

casos (Stake, 1998). 

Ressaltamos que para preservar a identidade dos participantes, nenhum deles foi citado 

nominalmente neste estudo. No Quadro 6 e ao decorrer do estudo utilizamos a sigla “S” para 

os entrevistados do âmbito da Secretaria da Cultura; e a sigla “O” para os que são do âmbito 

das Organizações Sociais de Cultura.  

Além disso, consideramos a Unidade de Monitoramento como Unidade Gestora na 

descrição do “perfil profissional” para preservar a identidade do entrevistado. Ressaltamos que 

todos os entrevistados assinaram termo de consentimento, que indicava o sigilo de informações 

e o anonimato (vide modelo no Apêndice A).  

 

Nomenclatura adotada 

na pesquisa para os 

entrevistados 

Perfil profissional Data da entrevista Tempo de entrevista 

S1 

Coordenador de Unidade 

Gestora há cerca de dois 

anos – cargo de confiança 

28 de novembro de 2018 39 minutos 

S2 

Coordenador de Unidade 

Gestora há cerca de dois 

anos – cargo de confiança 

07 de dezembro de 2018 1h e 07 minutos 

S3 

Coordenador de Unidade 

Gestora há cerca de dois 

anos – servidor efetivo 

07 de dezembro de 2018 1h e 12 minutos 



44 
 

S4 

Coordenador de Unidade 

Gestora há cerca de cinco 

anos – servidor efetivo 

18 de dezembro de 2018 1h e 11 minutos 

S5 
Ex-Secretário de Estado da 

Cultura 
14 de dezembro de 2018 1h e 04 minutos 

O1 

Diretor de Organização 

Social de Cultura – mais de 

10 anos de experiência no 

cargo 

29 de novembro de 2018 1h e 13 minutos 

O2 

Diretor de Organização 

Social de Cultura – mais de 

10 anos de experiência no 

cargo 

14 de dezembro de 2018 1h e 29 minutos 

O3 

Diretor de Organização 

Social de Cultura – mais de 

10 anos de experiência no 

cargo 

28 de novembro de 2018 Entrevista por e-mail 

O4 

Conselheiro de 

Organização Social de 

Cultura – mais de dois 

anos de experiência no 

cargo 

13 de dezembro de 2018 45 minutos 

O5 

Gestor de Organização 

Social de Cultura – mais de 

cinco anos de experiência 

no cargo 

20 de dezembro de 2018 

1h e 27 minutos 

O6 

Gestor de Organização 

Social de Cultura – mais de 

cinco anos de experiência 

no cargo 

20 de dezembro de 2018 

Quadro 6 – Atores entrevistados à pesquisa  

Fonte: elaboração própria 

 

Com exceção de uma entrevista realizada por e-mail, todas as demais foram realizadas 

presencialmente nos locais de trabalho dos entrevistados. Apontamos que, para a entrevista por 

e-mail – “O3” – e para a entrevista com “O1” foi necessário o envio prévio do questionário a 

ser aplicado, bem como, projeto de pesquisa sobre essa dissertação. Além disso, a entrevista 

com o O5 e O6 foi concomitante, ou seja, os dois atores participaram ao mesmo tempo do 

momento da entrevista. 
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A estratégia de realizar as entrevistas após a análise documental foi escolhida a partir 

do amadurecimento da questão de pesquisa, bem como, visando sanar dúvidas dos Contratos 

de Gestão e de seus Termos de Aditamento, da análise documental, ao longo da realização das 

entrevistas. De tal maneira, as entrevistas, além de elucidarem lacunas nos documentos, 

permitiram vislumbrar omissões nestes textos escritos em um determinado contexto e com 

finalidade oficial. 

As entrevistas seguiram uma mesma base de perguntas (vide Apêndice B) e com 

exceção da entrevista realizada por e-mail, todas as outras foram gravadas por aplicativo de 

celular e transcritas em documentos do Microsoft Word. Na análise, apontamos categorias 

comuns entre todas (Bardin, 2006) e, a partir disso, os dados coletados foram organizados em 

tabelas no Microsoft Excel com o objetivo de facilitar a visualização dos resultados encontrados 

e identificar relações entre categorias (Langley, 2009). 

 

5. ANÁLISE ADOTADA PARA OS RESULTADOS E ESTRUTURA DE 

APRESENTAÇÃO 

O material obtido a partir das entrevistas e da análise documental foi analisado com a 

utilização da técnica de análise de conteúdo para tratamento, inferência e interpretação dos 

dados, organizados em etapas e procedimentos claros (Bardin, 2006). Dellagnelo & Silva 

(2005) apontam que a análise de conteúdo vem sendo cada vez mais utilizada das no campo da 

administração no Brasil, especialmente nas pesquisas qualitativas.  

A análise de conteúdo é definida como um conjunto de técnicas de análise de 

comunicações, visando ultrapassar as incertezas e enriquecer a leitura dos dados coletados. 

Nesse sentido, Vergara (2005) aponta que a análise de conteúdo constitui uma técnica que 

trabalha os dados coletados, objetivando a identificação do que está sendo dito a respeito de 

determinado tema. 

Neste trabalho, os dados coletados por meio da análise documental e das entrevistas 

foram divididos em três grandes eixos de análise que nomeiam os capítulos seguintes. Neles, o 

estudo gerou categorias que foram analisadas em seções, seguindo os preceitos de Bardin 

(2006). 
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Eixo de Análise Categoria Aprofundada 

Secretaria de Estado da Cultura 

Unidade de Monitoramento 

Ausência do papel da Secretaria 

da Cultura 

O Modelo de Organização Social 

de Cultura 

Contrato de Gestão 

Accountability 

Gestão para resultados 

Estudo de casos múltiplos 

Gestão de museus, formação 

cultural e difusão 

Parceria 

Tipologias de OSCs: 

especializadas e gerenciais  

Autonomia 

Quadro 7 – Eixos e categorias de análise  

Fonte: elaboração própria seguindo Bardin (2006) 

 

Diante do exposto, estes eixos de análise fazem parte da terceira fase de análise de 

conteúdo de acordo com Bardin (2006). Para o autor, após a pré-análise (primeira fase) e a 

exploração do material (segunda fase), o tratamento dos dados, inferência e interpretação 

culminam em interpretações que geram análises reflexivas e críticas, a partir da codificação, da 

classificação e da categorização dos dados da pesquisa. 

Além do mais, utilizamos a estratégia narrativa para apresentação dos resultados e 

discussão com base em Langley (1999). De acordo com a autora, esta abordagem é adequada 

para estudos de casos, pois possibilita um alto grau de autenticidade devido à variedade e 

riqueza dos acontecimentos descritos e das relações entre eles. 
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CAPÍTULO 4: A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

O eixo de análise da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo é explorado em quatro 

seções. A primeira faz uma narrativa do histórico e da estrutura da pasta. Já a segunda seção 

faz uma análise sobre a Unidade de Monitoramento, com seu histórico, sua atuação e suas 

formas de relacionamento baseadas em controles. A terceira seção narra o histórico dos 

Secretários de Cultura, evidenciando como seus diferentes perfis contribuíram, ou não, para o 

modelo de OS na SEC. Por fim, a quarta seção discute sobre a ausência do papel da Secretaria 

da Cultura atualmente.  

Ressaltamos que a segunda e a quarta seção são categorias de análise, conforme Bardin 

(2006), que foram intercaladas com narrativas históricas para contextualização da pesquisa, 

seguindo a estratégia narrativa de Langley (1999). 

 

1. HISTÓRICO E ESTRUTURA DA SECRETARIA 

A Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo foi criada como órgão estadual pelo 

Decreto nº 13.426 de 16 de março de 1979, sendo desvinculada da antiga Secretaria de Cultura, 

Esportes e Turismo (no Decreto nº 49.165/1967). Apesar da estrutura da Secretaria da Cultura 

ser criada na década de 70, o tema da cultura no Estado de São Paulo tem início na década de 

40, com a criação do Decreto-Lei nº 13.411 de 1943, que “cria, diretamente subordinado ao 

Chefe do Governo do Estado, o Conselho Estadual de Bibliotecas e Museus” (São Paulo, 1943). 

A partir disso, várias legislações pontuais foram institucionalizadas pela Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP).  

Porém, essa nova Secretaria da Cultura criada em 1979 não possuía estrutura funcional 

plenamente implantada a altura das demandas necessárias. Nesse sentido, ao longo do tempo, 

houve um déficit considerável de funcionários públicos. Essa fragilidade foi enfrentada por 

algumas estratégias de contrações irregulares, no ponto de vista jurídico, ao longo do tempo: 

dentre elas, contratação por serviços temporários por meio de empresas. 

Por exemplo, no caso havia o Banespa, que era o Banco associado ao Estado de São 

Paulo, e tinha um subsidiário chamado Baneser. As pessoas eram contratadas pelo 

Baneser para prestação de serviços nos equipamentos vinculados à Secretaria. Isto, é 

claro, gerava uma situação absolutamente inadequada, intranquila e injusta. (S5, 

2018, grifo nosso). 
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Para solucionar o processo de contratações, além das dificuldades de compras 

(dependência de licitação), o modelo de Organização Social foi implantando no plano estadual 

com a Lei Complementar nº 846/1998. Porém, a destinação deste mecanismo à área da cultura 

se deu de modo particular:  

A Lei previa a utilização do modelo tanto para a área da saúde como de cultura, esta 

última resultante de ação de última hora do então secretário de estado da cultura que 

incluiu um inciso neste sentido, já que o documento havia sido concebido inicialmente 

na Secretaria da Saúde para lidar especificamente com a questão hospitalar. 

Preocupava o secretário a inadequação do modelo vigente para operar a Orquestra 

Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP). (Costin, 2005, p.3). 

Mesmo após a promulgação da Lei das OSs no âmbito estadual, em 1998 (Decreto-Lei 

nº 43.493/1998), a administração direta continuava utilizando processos precários, em 

contratações temporárias sem vínculos formais. Os chamados “funcionários credenciados” 

tinham suas contratações viabilizadas por decretos governamentais. Com as inúmeras 

irregularidades de contratações, houveram questionamentos de diversas autoridades da Justiça 

do Trabalho, dentre elas, o Ministério Público do Trabalho, que obrigou a Secretaria a firmar 

Termos de Ajustamento de Conduta para que fosse regularizada a situação. No último deles, o 

TAC - Inquérito Civil nº 283/2000, assinado em 26/12/2002, foi estipulado o prazo máximo de 

36 meses para regularização de todas as contratações (São Paulo, 2018b). 

Nesse sentido, a realização de parcerias com a sociedade civil, por meio da gestão das 

Organizações Sociais surge como solução para adequar as contratações, uma vez que a 

legislação exige que os contratos com os funcionários sejam CLT. Além disso, a adoção do 

modelo OS facilita os processos de compras e contratações de serviços: não havendo vínculo 

direto à Lei 8.666/1993, existe maior agilidade, mesmo que os processos sejam condicionados 

a regulamentos próprios de cada OS aprovados pela SEC (São Paulo, 2018b). 

Para formalização de Contratos de Gestão das primeiras OSs, a Secretaria exigia que a 

qualificação de entidades do terceiro setor como Organizações Sociais fosse baseada em 

experiência comprovada ou vinculação com programas ou equipamentos culturais. Dessa 

maneira, a organização qualificada teria reconhecimento como entidade de interesse público e 

relevância social na área de cultura, atendendo à exigência da legislação. Porém, a SEC 

deparou-se com dificuldades em encontrar entidades que se enquadravam nesses requisitos, 

uma vez que a formalização e profissionalização do terceiro setor, em especial na área de 

cultura, é recente. Atendendo à publicidade requerida pela Lei nº 846/1998, foi mantido, 
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permanentemente, um chamamento para entidades interessadas em qualificarem-se como OSs, 

se cadastrarem no portal institucional da Secretaria da Cultura (São Paulo, 2018b). 

Ao mesmo tempo, enquanto aguardava entidades interessadas, a Secretaria decidiu 

buscá-las por iniciativa própria: a equipe técnica realizou uma intensiva gestão junto às 

associações de amigos dos equipamentos e programas culturais, já parceiros da administração 

direta, além de antigas instituições de cultura de São Paulo, o que resultou nas primeiras 

entidades qualificadas. Além disso, a Secretaria estimulou a criação de entidades para a gestão 

específica de determinados equipamentos culturais (São Paulo, 2018b). 

Assim, apenas no final de 2004, seis anos após a promulgação da lei, ocorreram as 

primeiras celebrações de Contratos de Gestão entre SEC e Organizações Sociais de Cultura. 

Foram eles: a Associação de Amigos do Projeto Guri, na área de formação cultural; a 

Associação Paulista de Amigos da Arte, na área de difusão. 

No ano de 2006, observa-se ampla reestruturação da Secretaria, o que Matta (2013) 

indica que como decorrência das assinaturas dos Contratos de Gestão com as OSCs, uma vez 

que as atividades da SEC deveriam ser alteradas para atendimento ao modelo de parceria em 

fase de implementação.  

Desse modo, após o Decreto nº 50.941, de 5 de julho de 2006, que estipula a primeira 

estrutura da Secretaria, houveram quatro Decretos-Lei subsequentes que a modificaram para 

chegar na estrutura atual: a) Decreto nº 55.913/2010, que institui a Unidade de Bibliotecas e 

Leitura (UBL); b) Decreto nº 59.046/2013, que cria a Unidade de Monitoramento (UM); c) 

Decreto nº 60.681/2014, que institui a Comissão de Avaliação da Execução dos Contratos de 

Gestão das Organizações Sociais da Área da Cultura; e d) Decreto nº 61.832/2016, responsável 

pela criação da Unidade de Fomento e Economia Criativa (UF), reorganizando a antiga Unidade 

de Fomento e Difusão da Produção Cultural (UFDPC), que foi fundida com a Unidade de 

Bibliotecas e Leituras e agora se chama Unidade de Difusão, Bibliotecas e Leitura (UDBL) 

(São Paulo, 2006a, 2013, 2014, 2016). 

Até janeiro de 2019, a estrutura da Secretaria era a detalhada abaixo: 

I. Gabinete do Secretário; 

II. Conselho Estadual de Cultura; 

III. Conselho de Orientação da Loteria da Cultura; 
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IV. Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Turístico do Estado (CONDEPHAAT); 

V. Comissão de Avaliação da Execução dos Contratos de Gestão; 

VI. Unidade de Monitoramento (UM); 

VII. Unidades de Atividades Culturais: 

a) Unidade de Formação Cultural (UFC); 

b) Unidade de Fomento e Economia Criativa (UF); 

c) Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico (UPPH); 

d) Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico (UPPM); 

e) Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura (UDBL); 

VIII. Entidades vinculadas:  

a) Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativas;  

b) Fundação Memorial da América Latina. 

Assim, de acordo com “Caderno UM Especial 5 anos”, a partir da legislação de 2016 

que visou a reorganização da Secretaria: “a administração direta dos equipamentos culturais, 

programas e grupos artísticos da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo foi integralmente 

transformada em administração em parceria com as organizações do terceiro setor” (São Paulo, 

2018b, p. 09). 

Logo, dentre as inovações para gerência dos CGs, em 2014 cria-se a Comissão de 

Avaliação da Execução dos Contratos de Gestão que prevê a fiscalização periódica dos CGs, 

gerando pareceres e relatórios com a avaliação das atividades desempenhadas e dos resultados 

obtidos pelas Organizações Sociais de Cultura. Sua composição possui cinco membros da 

sociedade civil e quatro servidores públicos estaduais, não necessariamente alocados na 

Secretaria da Cultura. 

Como o enfoque desta pesquisa é a relação entre a Secretaria da Cultura e as 

Organizações Sociais, delimitamos a análise da Secretaria em quatro Unidades que atuam 

diretamente com as OSCs: Unidade de Formação Cultural (UFC), Unidade de Preservação do 

Patrimônio Museológico (UPPM), Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura (UDBL) 

– Unidades Gestoras; e a Unidade de Monitoramento (UM). A Comissão de Avaliação não foi 

priorizada para análise, pois não possui equipe própria alocada, dentro da Secretaria, para 

realização de suas avaliações.  
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Assim, optamos em deixar a seção específica seguinte para o histórico da Unidade de 

Monitoramento que foi a grande inovação do recorte do período estudado na SEC: a gestão de 

Marcelo Araújo (2012-2016). O detalhamento das outras Unidades Gestoras está no capítulo 

seguinte, que consta a análise de casos múltiplos, em que relacionamos a Unidade Gestora 

específica aos Contratos de Gestão analisados. 

 

2. UNIDADE DE MONITORAMENTO (UM) 

Agranoff e Mcguire (1999) trazem que os processos de definição e gestão de políticas 

públicas apresentam desafios para coordenação, principalmente no que se refere à tomada de 

decisões e à definição de metas e diretrizes. Tornam-se necessários mecanismos institucionais 

e instrumentos de gerenciamento de processos: e aqui está a atuação da Unidade e 

Monitoramento (UM) dentro da Secretaria Estadual da Cultura. 

A Unidade de Monitoramento foi criada pelo Decreto nº 59.046/2013, visando a 

elaboração de diretrizes e procedimentos para acompanhamento, monitoramento e avaliação 

das parcerias consolidadas entre Secretaria e as Organizações Sociais de Cultura, além de 

capacitar internamente seus servidores e apoiar o desenvolvimento de indicadores culturais 

(Transparência Cultura, s/d5). 

Sua iniciativa foi na gestão no ex-Secretário Andrea Matarazzo, com a instituição de um 

grupo de trabalho de controle e monitoramento dos contratos de gestão, que objetivava, de 

acordo com a Resolução SC nº 67, “orientar e uniformizar procedimentos, internos e externos, 

desde a convocação pública, análise do processo de celebração, prestação de contas e conclusão 

dos contratos de gestão” (São Paulo, 2018b, p. 11). 

Além disso, o grupo de trabalho tinha a função de auxiliar a Comissão de Avaliação dos 

Resultados dos Contratos de Gestão. O funcionamento deste grupo de trabalho ocorreu até a 

efetiva criação da Unidade no Decreto nº 59.046/2013 – formulado na gestão Andrea Matarazzo 

e publicado em Diário Oficial já na gestão Marcelo Araújo (São Paulo, 2018b). 

De acordo com Faria (2000), o monitoramento de políticas públicas possibilita 

acompanhar e controlar a política permanentemente durante o processo de implementação, 

sendo realizado conforme os resultados ou objetivos são alcançados. No caso do modelo de 
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Organização Social de Cultura, em São Paulo, o monitoramento ocorre via Unidade de 

Monitoramento a partir dos objetivos e metas estipulados no CG. 

A UM é um dos eixos principais deste estudo pois possui um viés diferente das Unidades 

Gestoras (UDBL, UPPM e UFC) – enfoque na eficiência, enquanto as outras Unidades Gestora 

verificam a eficácia. Ademais, a UM foi instituída no recorte histórico desde estudo: a gestão 

do ex-Secretário Marcelo Araújo. Os estudos na área averiguados não possuem análise sobre a 

relação dessa unidade entre as outras UGEs e as OSCs – apenas a pesquisa de Bittencourt (2014) 

comenta sobre a Unidade de Monitoramento, mas, de uma maneira pouco aprofundada. 

Hierarquicamente, a UM está no mesmo patamar que as outras Unidades Gestoras. 

Quem assumiu a coordenação da Unidade de Monitoramento foi a então coordenadora da 

Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico da época9 pelo reconhecimento do 

trabalho efetuado de 2008 a 2013 em estabelecer diretrizes finalísticas claras e comuns para 

todos os museus e para todas as parcerias da área de museus, com intensa articulação com as 

Organizações Sociais parceiras (São Paulo, 2018b). 

A UM surgiu, dentre seus propósitos, para instituir indicadores para a área da cultura. 

Porém, a unidade esbarrou com dois impeditivos: primeiramente, não existia um propósito das 

ações da Secretaria de forma sistematizada (nem mesmo para a maioria de seus gestores 

técnicos); por outro lado, havia a ausência de dados minimamente organizados para que se 

pudesse compreender o histórico de ações (São Paulo, 2018b). 

Desde sua criação, a UM tem investido seus esforços em parametrizar os dados gerados 

pelas OSCs. Dentre as estratégias, a UM criou os chamados Procedimentos Operacionais 

Parametrizados (POPs), documento que precisa ser preenchido de maneira detalhada por OSCs 

e Unidades Gestoras de como são realizadas as seguintes ações: convocação pública; proposta 

técnica e orçamentária para o Contrato de Gestão; assinatura de Contrato de Gestão e Anexos 

1 a 5; Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão; relatórios trimestrais e quadrimestrais das 

OSs; pareceres trimestrais das UGEs; acompanhamento periódico (visitas técnicas; reuniões); 

relatórios anuais técnicos e de prestação de contas das OSs; pareceres anuais das UGEs; 

relatórios e pareceres conclusivos de encerramento de contrato; atendimento a órgãos de 

fiscalização e imprensa/comunicação (São Paulo, 2013). 

                                                           
9 Claudinélli Ramos assumiu a UM em 2013 e continua como coordenadora da unidade até o presente momento. 
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Logo, com um foco em padrões e processos, a UM utilizou o ano de 2013 para coleta 

de informações, organização interna e instituição de dois acompanhamentos qualitativos: 

reuniões ampliadas gerais e visitas técnicas. A partir de 2014, outras realizações foram feitas 

pela UM: entrega de Pareceres Econômico Financeiros Anuais de Monitoramento e Avaliação 

dos Contratos de Gestão; lançamento do Índice de Transparência nos Sites dos Objetos 

Contratuais das Parcerias com OSs de Cultura, com apoio da Secretaria de Gestão Pública (atual 

Secretaria de Planejamento e Gestão); tentativas de implantação do Sistema de Monitoramento 

e Avaliação da Cultura; entre outras (São Paulo, 2018b). 

Apesar do entrevistado da Unidade de Monitoramento frisar que o objetivo da 

coordenadoria não é fiscalizar, sendo acompanhar a execução dos Contratos de Gestão das 

OSCs realizando uma segunda avaliação após o parecer da Unidade Gestora, o monitoramento 

realizado pela UM tem com foco na prestação de contas e controle de procedimentos, conforme 

análises de relatórios e entrevistas dessa pesquisa. Nesse sentido, acreditamos que existe uma 

fiscalização exacerbada da UM para as outras UGEs e para OSCs, desequilibrando a relação de 

parceria existente entre a SEC e as OSCs. 

A partir das entrevistas da pesquisa, podemos indicar dois grandes avanços da UM. O 

primeiro é em viés quantitativo, com a análise da prestação de contas das OSCs e a criação do 

Sistema Estadual de Monitoramento e Avaliação da Cultura (SMAC): antes da Unidade de 

Monitoramento, não havia um órgão específico da Secretaria que concentrasse essa análise de 

eficiência e pudesse acompanhar a parceria com as OSCs, indicando recomendações para 

quando existe alguma discrepância. Assim, para um acompanhamento mais ágil dos dados, a 

UM está em processo de criação10 do Sistema Estadual de Monitoramento e Avaliação da 

Cultura, em que tanto as OSCs, como as UGEs vão imputar seus dados e o próprio sistema fará 

cruzamentos e possibilitará análises.  

O outro avanço da UM é no âmbito qualitativo: a UM, desde sua criação em 2013, faz 

tentativas de um acompanhamento mais próximo das OSCs. Para isso, instituiu as reuniões 

ampliadas e as visitas técnicas nas OSCs. As reuniões ampliadas, entre Unidade Gestora, OSCs 

e UM foram extintas em 2016, e era o momento oportuno de discussões e alinhamentos entre 

as três instâncias: OSCs, Unidades Gestoras e UM visando análise e validação das etapas de 

aperfeiçoamento do modelo de gestão.  

                                                           
10 Até o momento, o SMAC não está em funcionamento devido à falta de recursos para sua implantação. 
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Já as visitas técnicas são reuniões in loco aos objetos culturais e às áreas administrativas 

dos contratos de gestão que visam acompanhar a execução, gerando, caso necessário, 

recomendações da UM à OSC.  De acordo com o “Caderno UM Especial 5 anos”, a equipe da 

Unidade de Monitoramento realizou um total anual de 279 visitas técnicas ao longo de seus 

cinco primeiros anos de existência: 25 em 2013; 64 em 2014; 60 em 2015; 33 em 2016; 33 em 

2017 e 64 em 2018 (São Paulo, 2018). 

Ela [UM] faz visitas técnicas para acompanhar, por exemplo, em que maneira nós 

estamos organizados para cumprir o meu Manual de Recursos Humanos, o processo 

de seleção, etc. Ela [UM] vem de vez em quando, que é a visita técnica, pega uns três 

processos e dá uma olhada. Não é uma auditoria, porque eu tenho diversas auditorias, 

inclusive independente (...), mas a UM tem ideia de como as coisas estão indo, se 

precisa de alguma ação. (O2, 2018, grifo nosso). 

Porém, mesmo com as visitas técnicas (que ocorrem esporadicamente), a UM é distante 

das Organizações Sociais e acaba se mostrando mais controladora, ao invés de parceira. Sendo 

assim, as análises sobre a UM geraram nossa principal conclusão sobre a categoria: a Unidade 

de Monitoramento possui um olhar exclusivamente quantitativo e de controle sobre as ações 

culturais das geradas pelas Organizações Sociais de Cultura e intermediadas pelas Unidades 

Gestoras.  

Mesmo que a UM tenha como enfoque a eficiência, seu distanciamento e sua “bandeira 

da parametrização” recai nas OSCs como mais um controle a se seguir, para uma Unidade que, 

por ter um relacionamento mínimo, acaba analisando os dados de modo exclusivamente 

quantitativo, muitas vezes, sem entendimento sobre o que representa determinada informação. 

A Unidade de Monitoramento, que já não conhece tão bem nossos dados, faz 

cálculos e, às vezes, emitem relatórios que não estão de acordo com os dados dos 

nossos relatórios. Vou dar um exemplo: nós temos cursos que são semestrais, então 

temos os alunos matriculado no semestre, e o nosso relatório é trimestral. Então a 

gente faz o relatório de janeiro, fevereiro, março e a gente envia o relatório em abril. 

Os dados [do relatório trimestral] de junho têm a mesma quantidade de matriculados, 

porque ele é um curso semestral. Então nós, OS, preenchemos a justificativa que 

continuamos com os mesmos alunos do início do semestre. Mas eles lá [na Unidade 

de Monitoramento], somam. Eles pegam o relatório de cada trimestre e somam os 

dados, que ficam duplicados (...). Quando esses dados chegam na Comissão de 

Avaliação [dos Contratos de Gestão], que estão ainda mais distantes de nós, 

complica. Se a comissão esquece de ler a justificativa, ela também já faz uma leitura 

equivocada dos dados. Então eu percebo isso: quanto mais distante de nós, mais 

dificulta a leitura e o entendimento dos nossos dados. (O5, 2018, grifo nosso). 

Aqui, ressaltamos um ponto de atenção: a UM faz a gestão do Portal Transparência 

Cultura, do Governo de Estado e, para cada Contrato de Gestão, existe um quadro resumo de 

números anuais da OSCs em seus programas executados. Porém, com esse viés exclusivamente 
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quantitativo e sem entendimento dos dados das OSCs, é possível que os números apontados de 

beneficiários não estejam atualizados com os dados das OSCs. 

Eu vejo que a Unidade de Monitoramento virou uma análise de meio. É cumprimento 

de regras do TCE, cumprimento de regras de contratação, cumprimento de compras... 

virou isso, só regras. Não tem uma análise, não olha se a OS está cumprindo com a 

política pública de cultura. (O1, 2018, grifo nosso). 

Desse modo, verificamos que a UM participa da implementação como controle, 

característica top-down. Sabatier e Mazmanian (1980) analisam que a utilização de mecanismos 

de controle para realização dos objetivos na visão top-down sobre os agentes implementadores, 

no caso, as Organizações Sociais de Cultura, pressupõe uma visão singela e irreal da 

administração pública, visando a garantia da fidelidade da implementação ao desenho proposto 

inicialmente. Porém, ocorrem vários “vai e vens” ao longo da implementação, principalmente, 

por meio de Termos de Aditamento ao Contrato de Gestão. 

A corrente definida “implementação como controle” também não reconhece os 

caminhos e as adaptações necessárias pelos quais a implementação pode seguir, afastando-se 

do plano original.  Majone e Wildavsky (1995) afirmam que, nessa corrente, a partir da 

estipulação de metas e objetivos, as políticas devem ser controladas para que seus resultados 

sejam exatamente os previstos.  

Logo, é necessário que a UM reconheça que as adaptações e que, muitas vezes, podem 

não se encaixar em um dos padrões criados pela Unidade. Quando falamos de cultura, mesmo 

que em gestão cultural, o excesso de controles e procedimentos podem engessar, ao invés de 

impulsionar. 

Além disso, os controles processuais realizados pela UM são predominantes na 

administração direta, sendo que a necessidade do modelo de OS são controles finalísticos, que 

analisam o cumprimento de metas e o resultado, conforme determinado pelo MARE (Brasil, 

1997). Dessa maneira, a atuação da UM para a gestão organizacional não está alinhada aos 

mecanismos de controle previstos no PDRAE.  

Assim, é necessário que a Secretaria revise o papel da Unidade de Monitoramento e 

alinhe-o com as Unidades Gestoras e OSCs. Além desse alinhamento, em que a contribuição 

das outras áreas para redefinição da Unidade seria de grande importância, a UM poderia focar 

mais em capacitações e ações conjuntas entre as UGEs, em vez de dedicar-se, quase que 

exclusivamente, a processos, fluxos e procedimentos com um olhar excluso de controle. Para 
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Pacheco (1999) a capacitação contínua e permanente fortalece o núcleo estratégico do Estado 

e, consequentemente, dos servidores: tanto o 2º escalão, os coordenadores das UGEs, como os 

técnicos alocados. 

É necessário que a UM tenha um viés mais avaliativo e se aproxime mais das OSCs e 

das UGEs. Dessa maneira, o tempo investido em controle poderia ser revertido em pensar os 

objetivos estratégicos da SEC. 

A Secretaria, como um todo, precisa ter uma estrutura mais flexível e, sobretudo, com 

mais disponibilidade para desenvolvimento. Deve ficar menos presa a controlar 

passos, procedimentos e deixar fluir mais livremente a inteligência, a 

criatividade. (O2, 2018, grifo nosso). 

 

3. HISTÓRICO DOS SECRETÁRIOS DA CULTURA 

Desde o Decreto nº 43.493/1998, que dispôs sobre a qualificação de Organizações 

Sociais de Cultura no Estado de São Paulo, a SEC possuiu 10 (dez) Secretários da Cultura até 

o atual período, janeiro de 2019. Destes, apenas uma mulher: Claudia Costin (2003-2005). No 

Quadro 8 é possível verificar quem foram os Secretários, seus anos de gestão e o perfil de cada 

um. Aqui, denominou-se três tipos de perfil aos Secretários com base em Matta (2013): 

a) Artístico: formação e atuação profissional no ramo artístico e cultural, tendo 

experiência com gestão de equipamentos culturais; 

b) Gestor(a) Público(a): formação e atuação profissional relacionadas à gestão pública, 

com experiência em diversas áreas da administração pública, além de possuir 

carreira docente; 

c) Político: formação em áreas variadas, tendo participado de eleições anteriores. 

Possui atuação profissional em diversas áreas da administração pública de acordo 

com o partido político. 

 

Secretário(a) Período de Gestão Perfil  

Marcos Ribeiro Mendonça 1995 a Dez/2002  Político 

Cláudia Costin Jan/2003 a Mai/2005 Gestora Pública 

João Batista de Andrade Mai/2005 a Jan/2007 Artístico 

João Sayad Jan/2007 a Mai/2010 Gestor Público 

Andrea Matarazzo Mai/2010 a Abr/2012 Político 
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Marcelo Mattos Araujo Abr/2012 a Jun/2016 Artístico 

José Roberto Sadek Jun/2016 a Mar/2017 Artístico com viés técnico 

José Luiz Penna Mar/2017 a Abr/2018 Artístico com viés político 

Romildo Campello Abr/2018 até Dez/2018 Político 

Sérgio Sá Leitão Jan/2019 até o momento Político 

Quadro 8 – Secretários Estaduais de Cultura (1995-2019) 

Fonte: elaboração própria com base em Matta (2013) 

 

Assim, de acordo com o Quadro 8, verificamos que, majoritariamente, a SEC variou 

entre Secretários políticos e artísticos no comando da pasta. Iniciando por Marcos Mendonça 

(1995-2002), o ponto alto de sua gestão foi a discussão e inclusão da cultura na Lei nº 846/1998 

(Lei das OSs do Estado de São Paulo). Porém, a conjuntura da época não permitiu a 

implantação, de fato, do modelo OS em sua gestão. 

Sendo assim, coube à Cláudia Costin (2003-2005) a responsabilidade de dar 

andamento à implementação do modelo OS na pasta da cultura. Costin possuía um viés voltado 

à estruturação de parâmetros, estipulando referenciais alinhados à visão de Estado Gerencial11 

que orientou a criação do modelo OS, sendo responsável por realizar o chamado “choque de 

gestão” na Secretaria da Cultura. Essa estratégia foi responsável pela assinatura dos primeiros 

Contratos de Gestão, em 2004, e por uma ampla reforma interna na Secretaria que tinha como 

foco à adoção de rotinas de trabalho, estipulação de controle interno e a regularização das 

contratações da pasta – que foi finalizada na gestão seguinte (Costin, 2005). 

De acordo com entrevista S1 (2018), a gestão de Cláudia Costin foi a mais participativa 

na relação Secretário Estadual e Coordenadores das Unidades Gestoras. Por meio de uma 

construção colaborativa, foi necessário implantar o modelo OS, ao mesmo tempo que todas as 

ações culturais eram realizadas via administração direta, com seus problemas de controle e 

contratações. 

Já a gestão de João Batista Andrade (2005-2007) voltou-se à realização de ações 

culturais, dando autonomia para que cada área Unidade Gestora gerenciasse as OSCs alocadas 

da maneira que achasse cabível. João Sayad (2007-2010) assumiu a pasta em 2007 e promoveu 

uma reforma estrutural na Secretaria da Cultura, objetivando zerar as contratações precárias de 

                                                           
11 O gerencialismo apontado é o proposto por Bresser-Pereira na Reforma Gerencial de 1995. 
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funcionários, ainda remanescentes na Secretaria, e assegurando que todos os equipamentos, 

programas e grupos artísticos passassem à gestão das OSCs (São Paulo, 2018b).  

João Sayad é relatado em entrevista com S4 (2018) como o Secretário que proporcionou 

mais autonomia para as Unidades Gestoras da SEC trabalharem. Ele discordava de diversas 

ações realizadas pelas Unidades e pelas OSCs, porém, não interferia no processo para não 

“endurecer” o modelo OS, assim como os órgãos de controle (TCE e MPSP), em suas medidas 

de controle, faziam.  

A saída de João Sayad, para assumir a presidência da Fundação Paulo Anchieta, foi 

substituída pela entrada de Andrea Matarazzo (2010-2012) como novo Secretário que, por 

entrar com desconfiança do modelo OS, propõe diversas ações voltadas à parametrização, 

padronização e o aprimoramento de processos e procedimentos relacionados aos contratos de 

gestão. Com diversas realizações na sua gestão, dentre elas, a criação de grupo de trabalho para 

controle e monitoramento, o mesmo saiu da Secretaria para concorrer às eleições de vereador 

do município, defendendo avidamente o modelo de gestão por OS na área da cultura. 

Ele [Andrea Matarazzo] vê, em um primeiro momento, uma certa dúvida do modelo 

de OS e vai querer acompanhar mais de perto os processos. Ele não consegue achar 

clareza em prestações de conta que tinham muita diversidade de parâmetros e propôs 

uma estruturação. Ele dizia: “tem autonomia demais, vamos ter padrão, vamos ter 

parâmetro, vamos garantir uma mudança de estrutura porque acho que está havendo 

desperdício de recurso. No mínimo, quero entender melhor para ver se há ou não”. 

Para isso, o Andrea criou um grupo de trabalho de controle e monitoramento. Ele 

pedia a análise dos orçamentos de todos os contratos de gestão para diminuir o 

tamanho das áreas meio (...). O Andrea interfere um pouco em como elas 

[Organizações Sociais de Cultura] se organizam no sentido de focar o uso 

responsável do recurso público e otimizar o resultado, voltar o resultado para a 

realização de cunho mais cultural e artístico, mas também social (...). O Andrea entra 

suspeitando, mas ele saiu como um exímio defensor do modelo OS. (S4, 2018). 

O próximo Secretário da Cultura, Marcelo Araújo (2012-2016), em que sua gestão é 

alvo deste estudo, assumiu o cargo de Secretário da Cultura com o objetivo de consolidar o 

modelo de Organização Social, após sete anos de direção executiva da Associação Pinacoteca 

Arte e Cultura, acompanhando o processo de mudança da Pinacoteca, da administração direta, 

para Organização Social de Cultura.  

Nesse sentido, Marcelo Araújo foi o primeiro Secretário a entrar no cargo acreditando 

no modelo OS, que já estava consolidado e, sobretudo, considerando as Organizações Sociais 

de Cultura como parceiras da Secretaria, além de preocupar-se com a qualidade das entregas 

feitas pelas OSCs. 
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A questão para ele [Marcelo Araújo] é assim: é uma parceria, e ela não pode ser 

meramente um instrumento burocrático, que a Secretaria repassa o recurso para a 

OS fazer a meta já definida pela própria Secretaria (...). O Marcelo trouxe uma 

preocupação mais estruturada com a ideia de qualidade da entrega cultural. Ele se 

preocupa com a conformidade – tem que cumprir a lei, tem que entregar a papelada 

toda que está prevista, mas tem que fazer direito. E, direito, não só do ponto de vista 

regular, de prestar contas, mas do ponto de vista artístico. O Marcelo trouxe a 

preocupação de organizar as entregas culturais da melhor maneira possível. (S4, 

2018). 

Após a gestão de Marcelo Araújo, que foi a mais longa desde a saída de Marcos 

Mendonça, ocorreram três gestões relâmpago. A gestão José Roberto Sadek (2016-2017), que 

era Secretário-adjunto de Marcelo Araújo e, com nove meses de atuação, foi marcada por uma 

grave denúncia: houve a comprovação de ilegalidade com o Instituto Pensar, que firmou R$ 

600 mil em contratos de gestão irregulares no ano de 2013. Além disso, devido à crise 

financeira12, Sadek foi responsável pela extinção da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, 

com 64 músicos demitidos, gerando insatisfação generalizada na sociedade artística do estado13. 

A gestão de Sadek concentrou-se na busca da readequação e enxugamento 

orçamentário da Pasta, à luz da crise financeira. O período viu a redução de 

recursos para parcerias e convênios, a quase paralização total das obras de reforma, 

restauro e construção, com desmobilização gradual do estafe da Secretaria dedicado 

ao acompanhamento e gerenciamento dessas obras, e a paralização, extinção, redução 

ou mudança de gerenciamento de grupos artísticos e programas, como a Banda 

Sinfônica do Estado de São Paulo, a Orquestra Jazz Sinfônica e a Orquestra de Ópera 

do Theatro São Pedro. (São Paulo, 2018b, p. 22). 

Já Luiz Penna (2017-2018), além de trajetória artística, assumiu a pasta devido a aliança 

entre o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) – partido do Governador Geraldo 

Alckmin – e o Partido Verde (PV) – em que Penna é presidente – uma vez que precisava-se 

“abaixar a poeira” da denúncia e da insatisfação gerada na gestão Sadek, e utilizar como 

estratégia um grande nome de um partido aliado14 para assumir a pasta, facilitaria essa ação.  

Com o lema “a Cultura deve falar com todos”, a gestão Penna buscou tornar a Secretaria 

da Cultura um espaço mais acolhedor para os municípios e artistas, apesar do cenário de 

restrição orçamentária que se enfrentava criando, inclusive, a “Estação Cultura” na entrada da 

Secretaria. Dentre suas outras ações, Penna intensificou o diálogo com os municípios, por meio 

de encontros mensais denominados “Tira-Dúvidas” e os retomou os esforços para a implantação 

do Sistema Estadual de Cultura de SP. (São Paulo, 2018b). 

                                                           
12 A crise financeira que teve início em 2015 foi relatava em diversas entrevistas e, uma das principais 

consequências, foi o enxugamento de funcionários, tanto nas OSCs, como na própria Secretaria. 
13 Na gestão Sadek, músicos acusaram o Secretário de defender o sucateamento das orquestras. Disponível em: 

<http://farofafa.cartacapital.com.br/2017/03/30/por-que-caiu-o-secretario-de-cultura/>. Acesso em 20 jul. 2018. 
14 O PV e tem um histórico de aliança muito forte aos governos PSDB: tanto em nível estadual, como municipal. 



60 
 

O ex-Secretário Penna evidenciou, mais uma vez, seu viés político quando saiu do posto 

de Secretário estadual de Cultura em abril de 2018 para em concorrer às eleições como 

deputado. Porém, o mesmo deixou sua esposa, Patrícia Oliveira Penna, no cargo de Secretária-

adjunta. Romildo Campello assumiu uma gestão “tapa buraco” em abril de 2018 até a transição 

de governo em janeiro de 2019 e, além disso, o mesmo não possuía nenhuma atuação prévia na 

área da cultura.  

Nesse período, foram realizadas algumas modificações na área de fomento, com novas 

regras para os editais e mudança na composição das comissões; a Secretaria concluiu 

a retomada do programa Pontos de Cultura, em parceria com o Ministério da Cultura, 

e deu continuidade às eleições de candidatos ao Conselho Estadual de Política 

Cultural (...). As parcerias com organizações sociais não fizeram parte das 

atenções principais desse exercício. A tônica da relação se concentrou no que fazer 

face à escassez de recursos e na discussão de questões legais, sobretudo relacionadas 

ao Decreto 62.528/2017, cujos impactos negativos se faziam sentir em todas as 

parcerias do modelo OS no Estado. (São Paulo, 2018b, p. 23-24). 

Destacamos que a reativação do Conselho Estadual de Política Cultural, em maio de 

2018, iniciativa da gestão de Penna e executada durante a gestão de Romildo, é fundamental 

para dar seguimento à implementação do Plano Estadual da Cultura, paralisado desde 2013 para 

adesão e execução do Plano Nacional15. De acordo com seu website oficial16, desatualizado 

desde 2014, o Plano Estadual de Cultura é um documento que objetiva a definição, o 

planejamento e a coordenação da execução das políticas públicas de cultura do Estado de São 

Paulo. 

Em janeiro de 2019, com a eleição de João Dória (PSDB) ao Governo do Estado, assume 

pasta o ex-Ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. O ex-Ministro mostra-se progressista por 

defender o modelo de Organização Social da Cultura, uma vez que aprovou que a Cinemateca 

fosse administrada por uma OSC federal em sua gestão no nível federal. De acordo com Sérgio 

Sá Leitão, em entrevista à Folha de São Paulo: “acredito que as OS vêm desempenhando um 

bom trabalho. A Secretaria é que não vem fazendo a sua parte, que é estabelecer diretrizes e 

mensurar o cumprimento das metas”17. Nesse sentido, a expectativa pelos resultados de sua 

gestão é alta. 

                                                           
15 Após 2013, a única ação frente à execução do Plano Estadual da Cultura foi o período de consulta pública entre 

1º de agosto a 15 de setembro de 2015. Disponível em: <https://www.sisemsp.org.br/plano-estadual-de-cultura/>. 

Acesso em 23 out. 2018. 
16 http://www.planoestadualdecultura.sp.gov.br/?page_id=5 
17A entrevista foi pulicada no website da Folha de S. Paulo em 07 dez. 2018. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/12/para-ministro-sergio-sa-leitao-politica-cultural-nao-depende-

do-minc.shtml>. Acesso em 09 de dez. 2018. 
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Assim, 2019 inicia com uma nova reformulação da SEC, agora estruturada como 

“Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo”. Até o momento desta 

análise, janeiro de 2019, o site institucional da Secretaria não havia alterado com as novas ações 

voltadas à economia criativa, além da Unidade Gestora deste âmbito que já existia desde 2016 

– Unidade de Fomento e Economia Criativa (UF). Também não foi promulgado nenhum 

decreto com alteração da estrutura da Secretaria. 

Cultura é uma área vista como secundária pelos sucessivos governos estaduais. E a 

frequente mudança de Secretários traz para a SEC a influência de seus diferentes perfis – mais 

ou menos políticos, mais ou menos ligados à área cultural. Portanto, constatamos que, assim 

como Matta (2013), o perfil de cada Secretário possui influência na implantação do modelo de 

OS, revelando uma grande amplitude e complexidade não apenas das visões, mas também das 

relações envolvidas. 

 

4. (AUSÊNCIA DO) PAPEL DA SECRETARIA DA CULTURA 

Como visto em seção anterior, a Secretaria da Cultura passou pela gestão de vários 

Secretários, com diferentes perfis, que participaram, com maior ou menor intensidade, do 

modelo de implementação por meio das Organizações Sociais. Nessa implementação top-down, 

enfatiza-se a coordenação e controle realizados pela SEC. Porém, enquanto a implementação é 

top-down, a coordenação entre Secretaria e OSCs é horizontal. 

A coordenação horizontal parte da premissa que os governos são, por natureza, 

multiorganizacionais (Bouckaert et al., 2010). Peters (1998) e Bouckaert et al. (2010) 

propuseram a coordenação horizontal como processos, instrumentos e mecanismos que visam 

operacionalizar a confluência, voluntária ou forçada, de atividades e esforços das organizações 

do setor público. Dessa maneira, existe maior coerência, reduzem as duplicações, lacunas e 

contradições no interior da mesma política na sua implementação. 

Além do mais, relacionamos esta implementação com os preceitos de Bardach (1977), 

detalhados na revisão da literatura. Sua teoria ultrapassa as fronteiras do modelo top-down em 

sua concepção original, por reconhecer o caráter político do processo de implementação, dando 

enfoque ao peso do plano e, além disso, definindo-o como um esquema que coloca em 

movimento uma série de atores. 



62 
 

Assim, nessa relação de implementação e coordenação horizontal entre SEC o OSCs, 

uma um jogo de implementação dinâmico (Bardach, 1977), com base nas entrevistas, 

concluímos que a Secretaria da Cultura não possui um objetivo norteador sobre sua ação na 

área cultural além da parceria com as Organizações Sociais de Cultura. Funcionários da 

Secretaria e gestores das Organizações Sociais entrevistados apontaram a relevância desse 

problema: 

Hoje eu vejo que falta uma discussão maior em torno do objetivo da Secretaria 

[da Cultura].  Eu acredito que a Secretaria, para direcionar melhor suas 

parcerias, precisa deixar mais claro o que ela quer (...). Nós [Secretaria] fizemos 

um esforço, tem uma política publicada no site e ela é muito importante hoje para 

definir as parcerias com as OS’s. Mas, ela não é o planejamento concreto da pasta. Eu 

só tenho objetivos claros dentro dos Contratos de Gestão (...) e isso é da OS. Mas, 

e a Secretaria? Para que a Secretaria existe? Quando nós falamos em política 

cultural em São Paulo, e agora a Secretaria vai virar cultura e economia criativa, qual 

é o grande objetivo? (S4, 2018, grifo nosso). 

Estudos anteriores, como o de Matta (2013), também constatam que a falta de diretriz e 

direcionamento da Secretaria com relação às políticas de cada área, bem como, a frequente 

alteração no rumo das políticas impacta na implementação a ser realizada pelas entidades não-

estatais. Segundo a autora, a ausência e as alterações das políticas desestabilizam a Organização 

Social executora de determinada ação cultural ao longo da vigência do CG, afetando de maneira 

crucial a capacidade de funcionamento da organização e a atuação da equipe.  

A capacidade de formulação de uma política pública de cultura consistente e contínua 

por parte da SEC ainda é deficitária, mais visível justamente (...) na necessidade de 

traduzir em metas e indicadores as ações da área para servirem de base aos Contratos 

de Gestão firmados entre o governo e as OSs afinal. A definição da política cultural e 

a formulação das políticas no aparelho estatal são difusas, recaindo muitas vezes sobre 

o próprio gestor da OS, mesmo aquelas propostas que integrarão o Plano Plurianual 

do Governo do Estado (PPA). Essa responsabilidade assumida pelas OS revela de fato 

a dificuldade do Estado em reformular seu papel perante o novo formato 

organizacional implementado, suscitando expectativas distintas e, consequentemente, 

alterações de rota ao longo do percurso, implicando, muitas vezes, resultados 

negativos às OS, ao modelo e à política cultural. (Matta, 2013, p. 63). 

Oliveira et al. (2011) corroboram com essa visão, trazendo duas dificuldades centrais 

decorrentes da capacidade institucional da Secretaria e da inexistência de um Plano Estadual de 

Cultura: a operacionalização do modelo de OSC frente à ausência de diretrizes, e o impacto 

desta lacuna no papel que a Secretaria deve desempenhar, especialmente, quanto à articulação 

de políticas públicas culturais junto aos municípios paulistas. 

Dessa maneira, nossa visão, assim como dos estudos anteriores citados (Matta, 2013; 

Oliveira et al., 2011) seria que a Secretaria incorporasse as parcerias com as OSCs em uma 

política cultural estruturada, na qual estejam explicitados seus objetivos a curto, médio e longo 
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prazos, e trave as estratégias para alcança-los – a fim de direcionar esforços e desenvolvimento 

de competências de suas equipes.  

Dentre as estratégias possíveis, o lançamento do Plano Estadual da Cultura auxiliaria 

nesse processo, que explanaria as ações culturais que ocorrem além da parceria com as 

entidades não-estatais, como o PROAC. Ressaltamos que o website institucional do Plano 

Estadual da Cultura18 consta com última atualização de 2014, demonstrando que o governo 

estadual paulista engavetou a pauta. 

Nesse sentido, observamos que é uma necessidade da SEC ter uma liderança 

(Secretário) com competências específicas que consiga propor e construir uma visão estratégica 

para a Secretaria – não sendo função das UGEs ou da Unidade de Monitoramento realizar essa 

ação.  

                                                           
18 Disponível em: <http://www.planoestadualdecultura.sp.gov.br/?page_id=5>. Acesso em 21 ago. 2018. 
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CAPÍTULO 5: AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE CULTURA EM SÃO 

PAULO 

 

Esse capítulo visa realizar um panorama das Organizações Sociais de Cultura, com base 

no estudo dos casos realizados de maneira instrumental (Stake, 1998) para São Paulo, ou seja, 

com os casos, foi possível gerar constatações sobre o modelo de OS em São Paulo. 

Sendo assim, o capítulo inicia com um panorama atualizado sobre todas as OSCs com 

Contrato de Gestão vigente, em que narramos como funciona o processo de qualificação. As 

outras três seções são categorias geradas a partir do conteúdo dos dados da pesquisa (Bardin, 

2006): Contrato de Gestão, accountability e gestão para resultados – todos com base no PDRAE 

(Brasil, 1995). 

 

1. QUALIFICAÇÃO E CENÁRIO ATUAL 

Com objetivo de traçar um panorama atualizado das parcerias que a SEC possui com as 

OSCs, verificamos que, em janeiro de 2019, a Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo 

possuía convênio com 18 Organizações Sociais de Cultura com Contratos de Gestão vigentes, 

que atuam em 58 ações culturais. Aqui, entende-se ações culturais por equipamentos, eventos 

e sistemas que são gerenciados pelas OSCs na área cultural do estado de São Paulo. O termo 

“ação” também é utilizado pela Secretaria da Cultura e pelas OSCs com base na Matriz 

Parametrizada de Ações Culturais (MaPA), que padronizou as terminologias dos Planos de 

Trabalho dos Contratos de Gestão (São Paulo, 2018a). 

Para celebração de um Contrato de Gestão, determinada Organização da Sociedade 

Civil precisa ser qualificada como Organização Social de Cultura pelo Estado de São Paulo. 

Para isso, a entidade precisa apresentar uma série de comprovações em seu ato constitutivo, que 

seguem as determinações da Legislação Federal: 

a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação; 

b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes 

financeiros no desenvolvimento das próprias atividades; c) previsão expressa de a 

entidade ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, um conselho de 

administração e uma diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquele 

composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta Lei; 

d) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de 

representantes do Poder Público e de membros da comunidade, de notória capacidade 

profissional e idoneidade moral; e) composição e atribuições da diretoria; 
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f) obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial da União, dos relatórios 

financeiros e do relatório de execução do Contrato de Gestão; g) no caso de associação 

civil, a aceitação de novos associados, na forma do estatuto; h) proibição de 

distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, 

inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro 

da entidade (Brasil, 1998). 

Em São Paulo, para a área de museus, as entidades devem ter comprovada experiência 

por mais de três anos. Porém, nas demais áreas, não há essa exigência. Matta (2013) indica que 

isso é decorrência do início da implantação do processo de qualificação, em que entendia-se 

que não existiam tantas organizações culturais aptas e com interesse em se qualificar e atuar em 

conjunto com o Estado.  

A quantidade de exigências para a qualificação faz com que organizações culturais 

tenham dificuldade em celebrar Contrato de Gestão com o Estado de São Paulo, gerando 

obstáculo para o governo criar concorrência entre as OSs. Matta (2013) ressalta que a 

concorrência é um aspecto positivo dentro do modelo de parceria, possibilitando melhores 

resultados na execução da política. Porém, a convocação pública para seleção das OSs é 

publicada somente no Diário Oficial, não existindo um maior incentivo por parte do governo 

para que mais OS participem – seguindo critérios de mérito, e não indicações políticas. 

A partir de uma análise dos dados disponibilizados no website “Transparência Cultura”, 

na seção “Contratos de Gestão – Busca”19 foi possível ter uma visão de todos os contratos de 

gestão vigentes, bem como, todas as ações gerenciadas pelas OSCs na área de cultura do Estado 

de São Paulo. Essa sistematização consta no Apêndice C – Organizações Sociais de Cultura no 

Estado de São Paulo (2019) desta dissertação (Transparência Cultura, s/d2) 

Com os dados sistematizados, é possível vislumbrar que o número de Contratos de 

Gestão (CGs) vigentes com a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo (SEC), em 2018, 

foi maior que o número de OSCs qualificadas, indicando que algumas OSCs possuem mais de 

um Contrato de Gestão: ao todo, a SEC possuía 25 CGs vigentes com Organizações Sociais de 

Cultura em janeiro de 2019.  

Em questões financeiras, o valor total de todos os Contratos de Gestão vigentes no início 

de 2019 totalizava R$2.213.830.796,5320, sendo que cinco deles se encerraram no final do ano 

                                                           
19 Disponível em: <http://www.transparenciacultura.sp.gov.br/busca-contratos-de-gestao/>. Acesso em 19 jan. 

2019. 
20 Aqui ressalta-se que o valor real é maior que o informado, uma vez que não constam dados disponíveis 

(financeiros, bem como, o próprio Contrato de Gestão) da Fábrica de Cultura Diadema – vigência de 2018 a 2020 

com gerência da Poiesis – Instituto de Apoio a Cultura, a Língua e a Literatura. 
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de 2018 e foram renovados para 2019, sendo eles: a) Museu da Imagem e do Som – MIS  e 

Paço das Artes Francisco Matarazzo Sobrinho, da OSC Associação dos Amigos do Paço das 

Artes Francisco Matarazzo Sobrinho; b) SP Escola de Teatro, da OSC Associação dos Artistas 

Amigos da Praça – ADAAP; c) Museu de Arte Sacra de São Paulo, da OSC Associação Museu 

de Arte Sacra de São Paulo – SAMAS; d) Pinacoteca e Estação Pinacoteca e Memorial da 

Resistência, da OSC Associação Pinacoteca Arte e Cultura – APAC; e e) Oficinas Culturais do 

Estado de São Paulo, da Poiesis – Instituto de Apoio a Cultura, a Língua e a Literatura. 

Hoje, a SEC possui cinco unidades gestoras, além da Unidade de Monitoramento: 

Unidade de Fomento e Economia Criativa (UFEC), Unidade de Preservação do Patrimônio 

Histórico (UPPH), Unidade de Difusão, Bibliotecas e Leitura (UDBL), Unidade de Formação 

Cultural (UFC) e Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico (UPPM). Porém, apenas 

as últimas três unidades estão vinculadas às parcerias com as Organizações Sociais de Cultura. 

Com os dados apresentados no Apêndice C é possível verificar que a UDBL estava 

vinculada com 4 (quatro) OSCs e 4 (quatro) CGs. Ao todo, a unidade foi responsável por 

supervisionar 20 ações culturais. Dentre os Contratos de Gestão, vislumbra-se que o de menor 

valor é o da OSC Associação Pró-Dança, que executa uma ação, a São Paulo Companhia de 

Dança, com valor global de R$68.040.654,51 por cinco anos. Já o maior valor de CG é o da 

Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que implementa três ações: Orquestra 

Sinfônica do Estado de São Paulo, Sala São Paulo e Festival de Inverno de Campos do Jordão, 

em um valor total de R$209.303.636,00 em cerca de quatro anos. A soma total de todos os 

Contratos de Gestão vinculados a essa unidade foi de R$510.406.065,54. 

A UFC possuiu mais vínculos com ações culturais no Estado de São Paulo: ao todo, 

foram 19, associadas a dez Contratos de Gestão de 6 (seis) OSCs. A soma total dos valores de 

todos os Contratos de Gestão desta área totalizou R$1.154.663.628,76. O menor valor de CG é 

o da OSC Associação dos Artistas Amigos da Praça, que executa uma ação: a SP Escola de 

Teatro com repasse de R$53.561.670,00 por cinco anos. Já o maior valor de CG é o da OSC 

Associação Amigos do Projeto Guri – AAPG: responsável por pelo Projeto Guri – Interior e 

Litoral, com o valor global de R$316.622.271,35 por cinco anos. 

Além disso, na UFC, destaca-se que dois programas ocorrem por duas OSCs diferentes: 

o primeiro é o Projeto Guri, que é implementado tanto pela OSC Associação Amigos do Projeto 

Guri – AAPG, como pela OSC Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa 
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Marcelina. O outro é o Fábricas de Cultura, que possui, ao todo, três CGs diferentes em duas 

OSCs: OSC Catavento Cultural e Educacional e OSC Poiesis – Instituto de Apoio a Cultura, a 

Língua e a Literatura. Tanto no Guri, como no Fábricas, a diferença está na área geográfica de 

atuação – são projetos extensos divididos em áreas geográficas, cada uma gerida por uma 

Organização Social.  

Por fim, a UPPM tinha vínculo, em 2018, com 8 (oito) OSCs, possuindo 10 CGs em 

execução, em que a soma de todos atinge R$518.232.323,81. O menor valor de CG é o do 

IDBRASIL Cultura, Educação e Esporte, com o CG do Museu da Língua Portuguesa, com valor 

de R$9.441.819,29 para quatro anos. Na UPPM o maior valor de CG é o da OSC Associação 

Pinacoteca Arte e Cultura – APAC. Esta OSC gerencia dois equipamentos culturais – a 

Pinacoteca/Estação Pinacoteca, e o Memorial da Resistência – com valor de R$97.125.279,64 

para cinco anos. Aqui, o grande destaque é a diferença de valor entre o menor e o maior Contrato 

de Gestão vinculado à unidade gestora. 

 

 

2. CONTRATO DE GESTÃO 

O Contrato de Gestão é o instrumento utilizado para a contratualização dos resultados 

entre o Poder Público e as Organizações Sociais, tendo leis específicas para a administração 

federal e estadual. Com base na Reforma do Aparelho do Estado, iniciada na década de 90, o 

CG tem a responsabilidade de garantir flexibilidade e autonomia na execução de atividades 

não-exclusivas do Estado por OSs (Brasil, 1995). 

Martins (2017) explana que o CG é um contrato de resultados, esforços (para 

consecução dos resultados) e meios (para alcance dos esforços). Porém, nem sempre os 

contratos explicitam de modo claro suas especificações sobre esforços e meios, revelando mais 

pactuações de esforços que de resultados e impactos, com poucos indicadores de eficiência e 

efetividade bem definidos. Em todo caso, mesmo que de forma incompleta, o autor ressaltam o 

avanço do Contrato de Gestão em relação à lógica dos convênios, uma vez que no modelo 

adotado para OSs, majoritariamente, existe alocação de recursos em atividades e metas, bem 

como, a prestação de contas sobre a conformidade da execução dos recursos. 
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Lopes (2016) reforça que o Contrato de Gestão é um instrumento jurídico específico, 

em que não é possível analisá-lo como uma forma jurídica tradicional, o que poderia acarretar 

em invalidar a vontade do legislador e, pior ainda, engessar essa ferramenta com as amarras da 

administração direta. Desse modo, o Contrato de Gestão “não tem caráter de convênio, pois tem 

maior estabilidade e tende a ser totalmente executado” (Lopes, 2016, p. 18). No conceito do 

jurista Gustavo Justino de Oliveira e corroborado por Lopes (2016, p. 18), o CG é definido 

como “um acordo administrativo, organizatório e colaborativo”.  

De acordo com Jann e Reichard (2002) é usual que os contratos sejam mais 

influenciados pelo contratado ao invés do órgão responsável do governo e verificaremos ao 

longo deste estudo que essa é uma ação frequente, uma vez que são as OSCs que propõe os 

Planos de Trabalho, via Termos de Aditamento, à Secretaria.  

Verificamos a partir dos Contratos de Gestão analisados que todos eles, no âmbito 

estadual paulista, seguem um padrão estrutural, independente da área de atuação da entidade. 

Para proporcionar uma análise mais atualizada, expomos no Quadro 9 as diferenças entre o 

padrão do CGs analisados, do período de execução da gestão do ex-Secretário Marcelo Araújo, 

e os novos Contratos de Gestão, assinados a partir de 2017. 

 

Estrutura do CG de 2010 até 2016 Estrutura do CG a partir de 2017 

Documento base do Contrato de Gestão Documento base do Contrato de Gestão 

Anexo Técnico I – Programa de Trabalho e Metas Anexo I – Plano Estratégico de Atuação 

Anexo Técnico II – Sistema de Pagamento Anexo II – Plano de Trabalho – Ações e Mensurações 

Anexo Técnico III – Sistema de Despesa com Pessoal Anexo III – Plano Orçamentário 

Anexo Técnico IV – Inventário e Avaliação dos Bens 

Móveis e Imóveis 
Anexo IV – Compromisso de Informação 

Anexo Técnico V – Termo de Permissão de Uso Anexo V – Cronograma de Desembolso 

- 
Anexo VI – Termo de Permissão de Uso de Bens 

Móveis e Imóveis 

Quadro 9 – Estrutura do Contrato de Gestão: comparação pré e pós 2016 

Fonte: elaboração própria 

 

Com base nos CGs, podemos considerar que, atualmente, estamos vivendo a terceira 

fase da implementação da política de cultura por Organizações Sociais em São Paulo. A 

primeira fase, até 2010, corresponde à assinatura dos primeiros Contratos de Gestão. Foi um 

período de adaptação e alinhamentos entre administração direta e OSCs. Foi o momento mais 
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desafiador, pois existiam poucas Organizações Sociais qualificadas e a Secretaria, até o 

momento, também aprendia junto às OSCs sobre o funcionamento do modelo. 

A estrutura do primeiro Contrato de Gestão [referência ao Projeto Guri, de 2004] foi 

propositadamente simples. Era importante testar o novo modelo antes de estabelecer 

um conjunto de metas mais complexas e desafiadoras. Assim, as metas foram: 

administrar a OS; manter os polos atuais funcionando; preencher todas as vagas; fazer 

supervisão, capacitação para professores e orientadores; promover eventos. Para 

abertura de novos polos, foi estabelecido que haveria crédito suplementar, o que não 

ocorreu no ano de 2005 (Costin, 2005, p. 115). 

A segunda fase, de 2010 a 2016, em que este estudo se insere, foi o momento em que 

o modelo passou de desconfiança para constatação e legitimação da parceria. A estrutura da 

Secretaria sofreu alterações, visando a melhor gestão dos contratos com as OSCs. Dentre as 

inovações do período, destaca-se a criação da Unidade de Monitoramento, em 2013.  

Neste período, todos os CGs possuíam cinco Anexos Técnicos: Programa de Trabalho 

e Metas; Sistema de Pagamento; Sistema de Despesa com Pessoal; Inventário e Avaliação dos 

Bens Móveis e Imóveis; e Termo de Permissão de Uso. Houve considerável reformulação das 

metas em relação aos primeiros CGs, da primeira fase, dando atenção às metrificações que não 

foram priorizadas nos primeiros contratos. Dentre elas, a infraestrutura, que passou de uma 

meta não obrigatória para, a partir de 2010, ser enquadrada como uma “rotina” – obrigação 

contratual que todas as OSCs devem investir quantidade estipulada do orçamento nessa 

atividade. 

Por fim, a terceira fase é o momento de amadurecimento do modelo de Organização 

Social de Cultura em São Paulo. Com base na experiência de mais uma década entre SEC e 

OSCs, o modelo já estava consolidado, ou seja, com legitimação reconhecida e constada como 

melhor maneira de execução de política de cultura (em contraponto com a administração direta). 

Nesse sentido, a prioridade foi amadurecer os objetivos, o monitoramento e a avaliação da 

parceria, com informações alinhadas e publicizadas.  

Para isso, os CGs assinados a partir de 2017 apresentam duas inovações em formato de 

anexos: Plano Estratégico de Atuação e Compromisso de Informação, que são sessões 

reorganizadas de elementos apresentados ao longo da estrutura de anexos antiga (até 2016), 

principalmente, no Plano de Trabalho. O Plano Estratégico traz objetivos, justificativas e a 

narrativa histórica da gestão do equipamento com terminada OSC. Já o Compromisso de 

Informação apresenta das rotinas técnicas e obrigações, bem como, sistematiza todos os 

relatórios que a Organização Social deve elaborar ao longo da vigência do contrato.  
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O maior desafio que a Secretaria da Cultura enfrenta parece ser a dificuldade de 

estabelecer um alinhamento entre os Planos de Trabalho dos CGs nas áreas de difusão e 

formação cultural, enquanto os contratos da área de museus possuem uma estrutura de 

programas bem definida, em que veremos com melhor detalhamento no capítulo seguinte.  

Aqui, existe um embate entre padronização e engessamento nas áreas de formação 

cultural e difusão. Com a falta de um alinhamento da Unidade de Formação Cultural e da 

Unidade de Difusão, Bibliotecas e Leituras entre seus próprios programas, coube à Unidade de 

Monitoramento a iniciativa de padronizar os Planos de Trabalho por meio do Matriz 

Parametrizada de Ações Culturais (MaPA). Porém, como explanado anteriormente, a UM 

possui uma visão macro e distante, que não é específica para cada programa ou área. 

O caderno “LabCult nº1 – Indicadores para políticas públicas de cultura: desafios e 

perspectivas em SP” explicita essa ação: trazendo um panorama dos indicadores existentes para 

a área cultural, na seção destinada aos Contratos de Gestão, os indicadores apresentados são 

todos generalistas. Os poucos destinados às áreas específicas, também acabam caindo em 

generalização, como: “taxa de cobertura por segmentos de público”, para difusão; e “taxa de 

ocupação nas ações de formação”, para formação cultural (São Paulo, 2018c) 

Também apontamos que a classificação de indicadores culturais de desempenho 

utilizada pela UM é confusa. Tal caderno referencial considera “manutenção e conservação das 

edificações”, “aquisição, organização e pesquisa de acervos” como indicadores de preservação 

e comunicação do patrimônio museológico do Estado de São Paulo, sem apontar como e o que 

esses indicadores medem (São Paulo, 2018c), enquanto Alcoforado (2005) aponta que os 

indicadores de desempenho, no caso específico de Contratos de Gestão, são variados e 

relacionados a um determinado serviço ou atividade, não podendo ser generalistas para 

contemplarem todas as Organizações. Em um viés quantitativo, os indicadores de desempenho 

devem ter ações mensuráveis dos resultados das atividades culturais executadas. 

Outros estudos na área já haviam apresentado a defasagem no âmbito dos indicadores 

adotados: Fiora, Porta e Duarte (2011, p. 9) apresentaram os indicadores e metas disponíveis 

nos CGs como instrumentos pouco consistentes que, muitas vezes, “não poderiam ser 

considerados indicadores”, no sentido estrito – apenas informações. Porém, como afirmamos 

anteriormente e com visão corroborada por Matta (2013), este fator está relacionado à ausência 
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de uma política consistente para a área da cultura e a falta de um posicionamento concreto da 

SEC sobre objetivos e responsabilidades da área. 

Nesse sentido, concluímos que a padronização do Plano de Trabalho não deve ser top-

down, pela Secretaria, via UM21. O melhor caminho seria bottom-up: os entrevistados sugerem 

um alinhamento com início nas Organizações Sociais que trabalham com os mesmos programas 

e linguagem, em que, juntas com a UGE, pudessem criar uma matriz de indicadores 

parametrizada, necessidade fundamental aos Planos de Trabalho dos CGs. 

Eu acredito que não dá para fazer essa parametrização do macro para o micro, 

ela precisa começa primeiro do micro. Então, por exemplo, em formação cultural: 

primeiro os dois Guris se alinham, o mesmo com as duas gestões do Fábricas de 

Cultura. Depois, alinham-se os programas da linguagem teatral e, só depois disso, se 

vai para outro patamar. É preciso resolver as métricas pontualmente, para só depois 

se metrificar o todo. Fazer o processo inverso, um “top down”, ao invés de fazer 

um “bottom up” não dá certo. (O6, 2018, grifo nosso). 

Logo, só a partir de um alinhamento, qualitativo e quantitativo, Unidade Gestora e 

Unidade de Monitoramento poderiam verificar o que é possível ser padronizado como indicador 

da mesma UGE, se opondo a engessar e prezando pela parceria e pelas peculiaridades das 

OSCs. De antemão, ressaltamos que não é possível uma padronização em todos os CGs da 

UDBL pois a Unidade trabalha com duas áreas distintas: difusão e bibliotecas.  

O modelo [OS] foi se amarrando em querer ter o mesmo tipo de Contrato [de 

Gestão], com o mesmo grau de formalização, para toda e qualquer tipo de 

solenidade, sendo que elas diferem na natureza. O modelo foi concebido, em minha 

opinião, para ser flexível (...). A atividade cultural do Contrato deveria refletir as 

diferenças de natureza. (O1, 2018, grifo nosso). 

No modelo concebido pelo MARE, a proposição de metas previa pactuação entre as 

partes – contratante e contratada – com ajustes posteriores, em caso de necessidade em alteração 

significativa das condições iniciais (Brasil, 1997). Porém, neste estudo, assim como nos 

resultados encontrados na pesquisa de Matta (2013), as entrevistas indicaram claramente para 

uma maior influência das Organizações Sociais de Cultura analisadas na definição do plano de 

trabalho, atividades e metas, desde o início do Contrato de Gestão, ao invés de proposições da 

Unidade Gestora. Nesse sentido, os termos “contratada” e “contratante”, explícitos no Contrato 

de Gestão, são nomenclaturas jurídicas que não indicam uma relação de prestação de serviços 

em que a SEC apenas define, e a OSC apenas executa. Ou seja, a coordenação horizontal 

                                                           
21 Mesmo com a imposição de controles pela Unidade de Monitoramento, notamos com as entrevistas que a relação 

de parceria se mantém. 
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(Peters, 1998; Bouckaert et al., 2010) entre SEC e OSCs, no caso de São Paulo, é uma realidade, 

possibilitando a troca de conhecimentos entre órgão público e entidade não-estatal.  

Martins (2017) traz que as parcerias envolvem contratos complexos e, por definição, 

imperfeitos, sendo passíveis de problemas de agência22 e gaming23 – nesta situação, podem 

ocorrer duas facetas, que só são evitadas com metas realistas e desafiadoras, conforme apontado 

por Torres (2007). 

Na primeira faceta, os indicadores de resultados são deliberadamente suprimidos para 

desonerar a contratada, restringindo sua responsabilidade à simples execução de ações. Já na 

segunda, as metas são subestimadas para atenuar os impactos de prováveis problemas no fluxo 

de recursos, além de resultados disfuncionais do controle e da gestão da parceria, como 

ingerências e imposição de regras publicistas (Martins, 2017). 

É importante destacar a necessidade de se estabelecer metas ao mesmo tempo realistas 

e desafiadoras, evitando o sub ou superdimensionamento da capacidade operacional 

da instituição. Se as metas forem subdimensionadas, não haverá razão para aumentar 

a produtividade e a qualidade na prestação de serviços públicos. Por outro lado, se 

forem superdimensionadas, gerar- -se são falsas expectativas e fracassos que podem 

comprometer todo o processo de contratualização. (Torres, 2007, p. 35). 

Os entrevistados da pesquisa ressaltaram o prazo deste instrumento como um benefício 

do modelo de OS. De tal maneira, o CG ser de longo prazo, com vigência padrão de cinco anos, 

garante que as metas sejam cumpridas no período da vigência independente de questões e 

gestões políticas.  

Desse modo, seria interessante e prezaria a flexibilidade se os processos de renovação 

dos Contratos de Gestão vinculados à Secretaria da Cultura se alterassem. Hoje, quando se 

encerra a vigência de um CG de determinada OSC, é aberta uma convocação pública em que 

concorrem a mesma Organização e outras interessadas a gerir o equipamento, que devem 

apresentar inúmeros documentos, certidões, relatórios, entre outros, para se habilitarem à 

concorrência. 

                                                           
22 “Trata-se de uma denominação genérica para uma situação de “quebra de contrato” numa relação entre uma 

parte denominada principal, que figura como contratante, e outra parte denominada agente, que figura como 

contratada e deveria agir no interesse do principal, conforme estabelecido no instrumento contratual” (Martins, 

2017, p. 176). 
23 “Gaming é um termo de difícil tradução que significa a manipulação de resultados pactuados, seja ex ante, 

fixando-se metas pouco desafiadoras; seja ex cursum, esforçando-se apenas para alcançar as metas pactuadas; e ex 

post, adulterando-se ou distorcendo dados que comprovem o alcance das metas pactuadas” (Martins, 2017, p. 176). 
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Mesmo os entrevistados da SEC indicando que a prioridade de escolha é da OSC que 

gerenciava anteriormente o equipamento, com comprovado desempenho satisfatório na 

parceria, é necessário que a entidade apresente os mesmos documentos de novas OSCs 

interessadas que nunca gerenciaram o equipamento, ou mesmo, não possuem vínculo com a 

SEC. 

Nesse sentido, acreditamos que cinco anos de experiência de uma OSC para gerência 

do equipamento garantem o histórico, com relatórios e auditorias, de como foi a atuação da 

OSC ao longo do período de vigência do contrato anterior. Sendo assim, indicamos que seria 

mais interessante, tanto para a Secretaria, como para as Organizações Sociais de Cultura, a 

flexibilização de exigências à convocação pública de OSCs que já gerenciavam determinado 

equipamento cultural. Portanto, em relação aos Contratos de Gestão, concluímos que: o CG é 

um importante instrumento da garantia da gestão para resultados, porém deve ser flexibilizado. 

 

3. ACCOUNTABILITY 

Outro ponto de análise deste estudo foi o modo de accountability das Organizações 

Sociais de Cultura, ou seja, a prestação de contas, fiscalizada por Órgãos Estaduais de Controle, 

que as OSCs devem realizar durante a vigência do CG. Cada entidade necessita realizar quatro 

tipos de relatórios: ao Tribunal de Contas do Estado (TCE); à Secretaria da Fazenda; à 

Comissão de Avaliação da Execução dos Resultados dos Contratos de Gestão; e os relatórios 

periódicos à Unidade Gestora, que também passam pela Unidade de Monitoramento. 

O TCE realiza apontamentos e questionamentos relacionados às informações de 

cumprimento, ou não, de metas previstas, cabendo à Unidade Gestora a responsabilidade pela 

resposta. Porém, caso o TCE julgue que as respostas não foram suficientes, o Tribunal realiza 

recomendações para o cumprimento, com adequação nos Planos de Trabalho por meio dos 

Termos de Aditamento. A Secretaria da Fazenda do Estado também tem esse fluxo de relatórios 

e comunicação e, tanto neste órgão, como no TCE, a comunicação é acompanhada pela 

Assessoria Técnica do Gabinete do Secretário, que encaminha os documentos para as Unidades 

Gestoras, além de analisar suas respostas.  

À Unidade Gestora, é necessário o encaminhamento de relatórios trimestrais e anuais. 

Os produtos desse trabalho são os pareceres técnicos da UGE, encaminhados em seguida para 
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pareceres da Comissão de Avaliação da Execução dos Resultados dos Contratos de Gestão e da 

Unidade de Monitoramento. Os três órgãos emitem pareceres anuais diferentes para cada OSC. 

Porém, cabe apontar que a UGE e a UM são os elos de parceria entre a OSC e a Secretaria, ou 

seja, o que existe é um acompanhamento com recomendações, se necessárias. A fiscalização 

fica por conta do TCE, da Secretaria da Fazenda e da Comissão de Avaliação. 

Sano e Abrucio (2008) analisam que no conceito de accountability existe o controle de 

procedimentos administrativos, em que verificamos que ocorre por meio de órgãos externos, 

como o Tribunal de Contas. Segundo os autores, este tipo de controle é exercido pelos 

burocratas e visa garantir que as normas e os procedimentos legais sejam cumpridos. 

A Figura 1 explicita os órgãos e os ações relacionados à accountability das 

Organizações Sociais de Cultura em três momentos: convocação pública, assinatura do CG e 

encerramento do CG. Cabe apontar que, além da auditoria externa realizada pelos Órgão 

Estaduais de controle, algumas OSCs possuem, também, auditoria interna contratada. Logo, 

caso haja algum equívoco, o ajuste é feito internamente antes de chegar à auditoria externa 

estadual e comprometer, de certo modo, a imagem da OSC. 
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Figura 1 – Prestação de Contas da Organizações Sociais de Cultura 

Fonte: Bittencourt (2014)24 

 

Dessa maneira, como exposto acima no fluxo elaborado por Bittencourt (2014), a 

prestação de contas do modelo de Organização Social de Cultura, em São Paulo, é complexa e 

passa por várias instâncias para afastar a possibilidade de desvios de recursos e garantir a 

eficiência.  

O início do processo ocorre na convocação pública, com pactuações para escolha da 

melhor proposta. O segundo momento é a assinatura do CG, compondo validação do Secretário, 

mediação entre instâncias da Secretaria, Organização Social de Cultura interessada e órgãos de 

controle. Até o terceiro momento, correspondente ao encerramento desta parceria, existem 

diversas obrigações, relatórios e pareceres ao período da vigência do contrato, dentre eles, as 

                                                           
24 O autor utiliza o critério de cores entre azul e vermelho pois constrói essa figura a partir de outras. Logo, no 

nosso estudo, a diferenciação de cores não é relevante.  
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prestações de contas, o parecer da comissão de avaliação, os apontamentos da Secretaria da 

Fazenda e o parecer técnico da UGE. 

Neste fluxo, ressaltamos o papel do Conselho de Administração (CA), que atua tanto 

antes, como após a assinatura do CG. É pré-requisito que todas as entidades qualificadas tenham 

um Conselho de Administração que estabeleça uma relação contratual com a direção da OSC, 

estipulando limites e viabilizando ampla margem de autonomia para que a direção opere dentro 

do que foi definido. Além disso, o CA exerce função mediadora, quando necessária, entre 

Secretaria, direção da OSC, e setor privado (Martins, 2017). 

Nós [Unidade Gestora] temos uma série de documentos que são apresentados e 

carecem de aprovação [prévia] dos conselhos das OSs. Por exemplo, os relatórios 

trimestrais que as OSs apresentam necessitam de aprovação dos conselhos. Todas as 

alterações de Plano de Trabalho, por meio dos Aditamentos, carecem de aprovação 

dos conselhos. Ou seja, o conselho tem que estar próximo de todas as ações da OS 

(...). Então, o conselho, apesar de não estar muito próximo da Secretaria, ele está 

próximo do que está acontecendo na OS porque ele tem que aprovar tudo (...). 

Na minha visão, não vejo dificuldade com os conselhos. Às vezes, o conselho tem 

opinião distinta do que a direção [da OSC] e do que a Secretaria pensam, então cabe 

uma reunião, uma explicação maior ou mais aprofundada. Mas é muito esporádico 

isso. Via de regra, as nossas decisões conjuntas são aprovadas. (S3, 2018, grifo nosso). 

Sano e Abrucio (2008) apontam que para a possibilitar o acompanhamento das 

atribuições, responsabilidades e obrigações das OS, a legislação federal estabeleceu os 

seguintes instrumentos: (1) programa de trabalho; (2) metas e prazos de execução; (3) critérios 

objetivos de avaliação de desempenho que utilizem indicadores de qualidade e produtividade; 

(4) limites para despesas com remuneração dos dirigentes e empregados.  

No Estado de São Paulo, verificamos que com a análise dos Contratos de Gestão 

explanados, os pontos 1, 2 e 4 são atendidos pelos Anexos Técnicos. Porém, o ponto 3, referente 

à avaliação de desempenho com utilização de qualidade e produtividade não é exigência do 

Contrato de Gestão ou uma exigência para qualificação em Organização Social de Cultura. 

Assim, não existe em São Paulo uma matriz de indicadores definida em Contrato de Gestão – 

ponto discutido em seção anterior. Ainda: a ausência de um Plano Estadual de Cultura prejudica 

o exercício pleno da accountability. 

A prestação de contas e a responsabilização das unidades e seus servidores, ou seja, o 

controle social do modelo, no cumprimento de suas atribuições, principalmente 

quanto ao acompanhamento efetivo dos contratos de gestão, fica prejudicado em face 

do déficit de definição da política. Isso porque, sem um Plano Estadual de Cultura, 

sobra pouco para a avaliação da política cultural além da simples análise sobre 

cumprimento ou não das metas dos contratos de gestão”. (Oliveira et al., 2011, p. 6). 
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4. GESTÃO PARA RESULTADOS 

O modelo das OSCs em São Paulo, conforme a Lei nº 9.637/1998, baseia-se em gestão 

para resultados. Neste estudo, verificamos a parceria entre Secretaria da Cultura e Organizações 

Sociais tem um enfoque em alcançar as metas, articulando cinco aspectos gerenciais, previstos 

no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (Brasil, 1995). Os aspectos elencados são 

subcategorias dos dados gerados com a análise (Bardin, 2006): 

 Eficiência 

 Alta qualidade dos equipamentos 

 Flexibilidade e dinamismo 

 Agilidade nos processos de compras 

 Contratações via CLT especializadas nas funções requeridas 

Um dos benefícios do modelo, senão o maior, é a gestão para resultados. Porque 

você tem um orçamento, e você tem uma demanda de algumas obrigações que devem 

estar de acordo com o público que você atende. Então você otimiza os seus recursos 

e os direciona melhor. (O6, 2018, grifo nosso). 

Os processos são importantes, o controle é importante, mas o que é mais 

importante é o fim, é o resultado (...). Eu acho que esse é o coração do modelo das 

Organizações Sociais. E, para ter isso, foi-se buscar na visão de Bresser [Pereira] uma 

entidade que faz parte desse conjunto da sociedade (...). Nós administramos serviços 

públicos não-estatais, que não são exclusivos do Estado. A sociedade se beneficia 

da flexibilidade que tem o privado, da autonomia que é dada à Organização e 

que tem melhores condições de buscar os resultados. (O2, 2018, grifo nosso). 

Ressaltamos que o modelo de gestão para resultados realizado pelas Organizações 

Sociais de Cultura, em São Paulo, em parceria com a SEC tem base na burocracia weberiana. 

Para Weber (1978), a burocracia nas organizações modernas, fossem elas públicas ou privadas, 

deveriam atingir o maior nível possível de eficiência, com regras escritas, impessoais, ordem 

hierárquica e uma clara divisão do trabalho – em que observamos o Contrato de Gestão como 

esse instrumento de garantia da administração pública racional. 

Martins (2017) afirma que no modelo de “parceirização”, o Contrato de Gestão é o 

instrumento de direcionamento e controle para e por resultados, em que os controles dos meios 

também devem existir. O autor aponta que definir resultados, no modelo OS, é um desafio para 

discernimento e desenvolvimento de uma estratégia de mensuração que leve em conta os 

esforços (relacionados à execução, excelência e economicidade), os resultados (referente aos 

impactos, produtos e eficiência) e o valor (com aspectos de confiança e satisfação de 

expectativas) na parceria. 
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Desse modo, quando falamos em gestão de política cultural via Organizações Sociais, 

em São Paulo, além dos resultados relacionados ao alcance de metas, verificamos que o modelo 

prevê eficiência nas ações, ou seja, realizar mais com menos e fazendo melhor (Coelho, 2012), 

acarretando em uma alta qualidade nos equipamentos gerenciados.  

O estudo de Matta (2013) também discute sobre a qualidade no trabalho desenvolvido 

pelas OSCs, indicando que isso fortalece o relacionamento entre entidade e SEC, demonstrando 

maior confiança e evitando a troca repentina da OSC gestora. Dessa maneira, a qualidade na 

programação estreita os laços com a população, fortalecendo a relação de parceria. 

Eu acredito que a parte mais visível dessa mudança da administração direta para 

gestão por Organizações Sociais foi o resultado na qualidade do que nós 

propomos hoje nos nossos programas. Os nossos museus são muito conceituados, 

com filas (...). Nós temos bibliotecas que hoje são nomeadas internacionalmente, nós 

concorremos a competições e hoje estamos entre as quatro melhores do mundo, o que 

mostra que nós temos qualidade. O Guri tem se expandido, cada vez mais qualificado, 

como um projeto de excelência, não só para inclusão social, mas também para uma 

iniciação musical qualificada (...). A base inicial de formação musical, que nós temos 

é excelente. Os conservatórios de Tatuí e da EMESP são os mais conceituados da 

América Latina (...). Enfim, nós só evoluímos nesse sentido com as OSs, que 

puderam ter as possibilidades de alavancar a qualidade desse serviço. Porque 

quando nós não tínhamos esse modelo [OS], a gestão era pela própria Secretaria, e 

nós tínhamos as amarras da burocracia para fazer a gestão, o que impedia muito de 

nós avançarmos. (S3, 2018, grifo nosso). 

Desse modo, a alta qualidade está relacionada à flexibilidade que o modelo permite, 

principalmente em relação às compras e contratações, sendo mais eficiente e eficaz para a área 

da cultura do que os processos via administração direta que utiliza a Lei nº 8.666/1993 para 

licitações e compras públicas, e concursos públicos ou cargos em comissão para contratação de 

funcionários. 

De acordo com o Caderno Mare nº 2 (Organizações Sociais), o modelo de OS 

proporciona que as entidades tenham características de gestão usuais do setor privado, 

representando algumas vantagens em relação ao setor público: a contratação de pessoal nas 

condições de mercado; a adoção de normas próprias para compras e contratos; e ampla 

flexibilidade na implantação de seu orçamento. Logo as OSs possuem vantagem financeira de 

terem “regulamento e processos próprios [...] cuja alocação e execução não se sujeitam aos 

ditames da execução orçamentária, financeira e contábil governamental” (Brasil, 1997, p.16). 

As entrevistas reforçaram que é requisito que todas as OSCs tenham seu regulamento 

de compras com teto de gastos estipulado. Além disso, todas as compras são realizadas visando 

o menor preço, com foco na eficiência. Caso uma compra ultrapasse o valor estipulado no 
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regulamento, também é necessária a licitação. Nesse sentido, existe rigor no processo de 

compras pelas OSCs, assim como na Lei nº 8.666/1993. Assim, o modelo de Organização 

Social também é um avanço para a área da cultura, em que a morosidade em compras e 

contrações na administração direta apresenta riscos para a gestão cultural, conforme ressaltado 

pelos entrevistados. 

Os entrevistados concordaram que as contratações das OSCs supriram um gap da 

administração direta, uma vez que os empregados CLT das OSCs passam por processos 

seletivos e suas contratações são especializadas nas funções requeridas. Desse modo, as 

Organizações Sociais podem contratar os melhores profissionais do mercado, com salários 

condizentes à experiência e ao cargo.  

Quanto aos salários, por exemplo, o [setor] privado paga salários que são condizentes 

com as ofertas de procura do mercado. Eu tenho condições de trazer os melhores 

[profissionais] do mercado remunerando como o mercado. Eu concorro com 

todos os outros, o que o Estado não consegue fazer. Ele fica amarrado nas 

estruturas salariais. Todo aumento de salário, criação de cargos, tudo depende de 

criação de lei. Para a OS é mais flexível: se preciso de novos profissionais, defino a 

função, vou ao mercado, defino o salário e trago esses profissionais. (O2, 2018, grifo 

nosso). 

Porém, este modelo de contratação CLT apresenta uma lacuna financeira: não é possível 

realizar as mesmas atividades com o mesmo recurso de ano anterior, pois o modelo CLT, 

inevitavelmente, passa por dissídio, além das correções financeiras que a OSC sofre no ano 

seguinte. Assim, se houver repasse da mesma quantidade (ou menor) de recursos pelo Estado, 

bem como, a OSC não capte recursos suficientes para preencher essa lacuna, é necessário 

subtrair o investimento das atividades para aplicação em recursos humanos da entidade. 

Portanto, conforme Martins (2017), as parcerias ocorrem como uma forma de 

“governança por terceiros” em que, no caso estudado ocorre governança colaborativa entre 

OSCs e SEC visando gerar valor público de maneira conectada entre instituições e a sociedade, 

relacionada com a atuação em rede. Segundo o autor: a “governança é para resultados, porque 

se orienta para o desempenho e valor público; governança é colaborativa, porque requer 

interações multi-institucionais e entre múltiplas instituições e a sociedade. Governança é 

capacidades institucionais para resultados” (Martins, 2017, p.210). 
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CAPÍTULO 6: ESTUDOS DE CASOS MÚLTIPLOS 

Este capítulo é divido em quatro seções. A primeira delas refere-se à gestão de museus, 

com análise de dois Contratos de Gestão: do Museu da Língua Portuguesa (2012-2016), sob 

gerência do IDBrasil Cultura, Educação e Esporte; e da Casa das Rosas e da Casa Guilherme 

de Almeida (2012-2017), administrado pela Poiesis – Instituto de Apoio a Cultura, a Língua e 

a Literatura.  

Já a segunda seção analisa dois contratos de gestão na área de formação cultural: Projeto 

Guri - capital e grande SP (2013-2017), com a gerência da Associação de Cultura, Educação e 

Assistência Social Santa Marcelina; e o da Fábrica de Cultura Parque Belém (2012-2016), com 

administração do Catavento Cultural e Educacional. 

A terceira seção refere-se à difusão, com análise do Contrato de Gestão da Orquestra 

Sinfônica do Estado de São Paulo, da Sala São Paulo, e do Festival de Inverno de Campos do 

Jordão, administrados pela Fundação OSESP (2010-2015). 

O objetivo destas três primeiras seções é buscar compreender o relacionamento entre as 

Coordenadorias da Secretaria de Estado da Cultura e as entidades responsáveis pela gestão dos 

equipamentos e programas, por meio da análise da implementação de ações culturais por 

Organizações Sociais de Cultura em diferentes áreas.  

Para tanto, levantamos e sistematizamos cada Contrato de Gestão e todos os seus 

Termos de Aditamento, com foco nos Planos de Trabalho – sua estruturação e as modificações 

sucessivas. Nesse sentido, nas subseções, a análise de cada Contrato de Gestão segue a 

estrutura: a) Termos de Aditamento, em que explicamos, de maneira geral, a função de cada 

Aditamento ao CG analisado; b) Cronogramas de Desembolso, com exposição das alterações 

financeiras ao longo dos anos de vigência dos contratos; e c) Planos de Trabalho, em que 

detalhamos como foi a alteração de metas e atividades previstas durante o período de vigência. 

A partir da averiguação dos Contratos de Gestão, e comparação entre eles nos casos de 

museus e formação cultural, relacionamos as análises com a Unidade Gestora correspondente, 

com um breve histórico da mesma na Secretaria da Cultura. 

A quarta seção foi dedicada aos aprendizados gerados com a análise de casos múltiplos. 

Nesse sentido, ela está estruturada por duas subseções: parceria e autonomia – categorias 

levantadas com o conteúdo da análise documental e das entrevistas (Bardin, 2006). A partir 
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disso, dentro da subseção de parceria, levantamos e analisamos a tipologia das Organizações 

Sociais de Cultura analisadas. 

 

1. GESTÃO DE MUSEUS 

Esta seção analisa dois Contratos de Gestão com duas Organizações Sociais de Cultura 

diferentes. O primeiro, da Casa das Rosas e Casa Guilherme de Almeida (2012-2017), com a 

Poiesis – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura. O segundo, do Museu da Língua 

Portuguesa (2012-2016), sob gestão do IDBrasil Cultura, Educação e Esporte. Ao final, 

explora-se as relações entre OSCs e a Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico 

(UPPM) da Secretaria da Cultura. 

 

1.1. Poiesis – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura 

A Poiesis – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura foi criada em 1995 

com o objetivo de estimular a criação artística e intelectual, a difusão da língua e da literatura 

e impulsionar espaços de acesso democrático ao conhecimento. Tendo como premissas básicas 

gestão inovadora, transparência das ações e dos recursos utilizados, e a preservação do 

patrimônio cultural, a Poiesis desenvolve e gere programas, projetos, pesquisas e espaços 

culturais, museológicos e educacionais voltados para o complemento da formação de estudantes 

e público em geral (Poiesis, s/d). 

Em 1995, a Poiesis se chamava Sociedade dos Amigos da Casa das Rosas. Já em 2008, 

a associação recebeu a qualificação de Organização Social (OS) pelo Governo do Estado de 

São Paulo, habilitando-se como executora de políticas públicas na área cultural. Com a 

qualificação, a organização alterou seu nome para Associação dos Amigos da Casa das Rosas, 

da Língua e da Literatura – Poiesis. O primeiro Contrato de Gestão com a Secretaria da 

Cultura foi o nº 27/2008, com gerência da Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e o 

Museu da Língua Portuguesa. Com os outros CGs, a OSC altera seu nome para o utilizado 

atualmente. 

Em janeiro de 2019, a Poiesis é a Organização Social de Cultura que possui mais 

Contratos de Gestão vigentes com a Secretaria: quatro CGs que se desdobram em dez ações 

culturais. No total, a soma do valor global dos Contratos de Gestão, sem considerar o da Fábrica 
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de Cultura de Diadema (que não esteve disponível para consulta no período deste estudo), é de 

R$269.873.414,00. 

Três desses CGs são vinculados à Unidade de Formação Cultural (UFC) da SEC, os 

quais: a) Fábrica de Cultura – Diadema (vigência do CG de 2018 a 2020); b) Fábricas de Cultura 

– Zonas Norte e Sul: Brasilândia, Vila Nova Cachoeirinha, Jaçanã, Capão Redondo e Jardim 

São Luís (vigência do CG de 2016 a 2020); e c) Quatro Oficinas Culturais do Estado de São 

Paulo (vigência do CG de 2014 a 2018). O quarto Contrato de Gestão está vinculado com a 

Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico (UPPM), responsável pela gestão de 

três museus: Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade (vigência 

do CG de 2017 a 2022). 

A Casa das Rosas – Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura do Estado de São 

Paulo, localizada na Avenida Paulista, foi o primeiro equipamento cultural público do país 

criado com o objetivo exclusivo de estudar e propagar a poesia e a literatura. O museu promove 

há mais de uma década uma programação intensa de eventos culturais, dentre eles: saraus, 

recitais, lançamentos de livros e peças de teatro, cursos e exposições periódicas, sempre 

relacionados à temática da poesia e literatura. Já a Casa Guilherme de Almeida – Centro de 

Estudos de Tradução Literária do Estado de São Paulo, localizada no bairro de Perdizes, zona 

oeste da capital paulista, é um museu-casa biográfico e literário que objetiva a preservação da 

memória da obra e da vida do poeta Guilherme de Almeida (Transparência Cultura, s/d2). 

Aqui, cabe destacar a iniciativa da Poiesis em elevar a antiga “Oficina Cultural Mario 

de Andrade” como museu-casa, assim como a Casa das Rosas (Haroldo de Campos) e a Casa 

Guilherme de Almeida. Neste caso, a própria Organização Social propôs, antes da convocação 

pública, tornar a Casa Mário de Andrade em museu-casa criando, assim, uma Rede de Museus-

Casa Literários. Estes museus possuem especificidades, pois, além do aspecto bibliográfico, 

requerem embasamento conceitual, definição de missão, objetivos e processos que permitam o 

desenvolvimento do alcance de sua atuação. Os três museus-casa são administrados, 

atualmente, por um mesmo Diretor – Marcelo Tápia. 

A Poiesis possui dois Conselhos: de Administração (com 10 conselheiros) e Fiscal (com 

três conselheiros). A Organização possui em sua diretoria: Plinio Corrêa, como Diretor 

Administrativo e Financeiro; e Clóvis Carvalho, como Diretor Executivo, que está no cargo 

desde 2011 (Poiesis, s/d). 
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1.2. IDBRASIL Cultura, Educação e Esporte  

O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte, antigo Instituto da Arte do Futebol 

Brasileiro (IFB), é uma entidade privada sem fins lucrativos que presta serviço público de 

interesse da comunidade. A organização foi qualificada como Organização Social de Cultura 

em 2008, logo antes de assumir a gestão do Museu do Futebol25 na sua inauguração (IDBrasil, 

s/d). Nesse sentido, até 2012, o IFB e o Museu do Futebol foram o mesmo equipamento: não 

houve diferença entre gestão da Organização Social e do museu. 

No período que o IFB era o próprio museu, há destaque para a elaboração do Plano 

Museológico para o Museu do Futebol, entre 2009 e 2010, com o objetivo de rever e aprimorar 

a missão do Museu, avaliar sua estrutura de trabalho, bem como, delimitar seus principais 

programas (IDBrasil, 2016). 

O IFB conseguiu alavancar recursos para o Museu do Futebol, de forma a alcançar, em 

2011, o segundo lugar em captação de recursos dentro os equipamentos gerenciados pela 

Secretaria da Cultura, ficando atrás da Fundação OSESP. Além de projetos incentivados e 

patrocínios, o IFB desenvolveu uma política de realização de eventos coorporativos que não 

interferissem na programação cultural ou no espaço físico do Museu (IDBrasil, 2016). 

A primeira atuação do IFB para além do Museu do Futebol ocorreu em 2011, quando a 

OSC foi convidada para gerir o Memorial do Imigrante na sua fase de implementação – hoje, 

Museu da Imigração26 (IDBrasil, 2016). A partir de 2012, o IFBR assume a gestão do Museu 

da Língua Portuguesa com a finalização do Contrato de Gestão que a Poiesis tinha com o museu. 

Na convocação pública, IFBR e Poiesis foram concorrentes, porém, o vencedor foi a OSC que 

atualmente administra o museu. 

Tanto o Museu da Língua Portuguesa como o Museu do Futebol são museus temáticos 

que não nasceram de coleções pré-existentes, mas de um grande tema – futebol e língua 

portuguesa (IDBrasil, 2016). Além disso, utilizam recursos tecnológicos e instalações 

sensoriais como formas expositivas – com um acervo quase que totalmente virtual, possibilita-

                                                           
25 O Museu do Futebol foi idealizado e construído a partir de parceria entre a Fundação Roberto Marinho, 

Prefeitura de São Paulo, Governo do Estado e parceiros privados (IDBrasil, 2016). 
26 O Museu da Imigração é administrado, via Contrato de Gestão, pelo Instituto de Preservação e Difusão da 

História do Café e da Imigração desde 2012. 
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se que o conteúdo seja itinerante para outros museus do Brasil e do mundo. Desse modo, o 

incêndio no Museu da Língua Portuguesa, que ocorreu em 21 de dezembro de 2015 causou 

danos ao prédio, mas não ao acervo. 

Em janeiro de 2019, o IDBrasil possui dois Contratos de Gestão vigentes com a 

Secretaria da Cultura. O primeiro é o do Museu do Futebol, com vigência de 2016 a 2020 e 

R$42.561.270,24 previstos para repasse do Estado à OSC. O outro é o do Museu da Língua 

Portuguesa, que possui um valor total previsto bem menor: R$9.551.659,00 que serão 

repassados pelo estado entre os anos de 2016 e 2020. Ambos os contratos estão vinculados à 

Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico da SEC. 

O IDBrasil, atualmente, é composto por três Conselhos: de Administração (com 13 

conselheiros), Fiscal (com 13 conselheiros), e Consultivo (com 14 conselheiros). Sua diretoria 

é composta por Eric Alexander Klug, como Diretor Executivo; Vitoria Boldrin, como Diretora 

Administrativa e Financeira; e Daniela Alfonsi, como Diretora Técnica do Museu do Futebol 

(IDBrasil, s/d). 

O Diretor Executivo na assinatura do Contrato de Gestão analisado e no primeiro Termo 

de Aditamento era Pedro Sotero de Albuquerque27. No final de 2012 até 2016, assume a 

Diretoria Executiva Luiz Laurent Bloch, atual membro do Conselho Consultivo. Desde o fim 

de sua gestão, até hoje, Eric Klug é o Diretor Executivo da Organização Social da Cultura. 

 

1.3. Análises dos Contratos de Gestão: Casa das Rosas e da Casa Guilherme de 

Almeida (2012-2017) e Museu da Língua Portuguesa (2012-2016) 

O Contrato de Gestão da Casa das Rosas e da Casa Guilherme de Almeida (2012-2017) 

foi escolhido como objeto de estudo por ter sido o primeiro CG da Poiesis assinado na gestão 

do ex-Secretário Marcelo Araújo (2012-2016), além de ser o único contrato que a organização 

possui na área de museus. Além do mais, a Casa das Rosas é o embrião da Poiesis, pois foi a 

partir dela que a organização surgiu. 

                                                           
27 Pedro Sotero é o atual Secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Osasco (SP). 
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O mesmo critério de escolha seguiu-se para o contrato de gestão do Museu da Língua 

Portuguesa, cuja duração coincide com a gestão de Marcelo Araújo (2012-2016), tendo sido o 

primeiro CG do IDBrasil além do Museu do Futebol.  

O CG da Casa das Rosas e da Casa Guilherme de Almeida (nº 05/2012), inicialmente, 

foi previsto para os anos de 2012 a 2016, porém, foi prorrogado por Termo de Aditamento para 

mais seis meses, englobando um semestre de 2017. Já o CG do Museu da Língua Portuguesa 

(nº 04/2012) teve apenas um mês de prorrogação de prazo, estipulado em seu último Termo de 

Aditamento. Ambos os Contratos possuem cinco anexos. As alterações indicadas abaixo serão 

detalhadas em seções seguintes. 

 Anexo Técnico I – Programa de Trabalho/Prestação de Serviços: houve 

alterações nos dois Contratos;  

 Anexo Técnico II – Sistema de Pagamento: houve alterações nos dois 

Contratos; 

 Anexo Técnico III – Sistema de Despesa com Pessoal28: enquanto o CG do 

Museu da Língua Portuguesa alterou esta normativa em um dos termos de 

aditamento, o CG gerenciado pela Poiesis manteve o valor máximo estipulado 

de Gasto com Pessoal em 65% do repasse anual e o valor máximo de 

remuneração com dirigentes em 16%; 

 Anexo Técnico IV – Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis: é 

uma minuta referencial de todos os CGs e não se altera; 

 Anexo Técnico V – Termo de Permissão de Uso: é uma minuta referencial de 

todos os CGs e não se altera. 

 

1.3.1. Termos de Aditamento 

Todos os Contratos de Gestão das Organizações Sociais qualificadas pela Secretaria 

possuem Termos de Aditamento, uma vez que é a partir deles que ocorrem correções na 

implementação, principalmente com modificações no Plano de Trabalho. Dessa maneira, 

detalhamos cada Aditamento aos CGs analisados. 

                                                           
28 Apenas em 2017, por meio do decreto nº 62.528, de 31 de março, foram estipulados limites de remuneração de 

empregados e diretores.  
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No Quadro 10 apresentamos os objetivos dos cinco Termos de Aditamento ao Contrato 

de Gestão nº 05/2012, em que podemos vislumbrar que todos os anos de execução sofreram 

algum tipo de alteração em seu Plano de Trabalho e apenas o Aditamento 1 não alterou os 

valores previstos.  

 

Aditamento Data assinatura Objetivo 

1 27 de dez de 2013 

Alteração do Plano de Trabalho de 2014 (Anexo 

Técnico I) e a programação do desembolso dos 

recursos previstos para 2014, 2015 e 2016. 

2 11 de jan de 2015 
Alteração dos Anexos I (Plano de Trabalho) e II 

(Cronograma de Desembolso) do exercício de 2015. 

3 12 de maio de 2015 
Alteração dos Anexos I (Plano de Trabalho) e II 

(Cronograma de Desembolso) do exercício de 2015. 

4 29 de dez de 2015 
Alteração dos Anexos I (Plano de Trabalho) e II 

(Cronograma de Desembolso) do exercício de 2016. 

5 30 de jun de 2016 

Atendimento da disponibilidade orçamentária de 2016 

e 1º semestre de 2017, alterando os Anexos I (Plano de 

Trabalho), II (Cronograma de Desembolso) e III 

(Sistema de Despesa com Pessoal). 

Quadro 10 – Aditamentos ao Contrato de Gestão nº 05/2012: Casa das Rosas e Casa Guilherme de Almeida 

(vigência 2012-2017) 

Fonte: elaboração própria com base em Poiesis (2012a, 2013, 2015a, 2015b, 2015c, 2016a, 2016b) 

 

Como exposto no Quadro 10, três dos cinco Termos foram assinados no ano de 2015, 

sendo que dois deles alteram a previsão orçamentária (Anexo Técnico II) e o Plano de Trabalho 

(Anexo Técnico I) para o referido ano. De modo geral, os Aditamentos aumentaram as metas 

previstas para os anos de execução e o valor de desembolso variou: enquanto em 2015 houve 

diminuição, em 2016 observamos um acréscimo. Apesar do Aditamento 5 (assinado em 2016) 

citar alteração no Sistema de Despesa de Pessoal, não houve alteração deste Anexo Técnico em 

relação ao CG: manteve-se valor máximo estipulado de Gasto com Pessoal em 65% do repasse 

anual e o valor máximo de remuneração com dirigentes em 16% 
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Já o Quadro 11 explicita o detalhamento dos cinco Termos de Aditamento ao Contrato 

de Gestão nº 04/2012 – Museu da Língua Portuguesa. Todos os documentos alteram o Plano de 

Trabalho (Anexo Técnico I). Além disso, quatro Aditamentos alteram o Cronograma de 

Desembolso (Anexo Técnico II) e dois modificam o Sistema de Despesa com Pessoal (Anexo 

Técnico III). Aqui, optamos por destacar o período do incêndio que ocorreu no Museu. Além 

disso, ressaltamos que o Contrato de Gestão (de 2012) possui várias páginas de aprimoramento 

do museu, inclusive, de equipamentos de segurança com orientações e fotos da estrutura. 

 

Aditamento Data assinatura Objetivo 

1 28 de dez de 2012 
Alteração do Anexo  I - Plano de Trabalho, para 

inclusão das metas referentes ao ano de 2013. 

2 10 de dez de 2013 

Alteração do Anexo  I - Plano de Trabalho, para 

inclusão das metas referentes ao ano de 2014, e 

do Anexo II - Sistema de Pagamento, para 

acréscimo de recursos orçamentários previstos 

no exercício financeiro de 2014. 

3 27 de jan de 2015 

Alteração do Anexo  I - Plano de Trabalho, para 

inclusão das metas referentes ao ano de 2015, e 

do Anexo III - Sistema de Despesa com Pessoal. 

4 12 de maio de 2015 

Alteração dos Anexo  I (Plano de Trabalho) e II 

(Cronograma de Desembolso) para o ano de 

2015. 

Incêndio: 21 de dez de 2015 

5 30 de maio de 2016 

Alteração dos Anexo  I (Plano de Trabalho), II 

(Cronograma de Desembolso) e III (Sistema de 

Despesa com Pessoal) para o ano de 2016. 

Quadro 11 – Aditamentos ao Contrato de Gestão nº 04/2012: Museu da Língua Portuguesa (vigência 2012-2016) 

Fonte: elaboração própria com base em IDBrasil (2012a, 2012b, 2013, 2015a, 2015b e 2016) 

 

Com a análise dos Termos de Aditamento da gestão do IDBrasil, verificamos alguns 

pontos importantes de serem ressaltados. O primeiro deles é a mudança do nome da OSC com 

o Aditamento 2 (assinado em 2013). Só a partir dele, o Instituto da Arte do Futebol Brasileiro 

mudou o nome para IDBrasil Cultura, Educação e Esporte. Além disso, o endereço sede e o 

Diretor Executivo (de Pedro Sotero para Luiz Bloch) da organização se alteraram neste 

Aditamento. 
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Outro ponto de destaque é o Aditamento 5 (assinado em 2016), após o incêndio que, em 

vez de ter sido assinado pelo Diretor Executivo do IDBrasil, teve assinaturas da Diretora 

Administrativa e Financeira e do Diretor de Operações e Infraestrutura da organização. Esse 

documento aumentou o prazo de vigência por mais um mês (antes, 30 de novembro; com a 

modificação, até 31 de dezembro 2016) e expõe, como meta condicionada, a aprovação do 

Plano Anual do Museu da Língua Portuguesa para 2016. 

Na apresentação do Plano de Trabalho Anual do Aditamento 5 (assinado em 2016), 

afirma-se que, devido ao incêndio, o Governo do Estado de São Paulo realizou uma parceria 

entre o IDBrasil e a Fundação Roberto Marinho, tendo este convênio assinado em 21 de janeiro 

de 2016. A apresentação do Plano de Trabalho afirma que existe uma seção “Convênio” do 

Aditamento 5, visando a recuperação e a restauração da parte afetada da Estação da Luz, além 

da reformulação do conteúdo museológico do Museu da Língua Portuguesa. Porém, o referido 

Termo de Aditamento não consta seção de convênio. 

Em uma busca online também não foi possível encontrar os termos deste convênio. A 

linha do tempo29 de 2016 do website do Museu da Língua Portuguesa cita brevemente o objetivo 

dessa parceria. 

O atual acordo estabelece que a Fundação Roberto Marinho será a responsável pela 

execução das obras de reconstrução, restauro e reinstalação do museu, inclusive com 

revisões museográficas, com colaboração da Secretaria da Cultura do Estado e da 

IDBrasil, responsável pelo gerenciamento do Museu. A proposta é tomar como base 

o projeto arquitetônico que orientou o restauro de 2006, com os ajustes necessários 

atualização (Museu da Língua Portuguesa, 2016b). 

Para restauração do museu em decorrência do incêndio, outras parcerias foram 

celebradas na vigência do Contrato de Gestão, porém, não foram especificadas ou detalhadas 

em Aditamentos. Em 201630, duas ações nesse sentido foram realizadas: a primeira (em março 

de 1016) formou uma “aliança solidária” entre o Poder Público, o IDBrasil, a Fundação Roberto 

Marinho e a Granito & Partners, iniciativa privada que contribuiu com a “construção do modelo 

de aliança para a reconstrução do Museu da Língua Portuguesa” (Museu da Língua Portuguesa, 

2016c).  

                                                           
29 Disponível em <http://museudalinguaportuguesa.org.br/reconstrucao/linha-do-tempo/>. Acesso em 28 out. 

2018. 
30 Após 2016, outras parcerias foram firmadas para a restauração do Museu da Língua Portuguesa. Dentre elas, 

está o acordo de recuperação com o Governo de Portugal em junho de 2017. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/sp-e-portugal-assinam-acordo-para-recuperar-o-museu-da-lingua-

portuguesa.ghtml >. Acesso em 16 out. 2018. 
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A segunda ação ocorreu em dezembro de 2016: a aliança solidária à reconstrução do 

museu anunciou mais parceiros: a EDP, empresa portuguesa, como patrocinadora máster, além 

do grupo Itaú, do grupo Globo e do apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Aqui, os valores 

da reconstrução foram mencionados pela primeira vez após o incêndio: 

O custo total da reconstrução está estimado em R$ 65 milhões. O valor de 

investimento da iniciativa privada é de R$ 36 milhões, em até 4 exercícios, que se 

somam aos R$ 34 milhões da indenização do seguro contra incêndio. Do montante 

total reunido, R$ 3 milhões já foram investidos nas ações emergenciais; e R$ 2 

milhões serão destinados para contribuir com o primeiro ano de manutenção do 

Museu (Museu da Língua Portuguesa, 2016c, grifo nosso). 

Diferentemente da gestão da Poiesis com a Casa das Rosas e a Casa Guilherme de 

Almeida, o IDBrasil alterou o Sistema de Despesa com Pessoal (Anexo Técnico III) por meio 

de Aditamentos. O Contrato de Gestão previa gastar, no máximo, 65% do seu orçamento com 

despesas de pessoal e 16% com remuneração da Diretoria Executiva (valor anual).  

Porém, o Aditamento 3 (assinado em 2015) alterou esses valores: previa o gasto de, no 

máximo, 7% do repasse anual para a remuneração e vantagens de qualquer natureza para os 

dirigentes e até 68% do repasse anual para remuneração e vantagens para os demais 

empregados. Já o Aditamento 5 (assinado 2016) acresceu esses valores: o gasto com a 

remuneração e vantagens de qualquer natureza para os dirigentes foi estipulado em, no máximo, 

10% do orçamento anual. A remuneração e vantagens para os demais empregados ficou até 

70% do orçamento anual.  

 

1.3.2. Cronogramas de Desembolso 

O Cronograma de Desembolso faz parte do Anexo Técnico II e tem sua alteração por 

Aditamentos. O objetivo dessa seção é dar luz aos valores de repasse do Estado às Organizações 

Sociais de Cultura analisadas. O Quadro 12 expõe o Cronograma de Desembolso do Contrato 

de Gestão e dos Termos de Aditamento da Casa das Rosas e da Casa Guilherme de Almeida. 

 

 

Anexo 

Técnico II - 

Cronograma 

de 

Desembolso 

Jul a 

dez/2012 
2013  2014 2015 2016 

Até 

jun/2017 
Total 
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Valores 

pactuados 

pelo Estado 

(em R$) 

 R$   

3.314.716  

 R$   

5.951.471  

 R$   

6.272.132  

 R$   

6.543.066  

 R$   

5.428.251  
- 

 R$ 

27.509.636  

Aditamento 1 
 R$   

3.314.716  

 R$   

5.951.471  

 R$   

6.272.132  

 R$   

6.543.066  

 R$   

5.428.251  
- 

 R$ 

27.509.636  

Aditamento 2 
 R$   

3.314.716  

 R$   

5.951.471  

 R$   

6.272.132  

 R$   

6.743.066  

 R$   

5.428.251  
- 

 R$ 

27.709.636  

Aditamento 3 
 R$   

3.314.716  

 R$   

5.951.471  

 R$   

6.272.132  

 R$   

5.943.066  

 R$   

5.428.251  
- 

 R$ 

26.909.636  

Aditamento 4 
 R$   

3.314.716  

 R$   

5.951.471  

 R$   

6.272.132  

 R$   

5.943.066  

 R$   

5.943.066  
- 

 R$ 

27.424.451  

Aditamento 5 
 R$   

3.314.716  

 R$   

5.951.471  

 R$   

6.272.132  

 R$   

5.943.066  

 R$   

5.348.759  

 R$   

2.674.380  

 R$ 

29.504.524  

Recursos 

repassados 

pelo Estado 

(em R$) 

 R$   

3.314.716  

 R$   

5.951.471  

 R$   

6.272.132  

 R$   

5.943.066  

 R$   

5.348.759  

 R$   

2.674.380  

 R$ 

29.504.524  

RH – 

Despesas (em 

R$) 

 R$   

4.989.512  

 R$   

3.090.250  

 R$   

3.005.793  

 R$   

3.775.475  

 R$   

3.789.091  

 R$   

2.195.376  

 R$ 

20.845.497  

Quadro 12 – Cronograma de Desembolso Orçamentário da Casa das Rosas e da Casa Guilherme de Almeida 

(2012-2017) 

Fonte: elaboração própria com base em Poiesis (2012a, 2013, 2015a, 2015b, 2015c, 2016a, 2016b) e Transparência 

Cultura (s/d2) 

 

No Quadro 12 podemos vislumbrar que os valores pactuados referem-se ao que foi 

planejado no Contrato de Gestão. Os valores referentes aos recursos repassados pelo Estado e 

os gastos com RH são números disponibilizados pela Unidade de Monitoramento no portal 

“Transparência Cultura”. 

Conforme exposto no quadro acima, verificamos que as alterações no Cronograma de 

Desembolso acresceram e decresceram os recursos repassados pelo Estado à Poiesis. A grande 

diferença orçamentária refere-se à inclusão do semestre de 2017, em que repassou-se R$ 

2.674.380 a mais ao convênio. Além disso, destaca-se que a Organização Social de Cultura, no 

total, utilizou 71% do repasse do Estado com despesa de pessoal. 

O Aditamento 1 (assinado em 2013) inclui como meta administrativa no Anexo Técnico 

I – Plano de Trabalho – o Programa de Financiamento e Fomento, com duas ações: a 

apresentação de projetos em editais, programas institucionais, dentre outros; e a captação de 

recursos de 10% do valor anual repassado. Apesar disso, não houve diminuição do cronograma 

de desembolso do estado à OSC.  
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O Quadro 13 expõe o Cronograma de Desembolso do Museu da Língua Portuguesa, 

com destaque ao período do incêndio. 

 

Anexo 

Técnico II - 

Cronograma 

de 

Desembolso 

2012 2013  2014  2015 2016 Total 

Valores 

pactuados 

pelo Estado 

(em R$) 

 R$ 

3.000.000  

 R$ 

6.600.000  

 R$ 

6.615.000  

 R$ 

6.945.750  

 R$ 

6.945.750  

 R$ 

30.106.500  

Aditamento 1  -   -   -   -   -   -  

Aditamento 2 
 R$ 

3.000.000  

 R$ 

6.600.000  

 R$ 

8.715.000  

 R$ 

6.945.750  

 R$ 

6.945.750  

 R$ 

32.206.500  

Aditamento 3 
 R$ 

3.000.000  

 R$ 

6.600.000  

 R$ 

8.715.000  

 R$ 

6.945.750  

 R$ 

6.945.750  

 R$ 

32.206.500  

Aditamento 4 
 R$ 

3.000.000  

 R$ 

6.600.000  

 R$ 

8.715.000  

 R$ 

6.695.750  

 R$ 

6.945.750  

 R$ 

31.956.500  

Incêndio: 21 de dez de 2015 

Aditamento 5 
 R$ 

3.000.000  

 R$ 

6.600.000  

 R$ 

8.715.000  

 R$ 

6.695.750  

 R$ 

2.700.000  

 R$ 

27.710.750  

Recursos 

repassados 

pelo Estado 

(em R$) 

 R$ 

3.000.000  

 R$ 

6.600.000  

 R$ 

8.715.000  

 R$ 

6.695.750  

 R$ 

2.700.000  

 R$ 

27.710.750  

RH – 

Despesas (em 

R$) 

 R$ 

5.122.641  

 R$ 

3.837.129  

 R$ 

4.059.644  

 R$ 

4.181.026  

 R$ 

2.672.850  

 R$ 

19.873.290  

Quadro 13 – Cronograma de Desembolso Orçamentário do Museu da Língua Portuguesa (2012-2016) 

Fonte: elaboração própria com base IDBrasil (2012a, 2012b, 2013, 2015a, 2015b e 2016) e Transparência Cultura 

(s/d2) 

 

Conforme o Quadro 13, verificamos que as alterações orçamentárias ocorreram em dois 

momentos: no Aditamento 2 (assinado em 2013), que acresceu o valor previsto para 2014 em 

32%, e no Aditamento 5 (assinado em 2016). Este Termo de Aditamento, que foi o primeiro 

após o incêndio, diminuiu a previsão do repasse para o ano de 2016 em 39%, além de alocar a 

maioria dos funcionários em outras iniciativas do IDBrasil, como o Museu do Futebol. Ao 

término da vigência do Contrato de Gestão, o IDBrasil havia gasto 72% do repasse do Estado 

com despesa de pessoal. 
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Assim, observamos que os recursos pactuados e repassados às duas Organizações 

Sociais de Cultura foram próximos, em que IDBrasil realizou a gerência de um museu e, a 

Poiesis, de dois museus-casa. Podemos verificar que a Poiesis finaliza o período do Contrato 

de Gestão com valor de repasse maior do que o valor pactuado (R$ 27.509.636 versus R$ 

29.504.524, respectivamente), em que a prorrogação da vigência do CG foi determinante para 

o acréscimo desse valor.  

Já o IDBrasil finalizou o período de vigência analisado com menos recursos repassados 

do que os valores pactuados (R$ 27.710.750 versus R$ 30.106.500, respectivamente), devido à 

interrupção das atividades em 2016 em decorrência do incêndio. IDBrasil e Secretaria da 

Cultura foram eficientes em buscar parcerias com instituições privadas para reparar os danos 

causados ao incêndio, não precisando, dessa maneira, de um maior repasse. Além disso, a área 

de museus mostra-se viável à captação de recursos, o que auxilia e impulsiona as Organizações 

Sociais de Cultura. 

 

1.3.3. Planos de Trabalho 

Aqui, explanaremos as semelhanças e diferenças dos Anexos Técnicos I – Planos de 

Trabalho – dos dois Contratos de Gestão analisados. O Plano de Trabalho da CG da Casa das 

Rosas e da Casa Guilherme de Almeida apresentava, até 2013, os mesmos programas e ações 

para os dois museus.  

A partir do Aditamento 1 (assinado em 2013), as ações dos programas tiveram três 

consideráveis alterações: a) divisão de atividades entre os dois museus; b) inclusão de estratégia 

de ação para cada programa; e c) definição de número e perfil dos funcionários de cada 

programa. 

Já no Plano de Trabalho do Museu da Língua Portuguesa, também, verifica-se as 

modificações trazidas pelo CG da Poieis, porém, em Termos de Aditamentos diferentes nas 

Metas Técnicas: a partir do Aditamento 1 (assinado em 2012), as ações dos programas 

incluíram as estratégias de ação. A partir do Aditamento 2 (assinado em 2013), houve a 

definição de número e perfil dos funcionários de cada programa.  

Para maior detalhamento, analisamos todas as metas técnicas e seus respectivos 

programas dos Planos de Trabalho das duas Organizações junto as alterações trazidas nos 
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Termos de Aditamento a cada Contrato de Gestão. O detalhamento está no Apêndice D – Plano 

de Trabalho da Casa das Rosas e da Casa Guilherme de Almeida (2012-2016); e no Apêndice 

E – Plano de Trabalho do Museu da Língua Portuguesa (2012-2016), em que podemos observar 

as alterações de ações por programa a cada ano de vigência. 

Conforme exposto no Apêndice D, os Termos de Aditamento 1, 4 e 5 acrescentaram 

ações nas Metas Técnicas nos anos de referência – exceto os Aditamentos 2 e 3 (ambos 

assinados em 2015), que mantiveram o mesmo Plano de Trabalho. O Aditamento 5 (assinado 

em 2016), que estendeu a duração do CG por mais seis meses, não definiu plano de trabalho 

para o referido período. 

Já os Aditamentos ao Contrato de Gestão com o Museu da Língua Portuguesa, no que 

se refere às Metas Técnicas, diminuíram mais ações ao longo do tempo de vigência, do que 

acresceram. O Aditamento 5 (assinado em 2016) foi responsável pela maior redução das ações 

devido aos desdobramentos do incêndio: o museu ficou fechado ao público no ano de 2016. 

Nesse sentido, observamos que os Planos de Trabalho dos Contratos de Gestão da área 

de Museus são padronizados, com programas bem definidos. A estrutura adotada até 2016 foi 

a descrita abaixo, com divisão em três categorias de metas: 

 

I. Metas Técnicas 

a. Programa de Acervo: conservação, documentação e pesquisa.  

Este programa visa salvaguardar e desenvolver o patrimônio museológico, arquivístico 

e bibliográfico dos museus geridos pela Secretaria SEC, visando sua preservação e valorização.  

Em ambos os Planos de Trabalho (CG e Aditamentos) houve a manutenção do público-

alvo: funcionários, pesquisadores e usuários. Enquanto o Museu da Língua Portuguesa 

diminuiu as ações previstas, os museus-casa incluíram ações ao longo dos Aditamentos. Porém, 

houve a exclusão do fórum de discussões “Museu e Literatura” no Aditamento 5 (assinado em 

2016). 

 

b. Programa de Exposições e Programação Cultural 
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Este programa tem como objetivo ampliar a extroversão do acervo e da temática de 

atuação dos museus, contribuindo para a formação de público, além de fortalecer os calendários 

cultural e turístico do Estado e do município, oferecendo à população programação especial e 

qualificada. 

O público-alvo deste programa foi mantido, em todos os Aditamentos das duas OSCs, 

em visitantes e usuários em geral. Para a Casa das Rosas e a Casa Guilherme de Almeida, este 

foi o programa que detalhou e incluiu mais ações ao longo dos Aditamentos. O Aditamento 1 

(assinado em 2013), por exemplo, incluiu 15 novas ações para a Casa das Rosas e 8 (oito) novas 

ações para a Casa Guilherme de Almeida, em que apenas 10 ações gerais estavam previstas no 

CG. Dentre essas novas ações estão atividades relacionadas à mensuração da satisfação do 

público geral e disponibilização dos dados.  Todavia, no Aditamento 5 (assinado em 2016), 

excluiu-se a ação prevista de realização de parcerias com as Oficinas Culturais.  

Já a parceria com o Museu da Língua Portuguesa, nesse programa, com exceção dos 

Aditamentos 1 (assinado em 2013), que aumentou as ações, e do 5 (assinado em 2016), que 

diminuiu, os outros três Aditamentos mantiveram as ações previstas no CG sem alterações. 

 

c. Programa Educativo 

O programa visa implantar estratégias de manutenção do acesso do público escolar aos 

museus, principalmente em parceria com as redes pública e privada de ensino, a partir de ações 

específicas desenvolvidas, de acordo com as especificidades e potencialidades da instituição. 

Com público-alvo de estudantes e grupos de visitantes, houve alteração da denominação 

do programa nos dois casos, por determinação da Secretaria da Cultura em 2015. A 

denominação “Programa Educativo” foi realizada a partir do Aditamento 2 (assinado em 2015) 

para a gestão da Poiesis; e a partir do Aditamento 3 (também assinado em 2015) para a gestão 

do IDBrasil – antes era “Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais”. 

Nos dois casos houve inclusão de ações em todos os Aditamentos (com exceção do 

Aditamento 5, pós incêndio do Museu da Língua Portuguesa) e, dentre elas, atividades que 

visavam a mensuração e disponibilização de dados da satisfação do público escolar. 

Hoje, os museus estão muito calcados em um pilar fundamental que é a educação. 
Todos os nossos museus têm uma ação educativa que tem uma função de transformar 
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essa criança que está visitando o museu. Ela não vai ter um guia que vai contar a 

história, ela vai ter um guia que vai provocá-la. Que vai tentar sacudi-la, com 

exemplos de vida que estarão naquele museu, com trabalhos daquele museu. Então é 

essa a intenção do museu hoje: transformar, de fato, as pessoas que o visitam. E 

principalmente as escolas da rede pública, porque são as que menos têm essa 

possibilidade de educação disciplinar (...). (S2, 2018, grifo nosso). 

 

d. Programa de ações de apoio ao Sistema Estadual de Museus de São Paulo 

(SISEM) 

O Sistema Estadual de Museus (SISEM-SP) tem a responsabilidade de congregar e 

articular os museus paulistas, visando promover a qualificação e o fortalecimento institucional 

em favor da preservação, pesquisa e difusão do acervo museológico do estado de São Paulo. A 

base do SISEM é parceria e responsabilidades compartilhadas entre museus e Secretaria, em 

que as ações previstas para cada região administrativa são concebidas de acordo com o 

contexto, as demandas e as potencialidades locais. O SISEM atua em cinco linhas de ação 

principais: articulação, apoio técnico, comunicação, formação e fomento (Sisem, s/d). 

Desse modo, o programa visa incentivar a participação ativa no SISEM, bem como 

promover capacitações e apoio técnico. Nos dois casos estudados, o público-alvo deste 

programa se manteve em “museus e municípios do interior e grande SP e seu público”. O 

público-alvo deste programa eram museus e municípios do interior e grande SP e seu público. 

Com os Aditamentos das duas OSCs, vimos inclusão de poucas ações ao longo dos anos, porém, 

a ampliação dos objetivos do programa. A exceção foi Aditamento 5 do Museu da Língua 

Portuguesa que diminuiu ações em 2016. 

 

e. Programa de Comunicação e Imprensa 

Este programa prevê a divulgação ampla e atualizada de exposições, programação 

cultural, ações de pesquisa e serviços prestados, contribuindo para a ampliação do 

conhecimento e da valorização do patrimônio museológico pelo público visitante. 

Nos dois casos, a partir do Aditamento 1 (2012 para o IDBrasil, e 2013 para a Poiesis), 

o público-alvo de visitantes e usuários em geral, previsto no Contrato de Gestão, foi ampliado, 

culminando em visitantes, públicos de relacionamento e usuários em geral. Enquanto os 

Aditamentos dos Museus-Casa incluíram ações ao longo da vigência do CG, todos os 
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Aditamentos do Museu da Língua Portuguesa diminuíram ações deste programa no período de 

2012 a 2016.  

 

II. Metas Administrativas 

Programa de Financiamento e Fomento 

Este programa, a partir de 2013 (do Aditamento 1 para a POIESIS, e do Aditamento 2 

para o IDBrasil) teve uma considerável mudança: seu nome foi alterado de “Programa de 

Gestão Administrativa” para “Programa de Financiamento e Fomento”, dentro do quadro de 

Metas Administrativas, definindo o público-alvo para visitantes, públicos de relacionamento e 

usuários em geral. Suas ações englobam captação por leis de incentivo, por bilheteria e a 

capacitação dos funcionários, objetivando diversificar as fontes de recursos financeiros para 

viabilização do Contrato de Gestão. 

A captação dos museus-casa ficou descrita de maneira mais genérica: 10% do valor 

anual repassado para captar recursos. Já a captação do Museu da Língua Portuguesa teve maior 

detalhamento, com estipulação de 10% do repasse do exercício do Contrato de Gestão para 

captação operacional (bilheteria, estacionamento, cafeteria, etc.); e 5% do repasse do exercício 

do CG para captação de recursos por meio de projetos incentivados, editais de fomento e 

doações. Apenas a partir do Aditamento 4 (assinado em 2015), da Poiesis, houve esse 

detalhamento da captação, definindo 3% do repasse para a captação operacional e 2% para 

projetos incentivados, editais, doações e parcerias. 

 

III. Metas Condicionadas 

As metas condicionadas objetivam deixar previamente aprovadas as metas estipuladas 

que só seriam realizadas mediante captação adicional de recursos, doações ou novos aportes 

por parte do estado. Essa modalidade de meta também foi definida após os primeiros 

Aditamentos das duas OSCs, em que o público-alvo se manteve em apoiadores, patrocinadores, 

doadores e público em geral. 
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Após o “Quadro de Metas”, o Plano de Trabalho possui outros dois Quadros: o primeiro 

é o “Quadro de Rotinas Técnicas e Obrigações Contratuais”, em que são estipulados três 

programas: 

 Programas de Gestão Técnica; 

 Programa de Edificações: conservação, manutenção e segurança; 

 Programas de Gestão Administrativa; e 

 Apresentação da Proposta Orçamentária Referencial. 

Aqui destacamos que o “Programa de Edificações” fazia parte do Quadro de Metas 

Técnicas. Porém, a partir dos primeiros Termos de Aditamento das duas OSCs, este programa 

foi incorporado nas rotinas técnicas, com público-alvo de funcionários e usuários. O segundo e 

último Quadro detalhado é o “Quadro de Avaliação dos Resultados”, que expõe itens de 

pontuações em caso de descumprimento de ações pela OSC com os dizeres: 

Caso a OS não apresente junto com os relatórios trimestrais justificativas para o não 

cumprimento das metas pactuadas, a UGE poderá efetuar a aplicação da tabela sem 

prévia análise das justificativas, cabendo a OS se for o caso, reunir argumentos 

consistentes para viabilizar o aporte retido no próximo trimestre (Poiesis, 2013, p. 42). 

Este ponto foi reforçado pelas entrevistas. 

A Secretaria precisa saber o que está acontecendo nos museus. Trimestralmente, 

existe um relatório que elas [as OSs] têm que entregar dos resultados. Se aqueles 

resultados previstos para aquele trimestre não forem alcançados, elas [as OSs] 

precisam apresentar as justificativas e a Unidade [Gestora] pode aceitá-las, ou 

não. Pode aceitá-las e pedir que [as OSs] cumpram [as atividades] no próximo 

trimestre (S2, 2018, grifo nosso). 

 

1.4. Organizações Sociais de Cultura da área de museus e a Unidade de 

Preservação do Patrimônio Museológico (UPPM) 

De acordo com os dois casos analisados, podemos verificar dois pontos principais sobre 

a gestão de museus por Organizações Sociais de Cultura: 

 

a) O histórico da Unidade Gestora, voltado à instituição de padrões e parâmetros, 

padronizou as metas e os programas do Contrato de Gestão 
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Segundo os documentos oficiais da SEC, a Unidade de Preservação do Patrimônio 

Museológico (UPPM) é responsável por elaborar, desenvolver e avaliar as diretrizes e políticas 

públicas relacionadas ao patrimônio museológico do Estado de São Paulo. Além de gerir os 

museus do Estado, a UPPM é responsável pelo Sistema de Museus do Estado de São Paulo 

(SISEM-SP), promovendo a qualificação e o fortalecimento institucional em favor da 

preservação, pesquisa e difusão do patrimônio museológico paulista (Transparência Cultura, 

s/d4). 

A UPPM foi instituída como Unidade Gestora da Secretaria em 2006 e, atualmente, 

possui em sua estrutura cerca de 19 servidores (divididos entre efetivos, comissionados e 

estagiários). A coordenação da UPPM, desde 2008, passou por três gestões: de 2008 a 2013, 

Claudinéli Ramos (atual coordenadora da UM); de 2013 até 2016, Renata Motta; e de janeiro 

de 2017 até o momento (janeiro de 2019), a coordenação da UPPM é feita por Regina Ponte, 

com experiência prévia na área de preservação e museus. 

Abaixo da coordenação da UPPM existem duas diretorias: a de preservação 

museológica, que gerencia as Organizações Sociais e seus respectivos Contratos de Gestão; e a 

do SISEM, que é responsável pelos museus do estado que não são administrados por OSCs.  

Assim, o histórico da UPPM difere das outras UGEs devido à iniciativa de 

padronização, categorização e parametrização da área museológica desde 2008. Desde então, a 

Unidade priorizou qualificar seu quadro de recursos humanos na área museológica, com foco 

em processos que tinham como base uma regra geral para todos os museus. A própria equipe, 

ao longo do tempo, estruturou as diretrizes da Unidade de Museus – não foi uma determinação 

política ou de outra unidade (S4, 2018). 

A novidade é que a UPPM teve gestões sucessivas de equipes bastante competentes, 

comprometidas com a questão museológica (...). A equipe técnica é bastante acurada 

e exigente (...). É uma das Unidades mais consolidadas da Secretaria, se não a 

mais (S2, 2018, grifo nosso). 

Desde 2008, a Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico preocupou-se em 

organizar e padronizar os Contratos de Gestão de maneira que fosse de fácil entendimento. 

Nesse sentido, observamos que os CGs no período estudado seguiram um mesmo padrão, 

possibilitando melhor acompanhamento das metas pela Unidade Gestora e pela Unidade de 

Monitoramento. A partir de 2018, viu-se algumas modificações na estrutura do Plano de 

Trabalho de Contrato de Gestão, conforme exposto no Quadro 14, principalmente relacionadas 

à planejamento, monitoramento e avaliação. 
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Organização do Plano de Trabalho do Contrato de 

Gestão da área de museus até 2016 

Organização do Plano de Trabalho do Contrato de 

Gestão da área de museus a partir de 2018 

1. Metas Técnicas 
1. Programa de Gestão Executiva, Transparência e 

Governança 

Programa de Acervo Eixo 1 – Plano Museológico e Planejamento Estratégico 

Programa de Exposições e Programação Cultural Eixo 2 – Gestão administrativa e financeira 

Programa Educativo Eixo 3 – Financiamento e Fomento 

Programa de ações de apoio ao Sistema Estadual de 

Museus de São Paulo (SISEM) 

Eixo 4 – Mobilização e/ou diversificação e/ou 

fidelização de público 

Programa de Comunicação e Imprensa Eixo 5 – Monitoramento e Avaliação de Resultados 

2. Metas Administrativas 
2. Programa de Acervo: Documentação, Conservação e 

Pesquisa 

Eixo Programa de Financiamento e Fomento 3. Programa de Exposições e Programação Cultural 

3. Metas Condicionadas 4. Programa Educativo 

4. Quadro de Rotinas Técnicas e Obrigações 

Contratuais 

5. Programa de Integração ao Sistema Estadual de 

Museus de São Paulo – SISEM-SP 

Programa de Gestão Técnica 
6. Programa de Comunicação e Desenvolvimento 

Institucional 

Programa de Edificações 7. Programa de Edificações 

Programa de Gestão Administrativa   

Quadro 14 – Estrutura do Plano de Trabalho do CG da área de museus  

Fonte: elaboração própria 

 

Cada um dos programas apontados, desde os Contratos de Gestão assinados em 2012, 

possuem um Comitê específico da UPPM para acompanhamento. Além disso, a contratação via 

CLT facilita contratação de pessoas especialistas para cumprimento das metas dos programas 

– ponto já abordado em capítulos anteriores. 

Cada Contrato [de Gestão] tem os programas a serem cumpridos através de metas (...). 

Cada OS tem que seguir suas rotinas diariamente e metas de programação que elas 

têm que devolver (...). Então, através desses programas elas [as OSs] têm que contratar 

pessoas adequadas, então, por exemplo, no Programa Educativo, cada OS escolhe as 

pessoas a dedo, porque cada um desses programas tem Comitês que avaliam e 

acompanham internamente. Nos Comitês, existem reuniões periódicas com os 

educadores e os coordenadores do [Programa] Educativo de todos os museus para 

discussão, contribuição de um museu para com o outro, de trocas de experiências 

indutivas nos museus (...). E é simples contratar, você faz um chamamento público 

lá no site [da OS], faz as entrevistas e você contrata. Na Prefeitura [de São Paulo] 

você não consegue fazer isso. (S2, 2018, grifo nosso). 
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Nesse sentido se, por um lado, a padronização facilita o acompanhamento das metas 

pela Unidade Gestora, verificamos que três museus de diferentes características foram 

enquadrados nas mesmas metas e programas, revelando que a UPPM realiza uma gestão por 

parametrização.  

Enquanto o Museu da Língua Portuguesa possui seu acervo quase que totalmente 

virtual, com uma forte interlocução entre tecnologia e preservação museológica, os museus-

casa – Casa das Rosas e Casa Guilherme de Almeida – possuem foco maior em formação ao 

invés de patrimônio museológico. A Casa das Rosas possui um núcleo educativo consolidado, 

apoiando a criação literária de autores. Já a Casa Guilherme de Almeida, além do acervo, possui 

um viés de educativo, com estudos de tradução literária. 

Como é que mede isso [em referência às metas]? Difícil medir, estamos falando de 

cultura. Tem a Pinacoteca, tem a gente, tem muitas variáveis (...). A Unidade [de 

Preservação do Patrimônio Museológico] fiscaliza, temos padrões para tudo. 

(O4, 2018, grifo nosso). 

Assim, conforme revelado nos Planos de Trabalho dos Contratos de Gestão e reforçado 

pelas entrevistas, o enfoque em padronização que a UPPM possui, tendo, ainda, a maior 

quantidade de servidores alocados em relação às outras Unidades Gestoras, faz com que a 

UPPM possua a maior quantidade de Contratos de Gestão com as OSCs. Logo, pela estrutura e 

pelo histórico da UPPM, observamos que a Unidade acaba abarcando ações culturais que seriam 

melhores classificadas em outras áreas – como é o caso da Casa das Rosas, que se enquadraria 

melhor em formação cultural, ao invés de patrimônio museológico. 

 

b) A área de museus possui viabilidade em realizar parcerias e captar recursos 

Os três museus analisados – Museu da Língua Portuguesa, Casa Guilherme de Almeida 

e Casa das Rosas – são gerenciados por duas Organizações Sociais de Cultura que são 

articuladas com parceiros e captam recursos além dos que são repassados pelo Estado, em que 

as metas de captação são definidas de maneira conjunta entre Secretaria e OSC. 

A meta de captação [de recursos] é definida por nós, OS, com aval do Conselho de 

Administração (...). A Secretaria da Cultura diz o seguinte: ‘É tanto’. Nós dizemos: 

‘Está bom, vamos fazer isso’. É uma decisão conjunta. Enfim, [captar recursos] 

nunca foi um grande problema, porque nós somos um usufrutuário da Lei Rouanet. 

(O4, 2018, grifo nosso). 

Além disso, a flexibilidade do modelo de Organização Social permite o recebimento de 

doações em equipamentos, ou recursos financeiros. 
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De forma geral, como normalmente os recursos estão sempre diminuindo, nós tivemos 

que aprender a captar (...) A OS capta porque interessa a alguém, ou para colocar 

um patrocínio, para ter sua marca acoplada a um evento que importa na sociedade. Ou 

a OS pode usar a capacidade que o governo dá de utilizar o recurso público do jeito 

que quer com a Rouanet ou o Proac (...). A Via Quatro, que administra a via amarela, 

realizou doações em espécie para o Programa do Núcleo Luz, que fez oito 

apresentações na estação da Luz durante o expediente. Isso o Estado não vai fazer, 

pois não pode ter doação. Essa turma da Via Quatro também doou quatro tablets que 

são utilizados na Casa Guilherme como guia para libras (...). Tudo isso é do modelo 

[de OS], temos flexibilidade. (O2, 2018, grifo nosso). 

 

2. FORMAÇÃO CULTURAL 

Esta seção analisa dois Contratos de Gestão com duas Organizações Sociais de Cultura 

diferentes na área de formação cultural. O primeiro, Guri - capital e grande SP (2013-2017), 

com a Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina. Já o segundo é 

o da Fábrica de Cultura Parque Belém (2012-2016), gerenciado pelo Catavento Cultural e 

Educacional. Ao final, explora-se as relações entre OSCs e a Unidade de Formação Cultural 

(UFC) da Secretaria da Cultura. 

 

2.1. Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina 

A Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina, ou como 

é popularmente conhecida, Santa Marcelina Cultura, surge a partir da Congregação das Irmãs 

Marcelinas, advindas do Instituto Internacional das Irmãs de Santa Marcelina, que atua nas 

áreas de educação, saúde, cultura e assistência social desde 183831. 

O Santa Marcelina Cultura surgiu, inicialmente, como uma associação sem fins 

lucrativos responsável pela Faculdade e pelo Colégio Santa Marcelina, ambos no bairro de 

Perdizes. Em dezembro de 2007, a Associação Santa Marcelina foi qualificada pelo Governo 

do Estado como Organização Social de Cultura (Santa Marcelina Cultura, s/d). 

Em 2008, a Associação firma seu primeiro Contrato de Gestão na área da cultura, 

batizado pelo Governo como “Guri Santa Marcelina” para gerenciar os polos da capital e da 

RMSP – até então, a gerência destes polos, bem como, do interior e do litoral, ficava com a 

Associação Amigos do Projeto Guri (AAPG). Essa divisão geográfica entre as duas OSCs se 

                                                           
31 Disponível em: <https://santamarcelina.org.br/instituto/o_instituto_marcelinas.asp>. Acesso em 18 set. 2018. 



102 
 

mantém até hoje. Ao longo dos anos, o Santa Marcelina passou a gerenciar, também, a EMESP 

Tom Jobim e o Festival de Inverno de Campos do Jordão32.  

O Guri, que apesar de ser chamado no Contrato de Gestão como projeto, é um programa 

que visa promover a inclusão sociocultural de crianças e adolescentes por meio do ensino 

coletivo de música, sendo base dos programas de formação musical do Estado. Com 

atendimento em polos na capital e na grande São Paulo, o Guri é voltado a alunos entre 6 e 18 

anos, com comprovada frequência regular à escola nos cursos de iniciação e teoria musical, 

coral e instrumentos de cordas, madeiras, sopro e percussão (Transparência Cultura, s/d2).  

Em janeiro de 2019, o Santa Marcelina Cultura possui dois Contratos de Gestão vigentes 

com a Secretaria da Cultura, ambos com vigência de 2018 a 2022. O primeiro é com a gerência 

de três programas: Escola de Música do Estado de São Paulo Tom Jobim (EMESP) Tom Jobim, 

Theatro São Pedro, e Orquestra do Theatro São Pedro (ORTHESP), com R$ 162.900.050,00 

previstos para repasse do Estado à OSC. O outro é o do Projeto Guri (Capital e Grande São 

Paulo), que possui um valor total previsto de repasse estipulado em R$124.528.811,39. Ambos 

os contratos estão vinculados à Unidade de Formação Cultural da Secretaria. 

Ressaltamos que, em 2017, a OSC incorporou a gestão do Theatro São Pedro e da 

ORTHESP. Na época, a OSC foi notificada pelo TCE por iniciar a gerência destes dois 

equipamentos sem convocação pública – o Santa Marcelina Cultura os herdou após o escândalo 

com o Instituo Pensarte, em que o convênio foi cancelado pela justiça (Nogueira, 2017). 

Toda a diretoria da OSC é constituída pelas Irmãs Marcelinas, com a Diretoria Executiva 

sendo executada pela Ir. Rosane Ghedin (Diretora-presidente) desde o início dos anos 2000. 

Completam o quadro diretor: Ir. Aidê Cardoso, como Diretora Vice-presidente; Ir. Maria 

Amelia Alves, como Diretora-tesoureira; e Ir. Demetria Bernardi, como Diretora-secretária. 

Além disso, a Direção Artístico-Pedagógica é realizada por Paulo Roberto Ferraz Von Zuben. 

A OSC possui dois Conselhos: o da Administração, com 9 membros; e o Fiscal, com três irmãs 

conselheiras (Santa Marcelina Cultura, s/d). 

 

2.2. Catavento Cultural e Educacional 

                                                           
32 O Festival de Inverno de Campos de Jordão passou para a gestão da Fundação OSESP a partir de 2010. 
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Em 2006 é aprovada a Lei Municipal nº 14.130 que institui a Fundação Catavento, 

vinculada à Secretaria de Governo Municipal de São Paulo. Dentre suas atribuições, estava a 

criação e administração do antigo Museu da Criança do Município de São Paulo, bem como, 

um centro de desenvolvimento de crianças de adolescentes que se transformaria, anos depois, 

no Museu Catavento (São Paulo, 2006b) 

A articulação entre Prefeitura de São Paulo e Governo do Estado, neste ponto, foi fluída, 

passando a Fundação Municipal para o Estado: a inauguração do Museu Catavento, no antigo 

Palácio das Indústrias, já se iniciou com o primeiro Contrato de Gestão do Catavento Cultural 

e Educacional – Organização Social da Cultura. Deste modo, a antiga Fundação Catavento 

passou a ser uma OSC supervisionada pela Secretaria Estadual da Cultura na gestão de João 

Sayad. 

Todavia, conforme a Lei das OSs (Lei Federal nº 9.637/1988 e Lei Estadual nº 

846/1998), as Fundações Públicas não são enquadradas para qualificação como Organização 

Social. Apenas em 2012 foi promulgada Lei Municipal (Lei nº 15.606/2012) que extinguiu a 

Fundação Catavento – quatro anos após a celebração do primeiro Contrato de Gestão com o 

estado (São Paulo, 2012).   

Em janeiro de 2019, o Catavento Cultural e Educacional possui dois Contratos de 

Gestão vigentes. O primeiro, do Museu Catavento (2017-2022), está vinculado à Unidade de 

Preservação do Patrimônio Museológico da Secretaria da Cultura. O outro Contrato de Gestão, 

das cinco Fábricas de Cultura da Zona Leste (2016-2010), está vinculado a Unidade de 

Formação Cultural da SEC. 

Porém, nem sempre houve um único Contrato de Gestão para as cinco Fábricas de 

Cultura gerenciadas pelo Catavento Cultural e Educacional. Até 2016, existiam dois CGs 

diferentes para o Programa Fábricas de Cultura da zona leste: um para as quatro Fábricas (Vila 

Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista e Cidade Tiradentes) e, outro, para a Fábrica de Cultura 

Parque Belém.  

O motivo da formulação de dois contratos se deu, pois, no início, existiam propósitos 

diferentes. As quatro Fábricas de Cultura foram construídas na periferia da zona leste de São 

Paulo, em regiões mais vulneráveis, de acordo com os resultados da avaliação Índice de 

Vulnerabilidade Juvenil (IVJ), realizada pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

(SEADE) (Catavento Cultural e Educacional, 2012). 
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Os nove distritos selecionados (Brasilândia, Cachoeirinha, Jaçanã, Capão Redondo, 

Jardim São Luis, Vila Curuçá, Itaim Paulista, Sapopemba e Cidade Tiradentes), a partir da 

síntese de seis indicadores sociais e econômicos, passaram por um mapeamento, diagnóstico e 

elaboração de Planos Culturais Participativos, até a implementação, de fato, do Programa 

Fábricas de Cultura (Catavento Cultural e Educacional, 2012). 

Em 2004, o Governo do Estado de São Paulo assinou um contrato com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) para realização do Programa, que iniciou com as 

chamadas ARTividades – oficinas de atividades artístico-culturais nas seguintes linguagens: 

Artes Cênicas, Artes Visuais, Artes Musicais, Multimídia e Leitura, realizadas por Entidades 

Associadas de cada distrito. No ano de 2007, o Programa deu enfoque à relação entre cidadania 

e cultura e a formação continuada de arte-educadores. Enquanto os edifícios das Fábricas 

estavam em construção, as atividades artístico-culturais do Programa tiveram continuidade com 

um novo formato: o Projeto Espetáculo, baseado na transversalidade das linguagens artísticas 

e culturais, em substituição às oficinas avulsas (Catavento Cultural e Educacional, 2012). 

Em 2010, pouco antes da inauguração dos primeiros edifícios das Fábricas de Cultura, 

houve uma mudança significativa nas formas de gestão do Programa, em que a execução dos 

projetos passou a ser no espaço das Fábricas, anteriormente denominado como Centros Fábricas 

de Cultura (CFCs), sob responsabilidade de Organizações Sociais de Cultura e não mais pelas 

Entidades Associadas dos distritos (Catavento Cultural e Educacional, 2012). 

Em 2011, a OSC Catavento Cultural e Educacional assume a gestão dos CFCs da Zona 

Leste (Itaim Paulista, Sapopemba e Vila Curuçá), enquanto, em 2012, a Poiesis – Instituto de 

Apoio à Cultura, à Língua e a Literatura vence a convocação pública para gerir as unidades das 

zonas Sul e Norte (Jardim São Luis e Vila Nova Cachoeirinha).  

Por meio da convocação pública de 2012, a Catavento passa a gerir, também, as 

unidades do Parque Belém e Cidade Tiradentes, enquanto a Poiesis assumiu as unidades do 

Jaçanã, Brasilândia e Capão Redondo. A Fábrica de Cultura Parque Belém foi a única FC que 

já possuía um prédio para atividades: a unidade foi instalada e adaptada em um edifício de 1930, 

antiga FEBEM, no Parque Estadual Belém. 

A unidade do Belém foi a única que ficou com um CG exclusivo pois não havia sido 

indicada como distrito de alto índice de vulnerabilidade e, além disso, possuía um viés diferente 

das outras quatro Fábricas da zona leste: com uma localização mais central, a intenção inicial 
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era que a Fábrica fosse especializada em atividades circenses. Porém, ao longo da renovação 

do Contrato de Gestão, os gestores da Secretaria perceberam que a Fábrica de Cultura Parque 

Belém funcionava como as outras quatro, e o foco inicial para circo não cativou tanto a 

comunidade ao redor do equipamento. 

A Fábrica [de Cultura do Parque] Belém estava em uma região distinta das outras. É 

uma região vulnerável também, mas que criou uma possibilidade depois que desativou 

a FEBEM naquela localidade e a Secretaria teve a oportunidade de colocar, ali, uma 

Fábrica que, a princípio, seria voltada para circo. Mas a Fábrica se demonstrou, pela 

demanda da comunidade que estava ali, que tinha uma vertente um pouco diferente, 

mais teatral. O público de circo também é forte ali, mas quem define as atividades 

e a prioridade da Fábrica é a comunidade. A Fábrica do Belém foi um ponto fora 

da curva, com adaptação de um prédio já tombado para que fosse instalado uma 

Fábrica de Cultura. Então, naquele momento, [2011] se pensou em um Contrato de 

Gestão diferente, com atividades mais específicas para circo, por isso que ele [CG] 

ficou fora das outras quatro Fábricas que estavam na gestão Catavento. Mas, como a 

comunidade ali demandava atividades distintas de circo, a Secretaria e a OS 

acabaram transformando em uma Fábrica comum, como as outras (...). Então, 

com a convocação pública que teve entre 2015 e 2016, não fazia sentido manter um 

Contrato [de Gestão] a mais, que é mais uma atividade burocrática, é mais um 

Contrato para fazer a prestação de contas, é mais tudo (...). Para a Secretaria e para o 

Catavento foi muito mais fácil trabalhar dessa maneira. (S3, 2018, grifo nosso). 

De acordo com as entrevistas realizadas, além da demanda local, houve mais um 

impedimento da Fábrica de Cultura do Belém ser específica para circo: houve recusa de pessoas 

referências na área circense em trabalharem junto à Secretaria, pois não aceitaram compartilhar 

a gestão do espaço da FC Parque Belém com outros cursos senão circo. Nesse sentido, a falta 

de uma gestão compartilhada entre especialistas do circo, Secretaria e Catavento não fizeram 

as atividades circenses se consolidarem. 

Sendo assim, a partir de 2016, a Fábrica de Cultura Parque Belém integra um único 

Contrato de Gestão com as Fábricas de Cultura da zona leste, facilitando a gerência e o 

acompanhamento tanto pela Organização Social de Cultura Catavento Cultural, quanto pela 

gestão da Secretaria Estadual da Cultura. As Fábricas de Cultura das zonas norte e sul 

compilam-se, também, em um único Contrato de Gestão executado pela Poiesis. Porém, a partir 

de 2018, a Poiesis passa a gerenciar um único Contrato de Gestão para a Fábrica de Cultura 

Diadema, a primeira na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP).  

Com as entrevistas, um ponto importante ressaltado foi que, mesmo com a junção entre 

a FC Parque Belém e as outras Fábricas da Zona Leste, existe diferenciação no público que a 

Fábrica recebe. 

Olhando para as outras Fábricas e olhando para a do Parque Belém, ela tem um grande 

diferencial em relação ao público que atende. Nas outras Fábricas, o atendimento do 

público é de um raio mais próximo da unidade. Já no Belém, tem gente que vai, 
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inclusive, de outras Fábricas para lá. Na Fábrica do Itaim Paulista tem um aprendiz 

que faz curso de terça e quinta, e faz, no Belém, de quarta e sexta. Pessoas de outras 

regiões de São Paulo, bem distantes, acabam indo, porque conseguem se locomover 

mais para lá do que para as outras [Fábricas] mais periféricas (...) O público é de 

várias classes, tem um público da classe B e C, e tem a comunidade ali, bem humilde. 

(O6, 2018, grifo nosso). 

O Catavento Cultural e Educacional é composto por dois Conselhos: o da 

Administração, com seis conselheiros; e o Consultivo, com três membros. Existe, atualmente, 

apenas um diretor: Sebastião Alberto Lima, Diretor Executivo da OSC.  

 

2.3. Análises dos Contratos de Gestão: Projeto Guri – Capital e Grande São Paulo 

(2013-2017) e Fábrica de Cultura Parque Belém (2012-2016) 

Para o estudo, escolhemos dois programas que são gerenciados por duas OSCs 

diferentes: Guri e Fábricas de Cultura. O Contrato de Gestão do Guri Capital e Grande São 

Paulo (2013-2017) foi escolhido para análise por ter sido formulado e assinado durante a gestão 

do Secretário Marcelo Araújo (2012-2016) e por ter sido o primeiro programa que a OSC 

gerenciou em parceria com a SEC. Já o Contrato de Gestão da Fábrica de Cultura Parque Belém 

(2012-2016) foi escolhido para este estudo, também, por compreender a gestão de Marcelo 

Araújo (2012-2016) em sua execução. Porém, cabe apontar que a assinatura deste CG ocorreu 

na gestão do ex-Secretário Andrea Matarazzo (2010-2012), pelo então chefe de gabinete, Sérgio 

Tiezzi. 

O Contrato de Gestão nº 02/2013, do Projeto Guri, inicialmente, foi previsto do início 

de 2013 até o primeiro semestre de 2017. Porém, foi prorrogado por Termo de Aditamento por 

mais seis meses, englobando todo o ano 2017. No Contrato de Gestão nº 03/2012, da Fábrica 

de Cultura Parque Belém, também houve prorrogação por mais um semestre via Aditamento. 

Ambos os Contratos possuem cinco anexos, em que as alterações indicadas serão detalhadas 

em seções seguintes. 

 Anexo Técnico I – Programa de Trabalho/Prestação de Serviços: houve 

alterações nos dois Contratos;  

 Anexo Técnico II – Sistema de Pagamento: houve alterações nos dois 

Contratos; 

 Anexo Técnico III – Sistema de Despesa com Pessoal: O CG do Guri manteve 

o valor máximo estipulado de Gasto com Pessoal (repasse anual) em 85% e o 
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valor máximo de remuneração com dirigentes (repasse anual) em 04%. Já o CG 

da FC Belém manteve o valor máximo estipulado de remuneração, com base em 

seu orçamento total, em 70% e o valor máximo de remuneração com dirigentes 

em 1.5% do orçamento total; 

 Anexo Técnico IV – Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis: é 

uma minuta referencial de todos os CGs e não se altera; e 

 Anexo Técnico V – Termo de Permissão de Uso: é uma minuta referencial de 

todos os CGs e não se altera. 

 

2.3.1. Termos de Aditamento 

Assim como explicitamos para a área de museus, todos os Contratos de Gestão das 

Organizações Sociais qualificadas pela Secretaria possuem Termos de Aditamento que indicam 

correções na implementação, principalmente com modificações no plano de trabalho. Nos 

Quadros 15 e 16, detalhamos o que cada Termo de Aditamento corresponde aos CGs 

analisados. 

O Quadro 15 apresenta os objetivos dos sete Termos de Aditamento ao Contrato de 

Gestão nº 02/2013, relativo ao Projeto Guri, com alterações no Plano de Trabalho (Anexo I) e 

no Sistema de Pagamento (Anexo II) nos seis primeiros Aditamentos; o último aditamento 

formalizou a prorrogação da vigência do Contrato. 

 

 

Aditamento Data Objetivo 

1 29 de nov de 2013 

Alteração dos Anexos I (Plano de Trabalho) 

e II (Sistema de Pagamento) do exercício de 

2013 

2 22 de abril de 2014 
Alteração do Anexo I (Plano de Trabalho) de 

2014 

3 27 de maio de 2015 
Alteração do Anexo I (Plano de Trabalho) de 

2015 e Anexo II (Sistema de Pagamento) 

4 30 de jun de 2016 

Alteração dos Anexos I (Plano de Trabalho) 

e II (Sistema de Pagamento) do exercício de 

2016 
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5 13 de set de 2016 
Alteração do Anexo II (Sistema de 

Pagamento) 

6 31 de mar de 2017 

Alteração dos Anexos I (Plano de Trabalho) 

e II (Sistema de Pagamento) do exercício de 

2017 

7 13 de nov de 2017 
Prorroga o prazo de vigência do CG (para 

31/12/2017) 

Quadro 15 – Aditamentos ao Contrato de Gestão nº 02/2013: Projeto Guri – Capital e Grande São Paulo (vigência 

2013-2017) 

Fonte: elaboração própria com base em Santa Marcelina Cultura (2013a, 2013b, 2014, 2015, 2016a, 2016b, 2017a, 

2017b) 

 

Como exposto no Quadro 15, os Aditamentos 1 a 6 alteraram os Anexos I (Plano de 

Trabalho) e II (Cronograma de Desembolso). Enquanto os Aditamentos 1 (assinado em 2013), 

e 6 (assinado em 2017) aumentaram o valor de repasse previsto, os Aditamentos 3, 4 e 5 

diminuíram a previsão do repasse. O ano de 2014 foi o único que não registrou alteração entre 

o previsto no Contrato de Gestão, em 2013, e o repasse final, em 2017. Em relação ao Plano de 

Trabalho, observamos que os Aditamentos 2, 3, 4 e 6, nas alterações propostas diminuíram as 

ações e metas em relação ao Contrato de Gestão e ao Termo de Aditamento 1 (assinado em 

2013). 

Dessa maneira, verificamos que o Contrato de Gestão inicial teve diversas alterações 

por Aditamentos, inclusive, mais de uma por ano nos casos de 2016 e 2017. Além disso, o 

tempo de vigência do CG passou por quatro Secretários da Cultura: o CG foi assinado na gestão 

de Andrea Matarazzo. Dos Aditamentos 1 (assinado em 2013) até o 4 (assinado em 2016), a 

assinatura foi do ex-Secretário Marcelo Araújo. Já os s Aditamentos 5 (assinado em 2016) e 6 

(assinado em 2017) tiveram assinatura do ex-Secretário José Roberto Sadek.  

Por fim, a assinatura do Aditamento 7 (assinado em 2017) ocorreu na gestão do ex-

Secretário José Luiz Penna. Ressaltamos que este Aditamento 7 foi uma mera formalização, 

com assinatura tardia, da prorrogação da vigência, uma vez que o Aditamento 6 (assinado no 

início de 2017) já havia aumentado o valor previsto para o ano e proposto atividades para os 

quatro trimestres em seu Plano de Trabalho.  

No Quadro 16, verificamos o detalhamento dos cinco Aditamentos ao Contrato de 

Gestão nº 03/2012, referente à Fábrica de Cultura Parque Belém, em que podemos vislumbrar 

as alterações do Plano de Trabalho (Anexo I) e do Sistema de Pagamento (Anexo II). 
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Aditamento Data Assinatura Objetivo 

1 28 de fev de 2014 

Alteração do Anexo Técnico II – sistema de pagamento, 

bem como a inclusão do Plano de Trabalho do 

ano de 2014 – Anexo Técnico I. 

2 9 de dez de 2014 

Alteração do Anexo Técnico II – sistema de pagamento, 

bem como a inclusão do Plano de Trabalho do 

ano de 2015 – Anexo Técnico I. 

3 15 de mai de 2015 Alteração dos Anexos Técnicos I e II do ano de 2015 

4 19 de out de 2015 
Alteração dos Anexos Técnicos I e II do ano de 2016, com 

prorrogação de vigência. 

5 08 de jun de 2016 Alteração do Anexos Técnicos II dos anos de 2015 e 2016 

Quadro 16 – Aditamentos ao Contrato de Gestão nº 03/2012: Fábrica de Cultura Parque Belém (vigência 2012-

2016) 

Fonte: elaboração própria com base em Catavento Cultural (2012, 2014a, 2014b, 2015a, 2015b, 2016) 

 

Verificamos que a vigência inicial do CG, estipulado até 2015, teve extensão de prazo, 

por mais um semestre, via Aditamento 4 (assinado em 2015), com alteração no Plano de 

Trabalho (Anexo I) e no Cronograma de Desembolso (Anexo II), acrescendo R$3.289.879 de 

repasse do estado à OSC para a gestão da Fábrica de Cultura por mais um semestre. Com 

exceção deste, os Aditamentos 1, 2, 3 e 5 diminuíram o valor de repasse do Estado à OSC para 

os anos de 2013, 2014 e 2015.  

As alterações efetuadas no Plano de Trabalho, trazidas pelos Aditamentos 1, 2, 3 

alternaram entre diminuição e acréscimo de atividades e metas previstas. O Aditamento 4 

detalha atividades do meio semestre de 2016, em referência à prorrogação do Contrato, que 

correspondem a praticamente 50% das metas previstas do ano de 2015. 

 

2.3.2. Cronogramas de Desembolso 

Explicitado no Anexo II, o Cronograma de Desembolso das duas OSCs analisadas 

também teve suas alterações com base em Termos de Aditamento. O Quadro 17 expõe o 

Cronograma de Desembolso do Contrato de Gestão e dos Termos de Aditamento da Guri capital 

e interior. 
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Anexo 

Técnico 

II - 

Crono-

grama 

de 

Desem-

bolso 

2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Valores 

pactua-

dos pelo 

Estado 

(em R$) 

R$28.187.244,

93 

R$24.136.308,

00 

R$25.705.168,

00 

R$27.376.004,

00 

R$14.577.722,

00 

R$119.982.446,

93 

1 
R$29.079.500,

93 

R$24.136.308,

00 

R$25.705.168,

00 

R$27.376.004,

00 

R$14.577.722,

00 

R$120.874.702,

93 

2 - - - - - - 

3 
R$29.079.500,

93 

R$24.136.308,

00 

R$25.484.503,

67 

R$27.376.004,

00 

R$14.577.722,

00 

R$120.654.038,

60 

4 
R$29.079.500,

93 

R$24.136.308,

00 

R$24.062.117,

98 

R$25.597.849,

00 

R$14.577.722,

00 

R$117.453.497,

91 

5 
R$29.079.500,

93 

R$24.136.308,

00 

Não 

informado 

Não 

informado 
Não informado 

R$113.508.684,

43 

6 
R$29.079.500,

93 

R$24.136.308,

00 

Não 

informado 

Não 

informado 

R$25.597.849,

00 

R$124.528.811,

39 

7 
R$29.079.500,

93 

R$24.136.308,

00 

Não 

informado 

Não 

informado 

R$25.597.849,

00 

R$124.528.811,

39 

Recurso

s 

repassa-

dos pelo 

Estado 

(em R$) 

 R$   

29.079.501  

 R$   

24.136.308  

 R$   

18.117.304  

 R$   

27.597.849  

 R$   

25.597.849  

 R$     

124.528.811  

RH – 

Despesa

s  

(em R$) 

 R$   

17.572.268  

 R$   

18.608.164  

 R$   

19.929.764  

 R$   

20.992.273  

 R$   

22.703.065  

 R$       

99.805.534  

Quadro 17 – Cronograma de Desembolso Orçamentário do Projeto Guri – Capital e Grande São Paulo (2013-

2017) 

Fonte: elaboração própria com base em Santa Marcelina Cultura (2013a, 2013b, 2014, 2015, 2016a, 2016b, 2017a, 

2017b) e Transparência Cultura (s/d2) 

 

Com o Quadro 17 podemos verificar alguns pontos sobre a previsão orçamentária: 

primeiramente, apesar de haver prorrogação por seis meses a partir do Aditamento 7 (assinado 

em 2017), não houve acréscimo dos recursos repassados pelo Estado. Outro ponto a se ressaltar 

é em relação à falta de clareza sobre o fluxo orçamentário dos anos de 2015 e 2016. Apenas até 

o Aditamento 4 (assinado em 2016), existe a explanação sobre a quantidade de repasse para 

cada ano. Os Aditamentos 5 (assinado em 2016), 6 e 7 (assinados em 2017) não elucidam sobre 
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a quantidade de recursos prevista para repasse do Estado e, o valor final repassado foi diferente 

do exposto no Aditamento 4.  

De acordo com a entrevista realizada com a OSC, essas alterações foram realizadas 

porque houve necessidade do ajuste ao orçamento anual disponibilizado pela SEC, que foi 

pactuado com um valor maior no Contrato de Gestão e, depois, reduzido nos anos seguintes.  

Por fim, verificamos que, ao término da vigência do Contrato de Gestão, o Santa 

Marcelina Cultura havia gasto 80% do repasse do estado com despesa de pessoal. No Quadro 

18, detalhamos o Cronograma de Desembolso da Fábrica de Cultura Parque Belém. 

 

Anexo 

Técnico II - 

Cronograma 

de 

Desembolso 

2012 2013 2014 2015 Jun/16 Total 

Valores 

pactuados 

pelo Estado 

(em R$) 

 R$   

6.487.000  

 R$   

7.300.000  

 R$   

7.900.000  

 R$   

8.700.000  
0 

 R$   

30.387.000  

Aditamento 

1 

 R$   

6.487.000  

 R$   

7.300.000  

 R$   

3.706.300  

 R$   

8.700.000  
0 

 R$   

26.193.300  

Aditamento 

2 

 R$   

6.487.000  

 R$   

7.300.000  

 R$   

3.706.300  

 R$   

6.800.000  
0 

 R$   

24.293.300  

Aditamento 

3 

 R$   

6.487.000  

 R$   

7.300.000  

 R$   

3.706.300  

 R$   

6.119.668  
0 

 R$   

23.612.968  

Aditamento 

4 

 R$   

6.487.000  

 R$   

7.300.000  

 R$   

3.706.300  

 R$   

6.119.668  
R$3.289.878,75  

 R$ 

26.902.842.,75  

Aditamento 

5 

 R$   

6.487.000  

 R$   

7.300.000  

 R$   

3.706.300  

 R$   

5.666.114  
 $3.289.879,00  

 R$   

26.449.293  

Recursos 

repassados 

pelo Estado 

(em R$) 

 R$   

6.487.000  

 R$   

5.475.000  

 R$   

5.531.300  

 R$   

5.666.114  

 

R$3.289.879,00  

 R$   

26.449.293  

RH – 

Despesas  

(em R$) 

 R$   

1.454.469  

 R$   

2.779.203  

 R$   

3.784.797  

 R$   

4.143.001  
 $1.944.649,00  

 R$   

14.106.119  

Quadro 18 – Cronograma de Desembolso Orçamentário da Fábrica de Cultura Parque Belém (2012-2016) 

Fonte: elaboração própria com base em Catavento Cultural (2012, 2014a, 2014b, 2015a, 2015b, 2016) e 

Transparência Cultura (s/d2) 
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O Quadro 18 ilustra uma considerável diminuição de recursos entre o que foi pactuado 

e repassado pelo Estado no ano de 2014, especialmente entre o CG e o Aditamento 1 (assinado 

em 2014). Além disso, observamos que Aditamento 5 (assinado em 2016), coloca parte do valor 

de repasse do ano de 2013 para 2014, equilibrando os valores dos dois anos. No total, a OSC 

despendeu 53% do valor do repasse estadual com recursos humanos, percentual bem menor que 

o caso anterior, do Guri Santa Marcelina. 

Um ponto de destaque refere-se ao ano de 2015, com várias diminuições de recursos 

por Aditamentos. Em entrevistas realizadas, foi um assunto comum a crise de 2015 que afetou, 

em grandes proporções, a área da cultura no Estado de São Paulo, principalmente em formação 

cultural – assunto que, na área de museus, não foi presente nas entrevistas. Com a análise 

documental da área de museus, também, não observamos grandes cortes em 2015 nos casos 

analisados. 

Hoje a equipe de formação cultural, como um todo, está bastante reduzida, nós 

tivemos muito corte de cargos (...). Tanto as OSs diminuíram o quadro de 

funcionários, quanto a UFC. Isso por conta da crise financeira, que vem desde 2015 

aqui no Estado [de São Paulo]. Nós temos segurado o máximo as atividades, os 

equipamentos. A atividade fim é o nosso foco. (S3, 2018, grifo nosso). 

[Em 2015], nós tivemos que analisar item por item o que cortar (...). A Secretaria 

poderia ditar o que nós deveríamos cortar, mas a gente propôs o que seria 

melhor. Mas a gente teve que se encaixar naquele orçamento. (O5, 2018, grifo nosso). 

Nesse sentido, coube às Organizações Sociais de Cultura a sensibilidade e a autonomia 

em gerir seus programas com menos recursos, com atenção ao público-alvo da ação cultural. 

As entrevistas revelaram que a proximidade da entidade ao público-alvo lhe possibilitou 

decisões mais balizadas, para enfrentamento da redução de recursos: 

(...) ou a gente reduziria a metade dos cursos, ou a gente manteria a mesma quantidade 

com a metade de dias. Então nós fomos analisando o que teria menos impacto de 

oferta para a comunidade (...). Se você for olhar de forma mais linear e afastada da 

realidade local daquele dia a dia, você pode tomar decisões menos adequadas. 

(O6, 2018, grifo nosso). 

 

2.3.3. Planos de Trabalho 

Esta seção tem o objetivo de explanar acerca dos Anexos Técnicos I – Planos de 

Trabalho – dos dois Contratos de Gestão analisados na área de formação cultural. Em análise 

do escopo do Guri (capital e grande São Paulo) e da Fábrica de Cultura Parque Belém, 
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percebemos que não existe uma padronização sobre os programas e as metas dos CGs da área 

de formação cultural. Ressaltamos que em nenhum Aditamento, ou mesmo no Plano de 

Trabalho do Contrato de Gestão, é feita a explanação sobre quais são os polos atendidos pelo 

Guri Santa Marcelina. 

O detalhamento dos dois Planos de Trabalho está no Apêndice F – Plano de Trabalho 

do Projeto Guri – Capital e Grande São Paulo (2013-2017), e no Apêndice G – Plano de 

Trabalho da Fábrica de Cultura Parque Belém (2012-2016), em que verificamos que o CG 

gerenciado pelo Catavento Cultural e Educacional possui menos metas rígidas e estipuladas do 

que o referente ao Guri.   

Nos Planos de Trabalho das duas OSCs houve uma significa mudança no ano de 2014 

com alterações dos programas e das metas via Termo de Aditamento. No caso do Guri, por 

meio do Aditamento 2, previu-se a capacitação das equipes, bem como, acrescentou-se os 

denominados “intercâmbios de conhecimentos”, que correspondiam a parcerias com 

instituições do exterior na área de educação musical para crianças e jovens. Verificamos que 

houve diminuição em mais de 50% desta meta para o Aditamento 3 (assinado em 2015), até 

sua completa exclusão Aditamento 4 (assinado em 2016), em decorrência de falta de recursos 

para operacionalização. 

Outra modificação no Guri trazida em 2014, pelo Aditamento 2, foi a diminuição das 

horas-aula de professores para 36.855 horas/aula por ano. Porém, o Aditamento 3 (assinado em 

2015), que diminuiu o valor de repasse à OSC, apresenta aumento da quantidade de bolsas-

auxílio aos jovens (de 350 para 390 bolas), bem como, retorna com a mesma quantidade de 

horas dos professores previstas no Contrato de Gestão e no Aditamento 1 (assinado em 2013): 

147.420 horas/aula por ano. 

Já o ano de 2014 para a Fábrica de Cultura Parque Belém, a partir do Aditamento 1, 

representou a inclusão de ações à biblioteca (que teve seu primeiro ano de implementação em 

2014), além de atividades relacionadas à formação continuada de educadores e ao Núcleo Luz.  

O projeto Núcleo Luz é vivência aprofundada na dança, na criação de espetáculos e na 

interface com outras linguagens artísticas. Os aprendizes, que são divididos entre dois ciclos de 

acordo com a idade, também participam de diversas atividades socioeducativas (Fábricas de 

Cultura, s/d). 
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O Núcleo Luz é a intersecção entre as duas Organizações Sociais de Cultura no 

Programa Fábricas de Cultura, uma vez que ele é gerenciado pela Poiesis e recebe aprendizes 

tanto da própria OSC, como do Catavento Cultural e Educacional. Além disso, o Núcleo Luz 

localiza-se dentro de uma das ações culturais que a Poiesis possui com Contrato de Gestão: a 

Oficina Cultural Oswald de Andrade – atualmente elevada para Museu-Casa, situada no Bom 

Retiro, no centro de São Paulo. Porém, cabe apontar que, no início, o Núcleo Luz estava sob 

gestão do Catavento Cultural. 

Um dos desdobramentos da exclusão do viés circense da FC Parque Belém pode ser 

constatado por meio do Projeto Espetáculo. As metas de 2012 e 2013 referentes à essa atividade 

no Contrato de Gestão frisavam o uso da linguagem do circo contemporâneo. A partir do 

Aditamento 1 (assinado em 2014), essa necessidade foi tirada. 

(...) inclusive, nas propostas iniciais dos primeiros anos, os Projetos Espetáculos 

inseriam obrigatoriamente a linguagem de circo no desenvolvimento dos temas 

propostos. E, depois, mesmo com a demanda de circo, começaram a surgir demandas 

de outras linguagens também. Então acabou que não tinha o porquê privilegiar 

uma linguagem em detrimento das outras. (O6, 2018, grifo nosso). 

Nos Aditamentos do Guri, observamos, também, a diminuição gradativa da quantidade 

de alunos, apresentações e do público presente nos grupos infantis e juvenis, inseridos no 

Programa de Ensino Musical. No caso da FC Parque Belém, outros pontos trazidos a partir do 

Aditamento 2 (assinado em 2015) foram: a inclusão de workshops e cursos de férias para 

realização nos meses de julho, dezembro e janeiro; formação e aperfeiçoamento de equipe, 

realizados às segundas-feiras; e a meta de gestão técnica, que refere-se a atividades como feiras 

culturais, saraus, saídas pedagógicas, interfaces inter-ateliês e atividades de promoção e 

articulação cultural na comunidade ao redor da fábrica. 

 

2.4. Organizações Sociais de Cultura da área de formação e a Unidade de 

Formação Cultural (UFC) 

De acordo com os dois casos analisados, podemos verificar dois pontos principais sobre 

a execução de programas de formação cultural por Organizações Sociais de Cultura: 

 

a) Não há padronização ou parametrização na implementação de programas por OSCs 

da UFC 
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A Unidade de Formação Cultural (UFC) visa construção e o compartilhamento do 

conhecimento, a valorização do capital cultural dos indivíduos, bem como, a formação de 

público para as artes e os processos educativos. Atualmente, os pilares da política de formação 

cultural da SEC são a cultura e as linguagens artísticas (Transparência Cultura, s/d4). 

Conforme visto por meio da análise dos Contratos de Gestão do Guri e da Fábrica de 

Cultura Parque Belém, não existe padronização e parametrização sobre programas e metas entre 

a área de formação cultural. Este desafio ocorre desde a criação da Unidade, em 2006. Hoje, a 

UFC possui uma estrutura enxuta de 10 servidores (divididos entre efetivos, comissionados e 

estagiários), com um histórico de equipes mais administrativas do que técnicas: ou seja, de 

acordo com as entrevistas realizadas, a equipe da UFC dedica-se mais a processos 

administrativos da burocracia pública, em vez de pensar melhorias à área de formação cultural. 

(...) passou muita gente pela UFC, mas a Unidade [Gestora] sempre teve um hall 

de coordenadorias numa perspectiva mais administrativa do que técnica, muita 

pouca gerência na definição político pedagógica, por exemplo, dos programas de 

formação cultural, salvo um período em que a Renata Bitencourt assumiu a gestão e 

ela vai tentou imprimir uma conceituação mais ajustada às terminologias. (S4, 2018, 

grifo nosso). 

Abaixo da coordenação, existe a área de gerenciamento dos Contratos de Gestão (quatro 

servidores); o setor de convênios (um funcionário alocado); o núcleo administrativo (com três 

servidores); e uma secretária. A gestão da UFC, desde sua criação, passou por várias 

coordenações. O registro de lembrança dos entrevistados deste estudo inicia em 2011, com 

Carla Almeida como coordenadora até 2012. Em toda a gestão do ex-Secretário Marcelo Araújo 

(2012-2016), a coordenação foi executada por Renata Bittencourt. A partir de 2016 até o 

momento (janeiro de 2019), assume a coordenação Dennis de Oliveira, servidor efetivo da 

Secretaria que fazia parte da equipe da ex-coordenadora da UFC. 

Nesse sentido, sem iniciativa da Unidade, cabe às OSCs e à Unidade de Monitoramento 

realizarem a parametrização das terminologias adotadas. A UM lançou em 2015, e atualizou a 

versão no início de 2018, da chamada Matriz Parametrizada de Ações Culturais (MaPA): 

documento que visa a coleta de dados e a proposição de agrupamentos conceituais e 

metodológicos (São Paulo, 2018a). No âmbito das OSCs, cabem a elas a proposição de 

indicadores por meio de grupos de trabalho especializados. 

Eu tenho um grupo trabalhando na definição de uma matriz de resultados 

daquilo que nós esperamos na área de formação cultural. Isso não vem deles 

[UGE], mas precisava vir. Cansamos de esperar, nós trabalhamos juntos [OSC e 

UGE], mas há dificuldade de vir isso. Porque quando tem chamada para uma nova 

gestão, eu, como Organização Social, apresento um Plano de Trabalho que conduza 
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aos resultados esperados, então eu já preciso ter indicadores bem definidos. Nós 

definimos os indicadores, não vem da Unidade [Gestora]. (O2, 2018, grifo nosso). 

Além disso, os entrevistados apontaram que os CGs das outras OSCs que implementam 

os programas – Guri interior e litoral (AAPG) e Fábricas de Cultura das Zonas Sul e Norte 

(Poieis) – também não estão alinhados. Aqui, percebemos que a UFC enfoca mais em garantir 

a execução das ações, em vez estudar um alinhamento entre as OSCs que gerenciam os mesmos 

programas. Nesse sentido, as entrevistas justificam que atribuir a administração dos programas 

analisados em duas OSCs diferentes foi uma decisão estratégica da Secretaria para priorizar a 

qualidade, na divisão geográfica, promovendo melhores resultados com ações que não 

sobrecarreguem apenas uma Organização Social. 

Colocar o Guri e o Fábricas com gestão de duas OSs se deu porque são projetos 

grandes, que cresceram muito ao longo do tempo. O Guri fazia gestão única 

[capital e interior] até 2008, só que ele virou um sucesso naquela época. Não chegava 

nem a 100 polos em 2005, e hoje são 381 polos, é muita coisa. E além disso, 

geograficamente, é o Estado todo que precisa atender, ficou um trabalho muito pesado 

para uma OS só. Nós achamos mais saudável para o projeto, e para que não perdesse 

a qualidade, dividirmos em dois, duas gestões diferentes (...). Nas Fábricas [de 

Cultura] houve o mesmo pensamento: haviam dez unidades gigantescas (...) e foi 

decidido a gestão por duas OSs diferentes desde o início (...).  O tempo mostrou que 

a divisão foi acertada, porque cada Fábrica [de Cultura] tem uma demanda diferente, 

com uma equipe grande dentro dela. A OS precisa administrar cada unidade com os 

problemas que cada uma tem, com as demandas que cada uma tem, vezes cinco 

[Fábricas de Cultura] (...). Hoje, a Secretaria sabe que tanto no Fábricas, como no 

Guri, a decisão da divisão foi assertiva pois temos bons resultados e, acima de 

tudo, qualidade. (S3, 2018, grifo nosso). 

 

b) A área de formação cultural possui mais barreiras em captação recursos quando 

comparada à museus ou difusão 

Desde 2016, a UFC se preocupou em instituir metas para captação de recursos em todos 

os CGs das OSCs vinculadas à Unidade Gestora. As entrevistas revelaram que, no caso do 

Programa Fábricas de Cultura, este iniciou e passou vários anos sem captação pois, por 

localizar-se em regiões periféricas, não possuía tanta visibilidade de empresas. Em relação ao 

Guri, o início também foi desafiador para captação de recursos. Porém, UFC e OSC, juntos, 

pensaram e implementaram os “polos patrocinados”, ou seja, os polos do Guri possuem a marca 

de determinada empresa, com investimentos da mesma. 

Logo, a captação de recursos externos ao Contrato de Gestão, na área de formação 

cultural, é um desafio. Mas, constatamos que a ação é mais eficaz com apresentações musicais 
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do que atividades exclusivas às salas de aula. Nesse sentido, cabe às OSCs qualificarem suas 

equipes de captação para tornarem-se, cada vez mais, autossustentáveis. 

Cada Contrato [de Gestão] tem sua meta de captação, que é o potencial daquele 

equipamento (...). Em formação é muito difícil captar, mas ainda bem que existem 

equipes de captação boas nas OSs, e acho, na minha visão, que ocorre uma boa 

captação no limite do possível, no limite que os programas permitem. É claro, se você 

olha um Festival de Inverno de Campos do Jordão, que é da [Unidade de] Difusão, o 

potencial de captação é gigante (...). Se você olha os museus, como o MIS, que é um 

sucesso, o potencial de captação é gigante. Em formação cultural não tem esse 

potencial. Sala de aula, uma criança ou um adulto, como que divulga isso? Se não 

fossem as orquestras dos músicos jovens, que é formada por estudantes ainda, não 

haveria patrocinadores (S3, 2018, grifo nosso). 

 

3. DIFUSÃO 

Nesta seção, optamos por analisar apenas uma Organização Social de Cultura – a 

Fundação OSESP – em decorrência do seu porte, seu histórico e o que ela representa à área de 

difusão musical no Brasil e no mundo. 

 

3.1. Fundação OSESP 

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP) foi criada pela Lei nº 2.733 

de 13 de setembro de 1954, à época denominada de Orquestra Estadual e vinculada à Secretaria 

de Estado dos Negócios do Governo, como uma orquestra pública. Porém, ela não foi gerida 

como uma entidade governamental da administração direta, uma vez que a contratação de seus 

músicos ocorreu sob regime da CLT (de 1979 a 1996) pela Fundação Padre Anchieta - RTC. 

Nesse sentido, de 1973 até finais da década de 1980, ocorreu a Primeira Reforma da OSESP: 

sob direção do maestro Eleazar de Carvalho, a orquestra tornou-se referência nacional. Porém, 

após esse período, o Estado passou por uma duradoura crise econômica e a OSESP enfrentou 

dificuldades estruturais muito intensas (Lopes, 2016). 

A partir de 1996, sob o comando do Maestro John Neschling, houve a Segunda Reforma 

da OSESP: com reformulação da orquestra e, com isso, renovação de seu público, esta reforma 

fez com que a OSESP ganhasse prestígio nacional e internacional. Em 1999, a OSESP recebeu 

do estado a Sala São Paulo, uma das melhores salas de concerto do mundo. Desde então, a 

OSESP é considerada a melhor orquestra da América Latina (Lopes, 2016). 
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Nos anos 2000, o modelo de gestão e contratação puramente governamental em que a 

OSESP funcionava começou a entrar em colapso, com falta de recursos e de adequação aos 

padrões mínimos exigidos em orquestras internacionais. Na prática, era um órgão público com 

contratações realizadas pela Fundação Padre Anchieta. Aí ocorre a Terceira Reforma da OSESP 

- uma reforma institucional e jurídica. Assim, a OSESP passa a assumir a forma de “Fundação”, 

contendo fundos, patrimônio e uma reserva patrimonial que pudesse, minimamente, garantir a 

operação mesmo em situações de crise (Lopes, 2016). 

Visando flexibilidade e eficiência, a Fundação OSESP enquadrou-se no modelo de 

Organização Social, tendo o primeiro Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria da Cultura 

em 2005. Aqui, cabe destacar que, segundo Lopes (2016), a OSESP é a única OSC com modelo 

fundacional, ao invés de Associações Sem Fins Lucrativos, porque foi necessária uma 

reconstrução institucional que a orientasse à finalidade de ser referência nacional e internacional 

de Orquestra Sinfônica.  

Atualmente, a Fundação OSESP possui em sua diretoria: Marcelo Lopes, como Diretor 

Executivo desde o primeiro Contrato de Gestão, em 2005; e Arthur Nestrovski, como Diretor 

Artístico. De 2012 a 2018, a nova-iorquina Marin Alsop foi a regente titular da OSESP.  A 

Fundação possui quatro conselhos: de Administração (com 11 membros); de Nomeação (com 

5 conselheiros, incluindo, Fernando Henrique Cardoso como Presidente de Honra); Fiscal (com 

3 conselheiros); e Consultivo (com 33 conselheiros). 

Em janeiro de 2019, o Contrato de Gestão “Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, 

Sala São Paulo e Festival de Inverno de Campos do Jordão” (2015-2019) esteve vinculado à 

Unidade de Difusão, Bibliotecas e Leitura da SEC, assim como o anterior (2010-2015), objeto 

dessa análise. 

 

3.2. Análise do Contrato de Gestão da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, 

Sala São Paulo e Festival de Inverno de Campos do Jordão (2010-2015) 

O Contrato de Gestão de 2010 a 2015 foi escolhido para análise pela importância e 

reconhecimento que a Fundação OSESP possui no cenário cultural, além de sua maior parte de 

vigência ter sido ao longo gestão do Secretário Marcelo Araújo (2012-2016). 
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O Contrato de Gestão, inicialmente, foi previsto de novembro de 2010 até o final de 

2014. Porém, houve prorrogação por Termo de Aditamento para mais dez meses, com nova 

vigência até final de outubro de 2015. O Contrato de Gestão nº 40/2010 possui cinco anexos, 

em que as alterações indicadas abaixo serão detalhadas em seções seguintes. 

 Anexo Técnico I – Programa de Trabalho e Metas: sofreu alteração;  

 Anexo Técnico II – Sistema de Pagamento: sofreu alteração; 

 Anexo Técnico III – Sistema de Despesa com Pessoal: sofreu alteração; 

 Anexo Técnico IV – Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis: é 

uma minuta referencial de todos os CGs e não se altera; e 

 Anexo Técnico V – Termo de Permissão de Uso: é uma minuta referencial de 

todos os CGs e não se altera. 

 

3.2.1. Termos de Aditamento 

O Quadro 19 expõe o detalhamento dos sete Aditamentos ao Contrato de Gestão, em 

que podemos vislumbrar as alterações do Plano de Trabalho (Anexo I), Sistema de Pagamento 

(Anexo II) e Sistema de Pagamento de Pessoal (Anexo III). 

 

Aditamento Data assinatura Objetivo 

1 27 de dezembro de 2011 
Alteração do Anexo I - Programa de 

Trabalho 

2 20 de dezembro de 2012 
Alteração do Anexo I - Programa de 

Trabalho 

3 21 de junho de 2013 

Alteração do Anexo I - Programa de 

Trabalho (2013) e Anexo II - Sistema de 

Pagamento (2013 e 2014) 

4 13 de março de 2014 

Alteração do Anexo I - Programa de 

Trabalho e Anexo II - Sistema de 

Pagamento de 2014 

5 09 de outubro de 2014 

Prorrogação do ajuste por 10 meses, bem 

como o acréscimo do valor de 

R$46.816.667,00. Alteração nos Anexos I - 

Plano de Trabalho, e III - Sistema de 

Despesa com Pessoal de 2015. 
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6 21 de julho de 2015 

Alteração do Anexo I - Programa de 

Trabalho e Anexo II - Sistema de 

Pagamento de 2015 

7 23 de outubro de 2015 
Alteração do Anexo II - Sistema de 

Pagamento de 2015 

Quadro 19 – Aditamentos ao Contrato de Gestão nº 40/2010 (vigência 2010-2015) 

Fonte: elaboração própria com base em Fundação OSESP (2010a, 2010b, 2010c, 2010d, 2011, 2012, 2013, 2014a, 

2014b, 2015a, 2015b) 

 

De maneira geral, os Aditamentos 1 a 6 variaram entre inclusão e diminuição das 

atividades e metas ao Plano de Trabalho (Anexo I). O mesmo ocorreu no Cronograma de 

Desembolso (Anexo II), em que os 3, 4, 6 e 7 variaram entre diminuição e acréscimo dos valores 

repassados do Estado à OSC. O Aditamento 5 (assinado em 2014) foi responsável por 

oficializar a prorrogação da vigência, além de ser o único documento que alterou o Anexo III – 

Sistema de Pagamento com Pessoal. Enquanto o Contrato de Gestão previa o teto de 90% de 

despesa com remuneração de dirigentes e empregados, o referido Termo de Aditamento 

estipulou, para 2015, o máximo de 60% com esse tipo de despesa. 

O Contrato de Gestão e o Aditamento 1 (de 2011) foram assinados pelo ex-Secretário 

Andrea Matarazzo e as atividades gerenciadas eram a Orquestra e a Sala São Paulo. A partir do 

Aditamento 2 (assinado em 2012), o Secretário foi Marcelo Araújo. Após a assinatura do 

Aditamento 3 (em 2013), a OSESP foi oficializada para gerenciar, também, o Festival de 

Inverno de Campos de Jordão. 

 

3.2.2. Cronograma de Desembolso 

No Quadro 20, observamos o provisionamento de recursos da Fundação OSESP por 

ano. 

 

Anexo 

Técnico II - 

Cronogram

a de 

Desembolso 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 
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Quadro 20 – Cronograma de Desembolso Orçamentário da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Sala São 

Paulo e Festival de Inverno de Campos do Jordão (2010-2015) 

Fonte: elaboração própria com base em Fundação OSESP (2010a, 2010b, 2010c, 2010d, 2011, 2012, 2013, 2014a, 

2014b, 2015a, 2015b) e Transparência Cultura (s/d2) 

 

O grande destaque do Cronograma de Desembolso da Fundação OSESP refere-se à 

captação de recursos da OSC. Com aumento anual, verificamos, inclusive, que a captação 

própria da OSESP ultrapassou os valores de repasse do Estado, que foram expressivamente 

menores do que o pactuado no Aditamento 5 (assinado em 2014). 

Como visto no Quadro 20, a Fundação OSESP despende de grande quantidade de 

recursos financeiros. Os valores recebidos de repasse e os de captação tornam a OSESP a 

segunda Organização Social de Cultura mais cara do Estado, atrás somente do Guri litoral e 

interior (Associação Amigos do Projeto Guri). Porém, a análise não deve ser exclusiva na 

perspectiva de financiamento: é necessário olhar a excelência e o profissionalismo da Fundação, 

Valores 

pactuados 

pelo Estado 

(em R$) 

 

R$7.166.666,67  

 R$ 

43.400.000  

 R$ 

53.400.000  

 R$ 

53.000.000  

 R$ 

53.000.000  
 -  

 R$ 

209.966.666,67  

Aditamento 

1 
 -   -   -   -   -   -    

Aditamento 

2 
 -   -   -   -   -   -    

Aditamento 

3 
R$7.166.666,67 

 R$ 

43.400.000  

 R$ 

53.400.000  

 R$ 

55.500.000  

 R$ 

55.500.000  
 -  

 R$ 

214.966..666,67  

Aditamento 

4 
R$7.166.666,67 

 R$ 

43.400.000  

 R$ 

53.400.000  

 R$ 

55.500.000  

 R$ 

55.650.000  
 -  

 R$ 

215.116..666,67  

Aditamento 

5 
R$7.166.666,67 

 R$ 

43.400.000  

 R$ 

53.400.000  

 R$ 

55.500.000  

 R$ 

55.650.000  

 R$ 

46.816.667  

 R$ 

261.933.333,67  

Aditamento 

6 
R$7.166.666,67 

 R$ 

43.400.000  

 R$ 

53.400.000  

 R$ 

55.500.000  

 R$ 

55.650.000  

 R$ 

36.260.000  

 R$ 

251.376.666,67  

Aditamento 

7 
R$7.166.666,67 

 R$ 

43.400.000  

 R$ 

53.400.000  

 R$ 

55.500.000  
  

 R$ 

31.260.000  

 R$ 

246.376.666,67  

Recursos 

repassados 

pelo Estado 

(em R$) 

 

R$7.166.666,67  

 R$ 

43.400.000  

 R$ 

53.400.000  

 R$ 

55.500.000  

 R$ 

55.650.000  

 R$ 

36.260.000  

 R$ 

251.376.666,67  

Recursos 

captados 

pela OS 

(em R$) 

 

R$7.166.666,67  

 R$ 

29.040.770  

 R$ 

39.623.889  

 R$ 

46.143.081  

 R$ 

43.270.850  

 R$ 

46.684.462  

 R$ 

211.929.718,67  

RH – 

Despesas  

(em R$) 

- 
 R$ 

42.648.877  
  43.691.058    50.034.485    52.744.533  

 R$ 

53.034.844  

 R$   

95.683.721,00  
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não sendo possível comparações com outras ações culturais realizadas por outras OSCs, mesmo 

com outras orquestras. 

Agora, quando você coloca na mesa para comparar concertos de música clássica e 

uma mostra de artes visuais, ou uma sessão de balé, como é que você compara os 

preços dessas atividades? Você não compara preços, aliás, o concerto da OSESP 

não é comparado com o concerto da Orquestra Jovem do Estado. ‘Ah, a Orquestra 

Jovem custa mais barato’ - claro que custa mais barato! São níveis de excelência 

diferentes, são demandas diferentes. Como é que você compara um concerto da 

OSESP com o da Jazz Sinfônica? Não compara, são produtos artísticos diferentes 

em suas peculiaridades. Então você não pode tratar isso como se fossem produtos 

contáveis do ponto de vista do custo. ‘Olha, um concerto deste custa dois daquele, 

portanto, eu, como gestor público, prefiro dois desses a um daquele’ – não! O que é 

mais importante: você fazer uma sinfonia de excelência ou uma sessão de valsas ao 

ar livre no Parque do Carmo? Não dá para você simplesmente colocar isso do ponto 

de vista do custo e falar: ‘Olha, a sinfonia está custando duas vezes mais do que uma 

sessão de valsas vienenses, então, vamos fazer duas sessões de valsas vienenses no 

Parque e não vamos fazer um concerto da Sinfônica’. São finalidades diferentes: 

uma é música de entretenimento, é um pouco de difusão. A outra é você levar a 

sua orquestra à um nível de excelência de execução muito alto. (O1, 2018, grifo 

nosso). 

 

3.2.3. Plano de Trabalho 

O Plano de Trabalho da Fundação OSESP trazido pelo Anexo I no CG e alterado pelos 

seus Termos de Aditamento é extenso e detalhado, logo, sistematizamos todas as ações em três 

apêndices e em três níveis de análise (2011 e 2012; 2013 e 2014; e 2015): Apêndice H – Plano 

de Trabalho da Fundação OSESP (2010-2015). Parte 1: Detalhamento do Contrato de Gestão, 

do Aditamento 1 (2011) e do Aditamento 2 (2012); Apêndice I – Plano de Trabalho da 

Fundação OSESP (2010-2015). Parte 2: Detalhamento do Aditamento 3 (2013) e do 

Aditamento 4 (2014); e Apêndice J – Plano de Trabalho da Fundação OSESP (2010-2015). 

Parte 3: Detalhamento do ano de 2015 com os Aditamentos 5 e 6. 

 

a) Escopo de trabalho nos anos de 2011 e 2012 

Conforme exposto no Apêndice H, o Plano de Trabalho da Fundação OSESP para os 

anos de 2011 e 2012 era mais geral, seguindo o que o Contrato de Gestão havia determinado. 

Poucas metas tiveram diferença entre os Aditamentos das pactuadas no CG: dentre elas, 

podemos apontar a diminuição de concertos foram do estado de São Paulo de 19 (no CG) para 

9 (no Aditamento 1, assinado em 2011). 
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b) Escopo de trabalho nos anos de 2013 e 2014 

De acordo com o Apêndice I, verificamos uma grande alteração na estrutura do Plano 

de Trabalho da OSESP a partir do Termo de Aditamento 3 (assinado em 2013). Após este 

Aditamento ocorreu a divisão das metas em atividades de difusão e formação, com uma 

subdivisão da capital de São Paulo e do interior do Estado. Esta foi uma orientação da Unidade 

de Monitoramento, que reclassificou as atividades sem mudar sua natureza.  

Dentre as alterações propostas, está a alteração no valor de captação de recursos 

próprios, que subiu de 20% do CG, para 24,5% no Aditamento 3 (assinado em 2013) e 24% no 

Aditamento 4 (assinado em 2014).  

O maior destaque do Termo de Aditamento 3 foi incluir o Festival de Inverno de 

Campos do Jordão, dividido entre atividades de formação e de performance, sendo estas por 

metas condicionadas à captação de recursos. Ou seja, quanto maior a captação de recursos ao 

Festival, mais atividades devem ser realizadas pela OSC – com um valor mínimo de R$ 

2.500.000,00 anuais de captação.  

De acordo com as entrevistas realizadas, relatou-se que esta decisão foi alinhada entre 

Unidade Gestora, Secretário da Cultura, gestão da OSESP e seus conselhos. A Unidade Gestora 

defendeu, na época, colocar o Festival de Inverno como meta condicionada, pois sabiam da 

capacidade e do profissionalismo da OSESP em captar recursos e manter o Festival. Porém, a 

gestão da Organização Social não aceitou totalmente tal decisão top-down, causando um 

desequilíbrio na relação de parceria. 

(...) colocar o Festival de Inverno como meta condicionada é um erro. O Festival 

de Inverno deixou de ter recurso público, totalmente. Ele é um programa que fará 50 

anos, e não tem um centavo do orçamento público, sendo que foi o próprio Estado [de 

São Paulo] que levou para dentro da OSESP a obrigação de realizar as atividades (...). 

Agora, a OSESP tem a obrigação moral de executar o Festival por causa da tradição 

(...).  Lógico que a OSESP tem uma capacidade de captação, mas existem limitações 

de ferramentas disponíveis para captação. Você concorre em um mercado bastante 

agressivo, que é o mercado do patrocínio brasileiro. (O1, 2018, grifo nosso). 

 

c) Escopo de trabalho no ano de 2015 

O Plano de Trabalho do Ano de 2015 foi incluído pelos Aditamentos 5 (assinado em 

2014) e 6 (assinado em 2015), uma vez que houve a prorrogação da vigência do CG por mais 

dez meses, detalhado no Apêndice J. Nesse sentido, dentre as diferenças aos anos anteriores, 
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está o acréscimo de atividades na virada cultural municipal; e um expressivo aumento no valor 

de captação de recursos da Fundação OSESP: enquanto até 2014, o valor a ser captado, 

anualmente, era de 25% ao ano; a partir de 2015, estipulou-se uma meta de 50% de receitas 

próprias captadas pela Fundação OSESP. 

Entre os dois Aditamentos, verificamos que, enquanto houve diminuição das metas para 

“público dos concertos do coro da OSESP gratuitos ou a preços populares - SP capital” (de 

2.640 para 960), ocorreu acréscimo da meta de público para “concertos do Coro da OSESP - 

SP Interior e Litoral” (de 2.160 para 3.840). 

 

3.3. A OSESP e a Unidade de Difusão, Biblioteca e Leitura (UDBL): excelência e 

autonomia 

A UDBL é a Unidade Gestora que passou por mais transformações estruturais ao longo 

do tempo. Até 2015, existiam duas UGEs diferentes que eram responsáveis por difusão e 

bibliotecas: as extintas Unidade de Fomento e Difusão da Produção Cultural (UFDPC), e 

Unidade de Bibliotecas e Leituras, respectivamente.  

Porém, o Decreto nº 61.832/2016 alterou a configuração da SEC e uniu essas Unidades 

em apenas uma – a UDBL, por necessidade administrativa, e não conceitual, conforme relato 

das entrevistas. Desde então, a coordenadora da UGE é Silva Antibas. Ao todo, em janeiro de 

2019, a UDBL gerencia quatro Contratos de Gestão. 

Na prática, dentro da UDBL, existem equipes diferentes para gestão dos Contratos de 

Gestão considerados de difusão, como a Fundação OSESP; e de biblioteca e leituras, como a 

SP Leituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura que também é parceira na operação 

do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas (SISEB-SP)33. Outros servidores fazem a gerência 

dos dois outros Contratos de Gestão. 

                                                           
33 O SISEB foi criado pelo decreto nº 22.766, de 9 de outubro de 1984 e reformulado pelo decreto nº 55.914, de 

14 de junho de 2010, e tem o objetivo de integrar as bibliotecas públicas municipais e comunitárias vinculadas 

existentes no Estado. Até 2018, a rede era composta por mais de 800 unidades. Dentre elas, estão a Biblioteca de 

São Paulo (BSP) e a Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL), que servem como laboratório do conceito Biblioteca 

Viva (SISEB, s/d). 
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Dentro da UDBL, além das áreas de gerência dos Contratos de Gestão, existe equipe 

responsável especificamente para o acompanhamento do SISEB, formado por pessoas 

específicas à função (bibliotecárias). 

Porém, existem outras ações executadas por OSCs que a nosso ver foram “encaixadas” 

na UDBL, pois não se enquadrariam nem na Unidade de Formação Cultural, muito menos na 

Unidade de Museus. Dentre elas, a OSC Associação Pró-Dança que implementa a SP 

Companhia de Dança; e a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), que, dentre as 

ações, constam a execução de festivais de dança e teatros.  

Nesse sentido, com a análise das entrevistas e do Contrato de Gestão, verificamos que 

é equívoca a classificação da OSESP como difusão. De acordo com o Matriz Parametrizada de 

Ações Culturais da SEC, com base em referenciais da UNESCO, difusão é categorizada como: 

Ações que criam oportunidades de disseminação da cultura, fruição e troca de 

experiências, por meio da ampliação de circuitos de distribuição e da descentralização 

da oferta cultural, propiciando a circulação de diversas expressões culturais e 

linguagens artísticas, contribuindo para a formação ampla do cidadão. (São Paulo, 

2018a, p.14). 

Todavia, a Fundação OSESP tem como objetivo “apoiar, incentivar, assistir, 

desenvolver e promover a cultura, a educação e a assistência social, com ênfase à música de 

concerto, instrumental e vocal” (Osesp, s/d). Além disso, a Fundação promove pesquisa, 

gravação e divulgação do repertório nacional, sinfônico e de câmara. Sendo assim, as ações 

realizadas pela Fundação OSESP não são apenas difusão, que está relacionada com produção 

musical voltada à entretenimento. A OSESP objetiva consolidar cada vez mais sua postura de 

referência em profissionalismo e excelência da música de orquestra, conforme relatado pelas 

entrevistas. 

Além disso, enquanto a UGE analisa as ações realizadas pela Fundação no ano, a OSESP 

já planeja sua programação cultural para dali dois anos. Assim, a eficácia que a OSESP possui 

faz com que a UDBL a deixe com autonomia para formular e implementar a política de difusão 

que é referência no Estado de São Paulo. 

A questão da autonomia, na UDBL, varia de OS para OS. Tem OS que fala mais com 

a Unidade, tem OS que fala menos (...). Tem umas [OSs] que são mais próximas, mais 

dependentes. Já, outras, tomam atitudes assim independentes, de maneira 

autônoma: que é a OSESP. Mas, no geral é tudo conversado. (S1, 2018, grifo nosso). 
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Dessa maneira, é necessário rever o papel da UDBL e alinhar as OSCs alocadas com o 

propósito da Unidade, uma vez que é ela quem é responsável por acompanhar a implementação 

das ações culturais por meio das entidades não-estatais.  

Também observamos descompasso na visão da Coordenação da UGE e da gestão da 

OSESP: com a justificativa da autonomia e do porte da OSC, a UDBL incentiva que a OSESP 

acresça sua captação de recursos para haver menos repasse do Estado a cada vigência de novo 

contrato, enquanto a Fundação defende a necessidade do repasse. Isso é justificado pelo Festival 

de Inverno de Campos do Jordão que não recebe nenhum recurso público direto e deve ser 

executado totalmente por captação de recursos próprios da OSESP, via metas condicionadas. 

Nesse sentido, cabe a OSC executar a ação e fomentar a atividade econômica de Campos de 

Jordão para manter o compromisso com a cidade, prezando pela reputação que a Fundação 

OSESP carrega. 

Em 2015, o Governo [do Estado de São Paulo] praticamente zerou os recursos durante 

a crise fiscal, passamos a fazer nossas atividades apenas com recursos de patrocínio. 

Recursos que utilizamos para manter o Festival de Inverno [de Campos de Jordão], 

em que existe uma enorme inversão de responsabilidade: quem é responsável pela 

realização de um festival que traz a maior parte das receitas fiscais de Campos do 

Jordão é uma fundação privada (...). Nós temos que buscar patrocínio para fazer 

atividade de performance e entretenimento para que a cidade possa ter uma vida 

econômica minimamente sustentável (...). Não é uma cidade sustentando um 

festival, é o festival sustentando uma cidade. Não é Poder Público fomentando a 

cidade, é uma responsabilidade enorme que não cabe a nós. Nenhuma orquestra 

do mundo pode ser responsabilizada pela parte econômica de uma cidade (...). O 

Festival não tem, hoje, recursos orçamentários, o que é um erro. O Estado criou o 

programa, faz questão e com razão de aparecer como realizador, e realiza através de 

uma instituição social que não tem recurso público para execução. (O1, 2018, grifo 

nosso). 

Ressaltamos no trecho de entrevista acima que, assim como na área de formação 

cultural, a música também sofreu cortes com a crise financeira desencadeada em 2015. 

Enquanto o Termo de Aditamento 5 (assinado em 2014) previa repasse de R$ 46.816.667,00, o 

Estado repassou 10 milhões a menos:  R$ 36.260.000,00. 
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4. APRENDIZADOS DA IMPLEMENTAÇÃO 

Nesta seção, apresentamos os aprendizados da implementação em três diferentes áreas, 

na relação que Secretaria e OSCs apresentaram com a análise documental e as entrevistas. As 

duas subseções, a seguir, apresentam as principais categorias de análise do conteúdo dos dados 

qualitativos (Bardin, 2006): parceria e autonomia. 

Como visto, atualmente existem três áreas da Secretaria da Cultura que gerem a parceria 

com as Organizações Sociais de Cultura. São três Unidades Gestoras que formulam a política 

e gerem os Contratos de Gestão: Unidade de Difusão, Bibliotecas e Leitura (UDBL), Unidade 

de Formação Cultural (UFC) e Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico (UPPM). 

A análise dos casos, trouxe algumas conclusões sobre cada uma das áreas gestoras, 

levantando suas especificidades em relação aos Contratos de Gestão analisados. O objetivo 

desta subseção é apresentar um panorama geral, trazendo semelhanças e diferenças entre as 

UGEs.  

Conforme apresentado anteriormente, a UPPM possui um histórico diferente da UFC e 

da UDBL: a Unidade de Museus, desde a sua criação, priorizou a parametrização das ações, 

estipulando em programas definidos aos museus estaduais gerenciados por OSCs. A equipe de 

trabalho da UPPM, também, possui histórico de receber capacitações e priorizar seu quadro de 

funcionários em formação da área de museologia. 

A Unidade de Formação Cultural, que possui a equipe mais reduzida das três, passou 

por diversas gestões de coordenadores. A UDBL foi a que mais sofreu alterações ao longo do 

tempo: a última, com alterações profundas em sua estrutura, uniu as áreas de difusão e 

bibliotecas/leituras em uma única unidade.  

Com as entrevistas, verificamos que a Unidade de Monitoramento possui maior 

interlocução e proximidade com a área de museus em relação às áreas de difusão e formação 

cultural – tanto com as Unidades Gestoras (UFC e UDBL), como as Organizações Sociais de 

Cultura. Isso é justificado pelo histórico da UM: a atual coordenadora fazia a gestão da UPPM, 

tendo realizado um trabalho de longa data na Unidade de Museus a fim de parametrizações.  

Com grande experiência e conhecimento em museus, é natural uma maior afinidade. 

Porém, é nítido que distanciamento com as outras UGEs prejudica a relação de parceria que é 
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a base do modelo de OS. Abaixo, selecionamos trechos de entrevistas das áreas de formação 

cultural e difusão que corroboram com essa visão. 

Essa interlocução [com a UM] não existe. Existe uma interlocução em um fluxo 

de papeis, nessas pilhas enormes. No final das contas, os pareceres são feitos para 

[a UM] se proteger dentro do procedimento, ao invés de analisar o sucesso da política 

pública de cultura. (O1, 2018, grifo nosso). 

A Unidade de Monitoramento é meio separada, assim, é uma outra relação. A 

Unidade de Monitoramento, basicamente, recebe relatórios, ela tem um planejamento 

de entregas de relatórios, nossos e das OSs (...). Eles não ficam nessa parte executora, 

eles só são ouvidos depois, praticamente no relatório. Antigamente, a UM fazia 

parte até da discussão do [Termo de] Aditamento. Hoje em dia não estão fazendo 

mais. Antigamente, a unidade era até convidada a discutir junto com as Unidades 

Gestoras e as OSs. Tinha reunião ampliada. Hoje em dia, não mais. (S1, 2018, grifo 

nosso). 

Com as entrevistas, constamos que, de modo geral, os servidores alocados Unidades 

Gestoras analisadas (mais a UDBL e a UFC, do que a UPPM) não realizam análise técnica e 

propositiva dos dados qualitativos e quantitativos gerados pelas OSCs. Essa visão foi 

corroborada pelos próprios coordenadores das Unidades e pelos gestores das Organizações 

Sociais analisadas, em que, a principal causa é o controle detalhado de dados micro executado, 

via determinação da Unidade de Monitoramento, em vez de análises mais amplas das ações 

realizadas pelas equipes. 

Todos os entrevistados das UGEs afirmaram que a falta de pessoas dentro da Unidade 

é um problema que se agrava a cada ano. Nesse sentido, os servidores alocados investem mais 

seu tempo com atividades administrativas, em vez de pensarem e planejarem, de modo a inovar, 

os programas gerenciados pelas OSCs.  

Eu acho que o tamanho dos nossos programas tem aumentado muito e o nosso 

time de acompanhamento da Unidade [Gestora], aqui da Secretaria, não tem 

acompanhado esse aumento de ações que as OSs tem. Precisaríamos de um time 

equilibrado para conseguirmos fazer um trabalho mais aproximado, de mais 

qualidade. Não que o nosso não seja... Ele é. Mas, com a urgência dos trabalhos que 

nós temos, às vezes temos uma limitação de tempo maior do que teríamos se 

tivéssemos mais funcionários para executar. (S3, 2018, grifo nosso). 

Outros estudos da área já haviam ressaltado essa problemática: Bittencourt (2014) 

afirma que a falta de pessoal especializado é uma grande complexidade que o Coordenador da 

UGE precisa lidar, havendo necessidade de profissionais que contribuam para pensar e propor 

atividades para os equipamentos e programas culturais do governo estadual dentro da SEC. 

Neste estudo, vimos diferentes perfis de coordenadores das UGEs: enquanto um se 

debruça mais em processos e controle de documentos, outros preocupam-se mais com projetos 
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e resultados esperados. Independentemente de seu perfil, o coordenador possui autonomia em 

sua estrutura de coordenadoria para definir as ações; porém, seguindo as normatizações e os 

processos determinados pela Unidade de Monitoramento, como afirmado anteriormente.  

Matta (2013) ressalta sobre a inversão dos corpos técnicos da área da SEC em relação 

ao modelo clássico de burocracia, em que a falta de capacitação especializada na área da cultura 

para a equipe estimula permanência de mais comissionados em cargos chaves, acarretando 

menor especialização à equipe de funcionários públicos concursados. 

As especificidades da área cultural criam certo distanciamento da literatura no que diz 

respeito ao modelo clássico de burocracia, o que aponta para uma inversão: ocupantes 

de cargos de livre nomeação permanecem no cargo mesmo com a troca de Secretário, 

sendo eles, portanto, que retêm grande parte do conhecimento sobre o setor, e não os 

servidores de carreira, como seria de se esperar (Matta, 2013, p. 68-69). 

Os coordenadores das UGEs estão alocados no cargo de 2º escalão, o que politicamente 

atuam para “arbitrar ou negociar interesses em confrontos localizados, além de constituírem 

uma força entre outras que buscam fazer valer seus pontos de vista nas decisões sobre políticas 

públicas” (Loureiro, Olivieri e Martes, 2010, p.82). Porém, esses coordenadores continuam no 

cargo de 2º escalão mesmo com a troca de Secretário, retendo conhecimento e operam a 

máquina pública junto aos funcionários efetivos. 

Um dos desequilíbrios da relação de parceria entre Unidade Gestora e OSCs é apontado 

por Martins (2017), o qual afirma que o parceiro público gestor da parceria, no caso, os 

coordenadores das UGEs, submete-se ao gaming quando aceita metas irrealistas e pouco 

desafiadoras nos Planos de Trabalho dos CGs. Isso decorre pela concentração no controle dos 

meios, dispondo de mecanismos punitivos (relacionados ao repasse de recursos públicos) caso 

julgue que a situação está fora de controle. 

Assim, como a possibilidade de novos concursos para a Secretaria da Cultura é remota, 

bem como, com um orçamento reduzido para cargos de comissão, a Unidade de Monitoramento 

está em processo de elaboração do Sistema Estadual de Monitoramento e Avaliação da Cultura 

(SMAC), já citado anteriormente, para automatizar e desafogar o trabalho dos técnicos das 

Unidades Gestoras, com um monitoramento em tempo real em que Secretaria e OSCs imputam 

dados. 

(...) na hora que eu consigo menos gastos de tempo na burocracia, eu preciso 

menos de uma equipe que seja administrativa na pasta, e mais de pessoas com 

formação técnica. Na área de museus [UPPM], a equipe é administrativa, mas tem 

mais formação na área porque foi feita ao longo do tempo, desde 2008, e isso nunca 

parou (...). Agora, as outras áreas [UFC e UDBL] não tem, necessariamente, esse tipo 
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de formação e as equipes são muito demandadas pela questão burocrática. Na hora 

em que eu não precisar ficar horas mexendo com planilhas do excel, com a 

automatização do SMAC, eu preciso ter alguém que analise, de fato, os dados. 

Que vai falar assim: ‘dança deu muito certo em Marília, mas não deu certo em 

Franca. O que será que aconteceu?’ (...). Essa análise mais qualitativa faz com 

que nós [Secretaria] tomemos decisões que potencializam um tipo de qualidade 

que já é bem recebida pelo público. (S4, 2018, grifo nosso). 

Dessa maneira, quando existe tempo para que as equipes técnicas das Unidades se 

dediquem mais em análises, e menos em atividades administrativas, existe a possibilidade de 

ampliar os horizontes e aprofundar em temáticas não exploradas. Nesse sentido, seria 

interessante que as próprias Unidades fizessem discussões e análises financeiras e jurídicas dos 

Contratos de Gestão analisados, ao invés da dependência do jurídico da Secretaria (que é visto 

com morosidade pelos gestores da SEC) e pela Unidade de Monitoramento (que auxilia com o 

financeiro, mas é imersa em processos). 

Verificamos que as três Unidades Gestoras são vistas como uma relação próxima e 

parceira das OSCs vinculadas, que visa o comprometimento dos dois lados com as metas 

propostas no Contrato de Gestão. Porém, a forma de organização e de prestação de contas por 

Unidade possui grandes diferenças, o que foi constatado tanto por meio das entrevistas, como 

pelas diferenças dos Planos de Trabalho dos CGs entre a UPPM, a UFC e a UDBL. 

A UPPM, que é considerada a Unidade mais organizada, com uma estrutura voltada a 

programas e metas padronizados, excede nas exigências de processos, principalmente, na 

prestação de contas, indicando um desequilíbrio na relação de parceria. Como exemplo, uma 

das OSCs analisadas afirma que precisou entregar, com referência em 2018, 188 relatórios 

anuais dos museus gerenciados à UPPM, enquanto a UFC exigiu, dos programas administrados 

27 relatórios anuais. Números elevados e discrepantes entre as duas Unidades, que já haviam 

recebido relatórios trimestrais ao longo do ano. 

As Unidades Gestora possuem objetivos diferentes e querem ter os dados todos 

estruturados e prontos da OS. Essas informações todas eles têm, porque 

trimestralmente enviamos relatórios. A grande pergunta que eu faço é: o que eles 

[técnicos das Unidades Gestoras] fazem com tanta informação? Eu posso 

responder: nada. Por que eu posso responder? Porque quando precisam de dados, 

eles pedem de novo. Eu entendo, a administração pública tem uma turma muito 

responsável, cuidadosa, tem que deixar registro das coisas. Mas, às vezes exagera, não 

tem sentido o volume de detalhe como esse aqui [referência à quantidade de relatórios 

exigidos]. (O2, 2018, grifo nosso). 

Além das formas de prestação de contas, a estrutura e as OSCs alocadas nas UGEs se 

diferenciam. Se ordenarmos as três unidades por alinhamento entre seu objetivo e as OSCs 

alocadas, verificamos que a Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico é a mais 
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uniforme quanto ao seu conteúdo, em relação à UFC e a UDBL. Porém, cada museu tem sua 

especificidade, sua vertente; e a UPPM padroniza todos nos programas estipulados. 

Ressaltamos que, nos casos estudados, identificamos que a Casa das Rosas possui mais um viés 

de formação, ao invés de preservação do matrimônio. 

Já a Unidade de Formação Cultural seria ordenada como a segunda UGE alinhada entre 

missão e OSCs. A UFC, hoje, possui dois grandes programas que norteiam as ações da unidade: 

Fábricas de Cultura e Guri. Porém, além disso, questionamos outras ações culturais gerenciadas, 

como o Theatro São Pedro e a Orquestra do Theatro São Pedro – ambas sob responsabilidade 

da Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina. 

Aqui, questionamos o gigantismo34 praticado por algumas OSCs vinculadas à SEC, 

como o Santa Marcelina Cultura, e questionamos a expertise dessas entidades em atuarem em 

diferentes áreas, como no caso citado: teatros corpos musicais e projetos culturais. 

Também identificamos pouco alinhamento na Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas 

e Leitura. Primeiramente, sua estrutura que acopla difusão, biblioteca e leitura, juntas, não 

possui um embasamento cultural e analítico, prejudicando que a unidade se desenvolva em 

apenas uma vertente. Logo, com OSCs de diferentes áreas alocadas em apenas uma unidade, o 

corpo técnico da coordenadoria não consegue direcionar suas análises em estratégia específica, 

ou seja, a ação é pulverizada e, questionamos, inclusive, a qualidade do acompanhamento dessa 

relação.  

Assim, a relação de parceria fica comprometida na UDBL, pois, como não existe uma 

mesma missão e visão entre UGE e OSCs, não há possibilidade de avanço e consolidação da 

relação de parceria. Além disso, como já mencionado, a maior OSC alocada na Unidade, 

conceitualmente, não se enquadra em “difusão”, muito menos “biblioteca e leituras” – a 

Fundação OSESP. 

Nesse sentido, OSC e Unidade Gestora não podem ter “um bom relacionamento restrito 

ao das pessoas, precisa ter um relacionamento formal, uma boa equipe que acompanhe” (O1) 

para, assim, de fato, consolidar a relação de parceria. Logo, relacionando à Marques (1997, p. 

83), “o resultado das políticas é necessariamente contingente, sendo o papel dos atores 

fundamental”. 

                                                           
34 O estudo de Matta (2013) também já havia questionado o gigantismo de outras OSCs, no caso, a APAA. 
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Essa discussão rememora aos três requisitos básicos expostos pelo MARE ao vínculo 

entre um Contrato de Gestão e os objetivos institucionais do órgão público: “contexto 

institucional (políticas públicas e diretrizes governamentais para o setor de atuação); 

planejamento estratégico da instituição; metas, respectivos indicadores de desempenho e planos 

de ação” (Brasil, 1997, p. 40). 

Assim, verificamos como necessário um melhor alinhamento entre as Unidades 

Gestoras na definição das OSCs alocadas, bem como, revisão do papel de cada uma. É preciso, 

do lado da Secretaria, coordenadorias que tenham uma única vertente bem definida, e acoplem 

entidades não-estatais relacionadas aos objetivos da UGE. Do lado das OSCs, necessita-se 

evitar o gigantismo dessas entidades (possibilitando a concorrência) alinhando a missão da 

entidade, com o programa gerido e com a área gestora da Secretaria. Dessa maneira, a relação 

de parceria poderia ser melhor fortalecida. 

Além disso, percebemos que existe pouca interlocução entre cada UGE, em que seria 

interessante uma relação mais aproximada entre essas instâncias, visando evidenciar os 

aprendizados e os desafios encontrados, ou seja, fazendo-as progredir de maneira conjunta. O 

estudo de Matta (2013) já havia citado cada coordenadoria como uma ‘ilha isolada’ no 

funcionamento institucional da Secretaria, direcionando seu relacionamento com as 

Organizações Sociais e, na nossa pesquisa, não houve modificação da atuação nas UGEs com 

as OSCs. 

Por fim, verificamos como necessário equalizar a maneira de prestação de contas, bem 

como, promover capacitações periódicas: dentro de cada Unidade e, também, conjuntamente 

entre todas. 

 

4.1. Parceria 

Neste estudo, de acordo com os caminhos metodológicos utilizados, especialmente as 

entrevistas, constatamos que as Organizações Sociais de Cultura, em São Paulo, são parceiras 

executoras da Secretaria da Cultura. Nessa relação de parceria, a implementação do Plano de 

Trabalho do Contrato de Gestão é realizada pelas OSCs a partir da definição, técnica e 

orçamentária, da Secretaria da Cultura, especialmente da Unidade Gestora. Portanto, a 

responsabilidade é compartilhada.  
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Aqui, reforçamos a lente teórica desta pesquisa: publicização com viés de parceria 

(Bresser-Pereira, 1997; Modesto, 1997; Di-Pietro, 2006; Martins; 2017). Nesse sentido, as 

Organizações Sociais de Cultura em São Paulo não são apenas prestadoras de serviço. As 

Unidades Gestoras, além de delegarem e fiscalizarem, compartilham a responsabilidade com as 

entidades. Logo, essa parceria vai além da implementação, pois existe espaço propositivo para 

as OSCs. Abaixo, explanamos trechos de entrevistas de três diferentes atores (alto escalão da 

Secretaria, coordenador de UGE e gestor de OSC) que corroboram com essa visão. 

Eu sempre faço questão de pontuar de uma maneira muito firme: modelo de 

gestão por Organização Social não é gestão privada (...). O modelo de gestão por 

Organização Social é resultado do entendimento da necessidade, da importância e da 

positividade de uma parceria entre o estado e a sociedade civil organizada. Porque 

nesse modelo, continua na mão do Estado, como responsabilidade, como papel, a 

afirmação da política, a propriedade dos bens. Continua cabendo ao Estado o exercício 

do seu papel de formulação e garantia da implantação da política pública (...). Então 

a gestão é transferida para a sociedade civil, para uma instituição sem fins lucrativos, 

a partir do entendimento de que este modelo pode trazer benefícios, do ponto de 

vista de celeridade e de dinâmica de gestão, uma vez que a estruturação do 

modelo jurídico administrativo brasileiro colocou uma série de limitações que 

hoje em dia são muito complexas para o exercício das atividades culturais (...). 

Então, o que se entende, é que a gestão pela sociedade civil a partir de uma série de 

regras, que estão absolutamente formuladas, claras, explicitadas, acordadas, 

consensuadas, e publicizadas, pode ser um procedimento mais favorável, mais 

adequado, mais dinâmico para esse tipo de gestão [cultural]. Não se trata 

absolutamente de privatização, de maneira alguma. (S5, grifo nosso). 

Nós temos uma relação muito boa com as OSs (...). E o fato de nós termos essa 

relação aproximada facilita muito as coisas. Nós entendemos o lado de lá, e eles 

entendem o lado de cá. Então isso faz as coisas andarem de maneira mais rápida, mais 

ágil, e sabendo o papel de cada um neste processo (...). Em alguns momentos existem 

pontos de vistas diferentes, mas é de maneira muito respeitável que nós lidamos com 

essas situações. (S3, 2018, grifo nosso). 

O modelo OS, na cultura de São Paulo, é colaborativo porque é uma parceria. A 

natureza do modelo é a parceria do Estado com o ente privado (...). A colaboração não 

é só na execução da atividade, mas também na alocação dos riscos da execução do 

Contrato de Gestão. (O1, 2018, grifo nosso). 

Apontamos que todo Contrato de Gestão é composto por um Plano de Trabalho 

quadrienal (ou multianual) que norteia as ações, porém, ele é alterado anualmente devido às 

alterações de repasse dos recursos públicos às OSCs. Assim, nessa relação de parceria, 

Organizações Sociais e Secretaria da Cultura alinham, conjuntamente, o planejamento para o 

próximo ano, em que verificamos mais proposições de alteração destes planos por parte das 

OSCs, com abertura para diálogo pela Secretaria. 

Nós, Secretaria e OSs, anualmente, vamos fazendo Planos de Trabalho. Por que 

anualmente? Porque cada ano o orçamento da Secretaria pode ser diferente. A cada 

ano ele é montado, aprovado na Assembleia [Legislativa], e aprovado pelo 

Governador, na sequência. Vem o Decreto de Execução que diz como nós vamos 

executar aquele orçamento, o que pode gerar uma reconstrução do Plano de Trabalho. 
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Então nós chamamos as OSs aqui [na Secretaria] e falamos: ‘Olha, nosso dinheiro 

aumentou, nosso dinheiro diminuiu, nosso dinheiro se manteve: como vamos 

proceder? Vamos manter o Plano de Trabalho como estava?’. Nesse momento, a OS 

tem a oportunidade de demonstrar o que não foi tão bem no ano, e o que precisa 

mudar para o próximo (...). E nós vamos fazendo estas reuniões, essa parceria, 

para ver o que, de fato, é mais saudável para os programas. (S3, 2018, grifo 

nosso). 

Porém, essa relação de parceria se atém entre a OSC e a área gestora determinada para 

acompanhamento e fiscalização do Contrato de Gestão. Outros atores importantes, analisados 

anteriormente, são distantes da OSC e trazem ressalvas na parceria. A primeira é a Unidade de 

Monitoramento que, com a realização de uma fiscalização exacerbada para as outras UGEs e 

para OSCs, com exigência de controles e procedimentos, desequilibra a relação de parceria 

existente entre a SEC e as OSCs. A outra é a figura do Secretário de Cultura, que necessita ser 

uma liderança com competências específicas para propor e construir uma visão estratégica para 

a Secretaria, além de uma função política – não sendo função das UGEs ou da Unidade de 

Monitoramento realizar essa ação. 

 

4.1.1. Tipologias de OSCs 

No âmbito da parceria, com os dados obtidos a partir das entrevistas, verificamos que 

as diferenças entre as Organizações Sociais de Cultura estão relacionadas ao grau de autonomia 

que elas têm, em relação à Secretaria, sua característica e o perfil do gestor que está à frente da 

instituição.  

Nesse sentido, podemos classificar as OSCs em duas categorias: especializadas (ou 

específicas) e gerenciais (ou técnicas). Organizações Sociais de Cultura especializadas são 

aquelas que já nascem com um propósito tendo, em geral, adquirido expertise em sua atuação 

mesmo antes da celebração do Contrato de Gestão. Na maioria das vezes, possuem mais 

autonomia em relação às gerenciais ou técnicas.  

As OSCs gerenciais possuem um viés mais voltado à execução. São organizações que 

foram criadas a partir da demanda da Secretaria para gerenciar novos equipamentos culturais. 

Ou seja, a história entre uma OSC técnica e determinada ação cultural só começa a partir da 

celebração do Contrato de Gestão; e não, antes, como em OSCs especializadas. Neste caso, 

vemos que a Fundação OSESP é puramente gerencial. Porém, uma Organização Social de 

Cultura pode acumular vários Contratos de Gestão, tornando-a especializada em relação a um 
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Contrato de Gestão original, mas também técnica por ter a expertise de executar outras ações 

culturais. 

Assim, consideramos gerenciais as entidades Catavento Cultural, que surge pelo Museu 

Catavento, mas assume a gestão das Fábricas de Cultura da zona leste; a Poiesis, que inicia com 

a Casa das Rosas, e, posteriormente, se torna a OSC com mais Contratos de Gestão vigentes: 

Fábricas de Cultura das zonas norte, sul e Diadema; Oficinas Culturais; e Museus-Casa; o 

IDBrasil, que tem seu surgimento junto ao Museu do Futebol e, posteriormente, assume o 

Museu da Língua Portuguesa; e a Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa 

Marcelina, que inicia suas atividades da área da assistência e educação, passando celebrar 

Contratos de Gestão com as áreas da saúde e da cultura. 

Você tem casos de OSs que podem ser consideradas específicas, citando a 

OSESP, e a Pinacoteca, e você tem casos dessas OSs que tem gestões de diferentes 

equipamentos, que também tem resultados muito positivos, mas vemos a busca 

de racionalização de alguns equipamentos que, ou migraram entre várias OSs, 

ou ainda buscam sua adequada inserção. Por exemplo, o caso mais traumático, de 

uma certa maneira, é o Theatro São Pedro, que mudou de gestão 3 ou 4 vezes. É claro, 

são processos dinâmicos, a cultura tem essa qualidade dos processos estarem 

permanente alteração. A dinâmica cultural de uma instituição muda ao longo do 

tempo. (S5, 2018, grifo nosso). 

Também constatamos que o perfil do Diretor Executivo de uma Organização Social de 

Cultura possui grande influência sobre os resultados gerados pelos programas. Dentre as 

características dos “gestores de sucesso das OSCs”, citamos: consolidam suas OSCs como 

programas ou equipamentos de grande porte; constroem capacidades institucionais para serem 

supervisionados por diversas áreas da SEC (museus, formação cultural ou difusão); 

comprometem-se a aumentar a captação de recursos ao longo do tempo; e assumem a 

responsabilidade de vários Contratos de Gestão. Assim, para o êxito de uma Organização Social 

é necessário que tanto seu gestor como a própria OSC estejam alinhados à identidade do(s) 

equipamento(s) geridos. 

Um dos pressupostos necessários, na minha visão, para o êxito do modelo de 

gestão por Organização Social, é que as organizações tenham especificidades 

diretamente ligadas ao equipamento do qual elas serão gestoras e responsáveis. 
Eu tenho muitas reservas e algumas dúvidas bastante profundas à possibilidade de 

êxito de gestão por Organizações Sociais que possuem uma natureza mais 

profissional35, e que não tem uma identidade específica com o equipamento (...). Há 

uma probabilidade muito maior de êxito quando a capacidade técnica, sempre 

necessária nos gestores, se alia na Organização Social como um interesse, como uma 

relação específica com o equipamento. (S5, 2018, grifo nosso).  

                                                           
35 Equivale às entidades que classificamos como “gerenciais”. 
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A análise de Matta (2013) também discute acerca do perfil ‘ideal’ para um diretor de 

OS em que, no caso das OSCs paulistas, existem perfis bem distintos: administradores privados, 

administradores públicos, políticos, gestores culturais e ‘pessoas da cultura’. Apesar de 

diferentes estruturas de diretorias e perfis, a autora constatou similaridade entre os diretores 

técnicos e artísticos, uma vez que possuem, em sua maioria, especialidades em sua área de 

atuação. 

 

4.2. Autonomia 

Conforme analisado anteriormente, a relação de parceria está relacionada diretamente 

com a autonomia que as Organizações Sociais de Cultura possuem em relação à SEC.  

O que também é inerente ao modelo [OS] é essa autonomia que nós temos em relação 

à Secretaria. Porque quem sabe se três horas de aula vão ser muito ou pouco para 

determinada linguagem são as pessoas mais técnicas e especializadas nisso, que são 

da OS. Portanto, é difícil para a Secretaria, mesmo para a Unidade Gestora, olhar para 

especificidades que são intrínsecas à questão daquele objeto. Então a autonomia, se 

ela não acontece, é um problema. Agora, por mais que a gente [OSC] possa ter 

autonomia para desenvolver os projetos e, em certa medida, adicionar novos 

projetos ao Plano de Trabalho, ela não se isenta de um acompanhamento e de 

um diálogo com a Secretaria, porque eles sempre estão juntos, dialogando. A 

gente tem que justificar o porquê está propondo um trabalho, ou porque a gente quer 

adequar as horas de algum curso em detrimento de outros (...). A Unidade Gestora 

não consegue olhar para as especificidades assim como a Organização Executora 

consegue. (O6, 2018, grifo nosso). 

O estudo de Matta (2013) apresenta três tipos de autonomia que as OSCs possuem. O 

primeiro refere-se à autonomia financeira, em que as entidades possuem orçamento pré-

definido pelo Contrato de Gestão. Contudo, a liberação do repasse público está condicionado 

ao cumprimento das metas mensuradas a partir da “Pontuação para Avaliação de Metas 

Específicas”, especificadas no Cronograma de Desembolso. 

O segundo tipo é autonomia gerencial, vista como fundamental para a eficiência e 

eficácia das ações das entidades, garantindo a continuidade, em caso de alteração do partido 

político na pasta ou mudança de governo dentro da mesma gestão. Nesse sentido, verificamos 

que as OSCs possuem autonomia política, pois, com a assinatura do Contrato de Gestão, as 

regras, as metas, e os valores estipulados estão pré-determinados e, portanto, não cabe mais 

interferência da Secretaria – exceto quando não há cumprimento do CG, o que não ocorre por 

via de regra. 
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Nosso estudo prioriza a autonomia gerencial e financeira (assim como a análise de 

Matta, 2013), revelando que, apesar das metas previstas pelo Contrato de Gestão, de um 

Conselho de Administração forte e de resultados de qualidade, existe divergência entre o grau 

de autonomia das OSCs. Assim, observamos que Organizações Sociais que possuem mais de 

um Contrato de Gestão com a SEC e têm viabilidade para captação de recursos são mais 

autônomas que as OSCs que possuem poucos CGs, sendo específicas de alguma área. 

Dessa maneira, esta pesquisa aponta que as OSCs Poiesis e Catavento Cultural, por 

terem mais de um CG em diferentes áreas (formação cultural e museus), bem como, a Fundação 

OSESP, que possui alta captação de recursos, são mais autônomas que o IDBrasil e o Santa 

Marcelina Cultura que, apesar de terem mais de um CG, ambos são na mesma área: museus e 

formação cultural, respectivamente. 

O estudo de Fiore, Porta e Duarte (2011, p. 10), ao analisar a diferença de autonomia 

entre as OSCs, aponta que, enquanto algumas seriam “completamente autônomas e insuladas” 

e consideradas formuladoras, na prática, das políticas públicas, outras entidades teriam um 

papel de apenas “driblar a rigidez do serviço público” (Fiore, Porta e Duarte, 2011, p. 11).  

Porém, com nosso estudo realizado entre 2018 e 2019, nos casos analisados, não 

verificamos essa categorização. Com as entrevistas, verificamos que existem OSCs mais 

dependentes do repasse público, geralmente de pequeno porte, com menos autonomia para 

ações. Outras OSCs, de maior porte, mesmo com grande capacidade de captação de recursos, 

como a Fundação OSESP, não são completamente insuladas ou autônomas.  

A Fundação OSESP, que teve um histórico de insucesso e ingerência na administração 

direta, depende do repasse público – mesmo com alta captação – evidenciando que não existe 

uma completa autonomia, ao menos financeira. Além disso, o insulamento não é observado em 

nenhum dos casos analisados: todas as OSCs dessa pesquisa mostraram-se parceiras da Unidade 

Gestora, além de possuírem articulação (mesmo que reduzida) com a Unidade de 

Monitoramento. Nesse sentido, mesmo com as diferenças de autonomia, reafirmamos o papel 

da parceria do modelo de Organização Social de Cultura em São Paulo. 

Outro ponto que está relacionado com a autonomia das OSCs é a captação de recursos. 

Como vimos, as metas de captação de recursos são obrigatórias e definidas de maneira conjunta 

entre Secretaria e Organizações Sociais de Cultura, estipuladas no Contrato de Gestão e podem 
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ser alteradas nos Termos de Aditamento, mas com justificativas. Assim, verificamos que OSCs 

mais autônomas possuem maior responsabilidade de captarem recursos próprios. 

Além disso, conforme analisamos anteriormente, as áreas de museus e difusão possuem 

maior facilidade em captarem recursos, comparadas à formação cultural – e, consequentemente, 

suas metas são maiores. Como exemplo, enquanto o Guri (interior e litoral) tinha definição, em 

2017, de uma meta de captação em 3% do valor do repasse anual, a Fundação OSESP, em 2015, 

possuía uma meta de 50% de captação em relação ao Contrato de Gestão. 

Nesse sentido, verificamos, também, que os CGs das áreas de museus e difusão preveem 

metas condicionadas à captação de recursos, ou seja, determinadas ações só são executadas a 

partir de captação de recursos próprios da OSC (como para a Fundação OSESP no Festival de 

Inverno de Campos de Jordão).  

Matta (2013) aponta que a captação de recursos está relacionada à flexibilização que 

existe no modelo OS, uma vez que, quanto mais recursos provenientes da iniciativa privada 

forem captados, mais fortalecida é a ação cultural, pois existe uma garantia externa que ela 

ocorrerá, caso os repasses públicos diminuam. Porém, a autora ressalta que a busca por recursos 

externos ao governo, apesar de positiva é ambígua, podendo ser negativa às políticas culturais: 

é possível que a OSC tenha programas não alinhados com a política, visando apenas a 

capacidade de captação, vinculada às leis do mercado. 

Finalizamos nossa análise com visão que, apesar da importância da autonomia das 

OSCs, é necessário fortalecer o trabalho em rede das Organizações Sociais de Cultura em São 

Paulo (capital, RMSP, interior e litoral). Com base na relação de parceria entre Secretaria e 

OSCs na implementação, uma consolidação da atuação em rede das Organizações Sociais de 

Cultura pode contribuir para desenvolvê-las como empreendedoras de políticas públicas36.  

Hoje, podemos verificar alguns casos pontuais de trabalho em rede com as OSCs de São 

Paulo. Um deles foi a iniciativa da Poiesis em criar uma Rede de Museus Casa Literários, 

unindo gestão e metodologias de trabalho para a Casa das Rosas, a Casa Guilherme de Almeida 

e o novo museu-casa Mário de Andrade (antiga oficina cultural).  

Outro caso refere-se à gestão de mesmos programas em OSCs diferentes, em que, com 

a atuação em rede, existiria a possibilidade de compartilhamento de avanços e desafios da 

                                                           
36 Ver Kingdon (2003). 
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implementação de uma maneira mais consolidada a que ocorre hoje. São eles: o Guri, gerido 

pelas OSCs Amigos de Guri e Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa 

Marcelina; e o Programa Fábricas de Cultura, executado pela Poiesis – Instituto de Apoio a 

Cultura, a Língua e a Literatura (zonas sul, norte de Diadema) e pelo Catavento Cultural e 

Educacional (zona leste). 

Uma ação que as Organizações Sociais de Cultura poderiam adotar, de início, é 

impulsionarem a Associação Brasileira das Organizações Sociais de Cultura (ABRAOSC)37, 

instituição privada sem fins lucrativos que atua desde 2013. Hoje, não são todas as OSCs de 

São Paulo que estão associadas à ABRAOSC, sendo que ocorre, majoritariamente, a indicação 

de profissionais qualificados aos cargos disponíveis nas OSCs. Logo, a ABRAOSC pode 

fortalecer a gestão em rede, com compartilhamento de informações entre todas as OSCs de 

diferentes áreas tanto em nível estadual, como no federal.  

 

 

  

                                                           
37 Atualmente, a ABRAOSC conta com 19 organizações associadas, em que 17 estão sediadas no estado de São 

Paulo e 18 destas possuem contrato de gestão ativo com a Secretaria Estadual de Cultura. São elas: Abaçaí Cultura 

e Arte; A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros; Associação dos Amigos Artistas da Praça; Associação dos 

Amigos do Projeto Guri; Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari – ACAM Portinari; Associação 

dos Amigos do Paço das Artes Francisco Matarazzo Sobrinho; Associação dos Amigos do Paço das Artes 

Francisco Matarazzo Sobrinho; Associação Museu Afro Brasil; Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo; 

Associação Paulista dos Amigos da Arte; Associação Pró-Dança; Catavento Cultural e Educacional; IDBRASIL 

Cultura, Educação e Esporte; Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração; e Poiesis – 

Instituto de Apoio a Cultura, a Língua e a Literatura; Associação de Cultura, Educação. e Assistência Social Santa 

Marcelina; e SP Leituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura. Em São Paulo, a OSC que não está 

vinculada à SEC/SP é a Associação Joseense para o Fomento da Arte e da Cultura (AJFAC), parceira da Secretaria 

Municipal de Educação e Cidadania do município de São José dos Campos. As duas OSC que não são sediadas 

em São Paulo são: Instituto de Ação Social pela Música – IASPM (BA); e Instituto ODEON (RJ). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo buscou compreender como ocorre a implementação de ações culturais por 

meio de Organizações Sociais de Cultura em São Paulo, após mais de 20 anos da promulgação 

da legislação federal (Lei nº 9.637/1998) e estadual (Lei nº 846/1998) de qualificação de 

entidades não-estatais para serviços não-exclusivos, e como é a interferência da Secretaria 

Estadual da Cultura neste processo. 

Rememoramos as perguntas de pesquisa: “como a Secretaria de Estado da Cultura de 

São Paulo desempenha seu papel na relação com as Organizações Sociais de Cultura (OSCs) 

ao longo da implementação de ações culturais previstas em Contrato de Gestão?”, e “a relação 

entre Secretaria de Estado e Organizações Sociais de Cultura é uma parceria ou uma prestação 

de serviços no caso de São Paulo?”. Assim, respondemos que a SEC realiza uma função de 

parceria com as OSCs. Portanto, as Organizações Sociais de Cultura, em São Paulo, são 

parceiras executoras da Secretaria de Estado. 

Essa relação de parceria da Secretaria da Cultura com a OSC ocorre por meio de suas 

Unidades Gestoras que, além de acompanharem e fiscalizarem, compartilham a 

responsabilidade com as entidades. Dessa maneira, assim como exposto no MARE, observamos 

que as UGEs e as OSCs compartilham de uma missão institucional (Brasil, 1997), ou seja, nas 

áreas de formação cultural, museus e difusão, existe um direcionamento conjunto para que a 

ação prevista seja executada da melhor forma possível, tendo por base a gestão para resultados. 

Além disso, o alinhamento conjunto de metas proporciona eficiência, no âmbito 

financeiro, e eficácia, no que tange as ações previstas nos planos de trabalho. Sendo assim, é 

possível que a diretriz da ação cultural seja acompanhada da melhor maneira possível, com um 

diálogo fluído que gera correções e melhorias ao longo da implementação, que corresponde à 

vigência do Contrato de Gestão. 

Dessa maneira, verificamos as OSCs como mais propositivas à realização de propostas 

de alterações à SEC na implementação das ações e, nesse sentido, visualizamos abertura da 

Secretaria em mudanças e correções na implementação da política, por meio das OSCs, visando 

abarcar diferentes realidades das ações culturais em São Paulo. 
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De tal modo, analisamos que o modelo de Organização Social na área da cultura do 

Estado de São Paulo está consolidado e para o fortalecimento desta relação de parceria, três 

fatores são fundamentais: trabalho conjunto e articulado, gestores capacitados e equipes 

qualificadas – sendo os dois últimos corroborados por Matta (2013). 

O primeiro fator é identificado como a necessidade de um trabalho mais articulado entre 

as áreas gestoras da Secretaria, de modo a gerar compartilhamento e aprendizado conjunto. 

Nesse sentido, seria importante que a Unidade de Monitoramento tivesse uma relação mais 

próxima, tanto das Unidades, como das entidades para além de relatórios, pareceres e 

procedimentos. No âmbito das Organizações Sociais de Cultura, verificamos que, apesar da 

importância da autonomia dessas entidades, é necessário fortalecer o trabalho em rede: tanto 

inter-áreas (museus, formação, difusão, bibliotecas e leitura), como inter-regiões no Estado de 

São Paulo (capital, RMSP, interior e litoral.). 

No tocante à gestores qualificados, entendemos como atores alocados na posição de 

gestor: o Secretário da Cultura; a direção das Organizações Sociais de Cultura; e os 

coordenadores das Unidades Gestoras (UPPM, UFC e UDBL). No primeiro caso, reafirmamos 

a necessidade da liderança do pasta ter qualificação para direcionar a atuação da SEC. 

Já o perfil dos gestores das OSCs, com enfoque de gestão para resultados, possui 

influência sobre a parceria com maior ou menor grau de autonomia, estando alinhados com a 

natureza da entidade: especializada (aquelas que já surgem com um propósito, adquirido 

expertise em sua atuação mesmo antes da celebração do CG) ou gerencial (com um viés de 

execução, surgindo a partir da celebração do primeiro CG). 

Por último, nas Unidades Gestoras, observamos que os coordenadores precisam lidar 

com diversos desafios, dentre eles, a ausência de profissionais que contribuam para pensar e 

propor atividades para os equipamentos e programas culturais do governo estadual dentro da 

SEC (Bittencourt, 2014). Aqui, fazemos referência com o terceiro ponto: equipes qualificadas. 

Verificamos que a flexibilidade do modelo OS possibilita maior agilidade em aquisições 

e contratações de pessoal especializado, culminando em qualidade das ações culturais 

gerenciados. Logo, observamos que a flexibilidade ocasiona em uma melhor qualificação e um 

melhor preparo das equipes das OSCs em relação às equipes técnicas das Unidades Gestoras, 

uma vez que são servidores (efetivos ou comissionados) com muito tempo no mesmo cargo e 

sobrecarregados com o trabalho, devido à falta de pessoas suficientes para suprir a demanda. 
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Desse modo, apontamos como necessário que equipes técnicas das UGEs dediquem-se 

mais em análises avaliativas ao invés de atividades administrativas, ampliando os horizontes e 

aprofundar em temáticas não exploradas, em que a implementação do Sistema Estadual de 

Monitoramento e Avaliação da Cultura (SMAC) poderá contribuir para isso. 

Contudo, nosso estudo demonstrou que essa relação de parceria fica majoritariamente 

contida entre a Organização Social e a Unidade Gestora da Secretaria que a acompanha ou a 

fiscaliza – seja em museus, formação cultural ou difusão. Com esse relacionamento isolado, a 

parceria apresenta alguns desequilíbrios. 

O primeiro desequilíbrio é a forma de relacionamento, organização e prestação de contas 

que as Unidades Gestoras possuem em relação às OSCs. A área de museus se apresentou como 

a unidade mais estruturada, com programas e metas padronizados, porém, com uma exigência 

excessiva de maneiras de prestação de contas (relatórios).  

Enquanto isso, a Unidade de Formação Cultural é apresentada como a área mais 

desafiadora: nas OSCs, a captação de recursos é baixa. Na Secretaria, é a equipe mais reduzida 

entre as outras UGEs, apresentando dificuldade em análises e organização de todos os dados 

gerados pelas OSCs.  

Já a Unidade de Difusão, Bibliotecas e Leituras pode ser apresentada por si só como 

uma disfunção do modelo de parceria, uma vez não existe alinhamento no que a unidade 

representa, tão pouco, pelas OSCs alocadas – como analisado, a Fundação OSESP não pode ser 

considerada “difusão”, pois não tem um viés de entretenimento.  

O segundo desequilíbrio da parceria é visto na Unidade de Monitoramento que, por 

elaborar e exigir controles e parametrizações excessivas (vide os Procedimentos Operacionais 

Parametrizados – POPs) acaba sendo distante das Organizações Sociais de Cultura e das 

Unidades Gestoras, com exceção da UPPM, que possui uma relação mais aproximada da UM 

em relação à UFC e a UDBL pelo histórico e pelos padrões que ambas as unidades impõem. 

O terceiro desequilíbrio desta relação está na figura do Secretário da Cultura. Após a 

gestão de Marcelo Araújo (2012-2016) nenhum Secretário promoveu reformas estruturais na 

SEC ou propôs inovações no fazer das Unidades Gestoras. Entendemos esse fato por duas 

razões: a primeira, pela autonomia que as áreas adquiriram ao longo do tempo, fazendo o 
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modelo funcionar independentemente da troca de Secretários – e, aqui, o Contrato de Gestão 

de longo prazo é uma garantia.  

A outra razão se deve pela falta de entendimento aprofundado sobre o modelo de OS, 

tornando a interferência dos Secretários pouca ou nenhuma após 2016, minimizado a parceria 

dessa liderança entre Unidades Gestoras e OSCs. Marcelo Araújo foi o último Secretário da 

Cultura que assumiu o posto tendo experiência prévia com Organizações Sociais de Cultura, 

tornando sua gestão dinâmica, participativa e transformadora entre as três instâncias: Secretário, 

Unidades Gestoras e Organizações Sociais. Dessa maneira, a recente posse do atual Secretário 

Sérgio Sá Leitão cria expectativas sobre inovações e melhorias ao modelo, uma vez que o ex-

Ministro tem experiência e uma posição de corroborar com o modelo de OS. 

Ainda no âmbito da SEC, o último desequilíbrio da relação de parceria é apontado pela 

ausência do papel da Secretaria da Cultura. A falta de objetivos e direcionamento sobre sua 

atuação geral no curto, médio e longo prazo, com a inexistência do Plano Estadual de Cultura, 

é prejudicial tanto para a administração pública estadual, como para a política de cultura. Nesse 

sentido, visualizamos que, majoritariamente, os prazos de vigência estipulados nos Contratos 

de Gestão são o que regem a ação da Secretaria atualmente.  

Aqui, o estudo apontou que o prazo de cinco anos de vigência de um contrato é um 

benefício do modelo, contudo, é necessário que ocorra a flexibilização do Contrato de Gestão, 

principalmente em sua maneira de renovação para as mesmas OSCs. Também é necessidade de 

uma matriz parametrizada de indicadores, com metas realistas e desafiadoras (Torres, 2007) 

para evitar situações de gaming (Martins, 2017). 

Mesmo com os desequilíbrios apresentados, o modelo de Organização Social de 

Cultura, em São Paulo, não pode ser considerado como uma prestação de serviços, pois 

reconhece-se a importância e a necessidade da parceria entre o Estado e a sociedade civil 

organizada, gerando troca de conhecimentos e crescimento conjunto nas esferas estatal e não-

estatal.  

Além disso, o enfoque do modelo em gestão para resultados garante a accountability e 

a autonomia das OSCs. Assim como Bardach (1977), acreditamos que a implementação da 

política só é exitosa quando há o reconhecimento dos erros e existe possibilidade de 

acompanha-los e corrigi-los. E, aqui, entendemos que a parceria, com seus desequilíbrios, se 

insere. 
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Neste estudo, verificamos que os casos analisados variam seu grau de autonomia, no 

âmbito gerencial e financeiro, em relação à SEC. Constatamos que as OSCs que possuem mais 

de um Contrato de Gestão com a SEC e possuem mais viabilidade para captação de recursos 

são mais autônomas que as OSCs que possuem poucos CGs, sendo específicas de alguma área.  

Dessa maneira, a captação de recursos, relacionada à flexibilidade do modelo (Matta, 

2013), além de proporcionar às OSC mais autonomia, é vista como fortalecedora da ação 

cultural, pois existe uma garantia externa que ela ocorrerá, caso os repasses públicos diminuam.  

A pesquisa reforça a importância do fortalecimento da accountability e, para isso, 

conselhos representativos são fundamentais. Com a pesquisa, apreendemos que os conselhos 

são atuantes, participativos, próximos e todos os conselheiros são comprometidos com a causa 

por qual atuam, com enfoque do papel do Conselho de Administração. 

De tal maneira, alinhamos nosso entendimento com Martins (2017), que afirma que os 

conselhos, realizando um controle gerencial e estratégico38, devem ser mais fortes que a própria 

direção da OSC, uma vez que é requisito da estrutura de incentivos adequada do arranjo de 

governança existente que os conselhos devem substituir a direção em casos de desalinhamentos 

ou desempenho insatisfatório. 

Nosso estudo corrobora com alguns dos avanços e desafios do modelo de Organização 

Social para a área da cultura trazidos por Fiora, Porta e Duarte (2011) e Freitas (2009). Dentre 

os avanços, estão: multiplicação do número de atividades culturais; maior agilidade para 

captação de recursos; ampliação do acesso da população e serviços culturais de melhor 

qualidade; transparência e controle social; flexibilidade, agilidade e eficiência na execução das 

ações; regularização da contratação de profissionais qualificados; agilidade nas compras; e 

planejamento e profissionalização na área cultural. 

Dentre os desafios, nosso estudo, assim como de Fiora, Porta e Duarte (2011) e de 

Freitas (2009) apontam: ausência de matriz de indicadores e, os existentes são pouco 

consistentes; falta de concorrência entre as OSCs relacionada ao gigantismo de algumas 

entidades, bem como, os procedimentos que dificultam a qualificação; distorções no grau de 

autonomia das entidades; diferenças quanto às estruturas e capacidades administrativas das 

                                                           
38 Ou seja, conselhos não são direcionados para gerenciar questões do dia a dia, ou interferir em assuntos 

operacionais (Martins, 2017). 
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OSCs; e acompanhamento dos CGs, com diferenciação entre as Unidades Gestoras e a Unidade 

de Monitoramento. 

Portanto verificamos que a implementação de política de cultura pelas OSCs ocorre em 

parceria com a Secretaria, que possui uma estrutura fragmentada e diferentes alinhamentos 

entre as Unidades Gestoras. Logo, a implementação top-down fica mais na relação OSC e 

usuário final em vez de Secretaria e OSC, uma vez que existe espaço para diálogo e, em sua 

maioria, os Planos de Trabalho são formulados pelas próprias OSCs. Nesse sentido, é necessário 

garantir uma coordenação horizontal (Peters, 1998; Bouckaert et al., 2010) entre as três 

instâncias – Secretaria, OSC e público-alvo – visando o sucesso do modelo de Organização 

Social de Cultura no estado de São Paulo. 

 

Limites do estudo 

O maior desafio dessa pesquisa foi em relação à transição de governo estadual entre 

2018 e 2019. Como a maior parte da pesquisa foi realizada no segundo semestre de 2018, a 

partir da banca de qualificação (agosto de 2018), tivemos dificuldades em realizar entrevistas 

na Secretaria da Cultura neste período. Não conseguimos agendar entrevistas com servidores 

do primeiro escalão da Secretaria, o que poderia trazer novos olhares ao estudo. Nesse sentido, 

tivemos limitação com os entrevistados do estudo. 

Durante o período eleitoral, parte do site da Secretaria da Cultura ficou fora do ar, 

comprometendo a execução do trabalho. Além disso, no website da Transparência Cultura, 

algumas Organizações Sociais de Cultura do período analisado (2012-2016) estiveram com 

alguns documentos indisponíveis – Contrato de Gestão ou Termos de Aditamento, restringindo 

a análise. Outro desafio encontrado foi o tempo para realização deste estudo. 

 

Indicações de pesquisas futuras 

Nesta pesquisa, tentamos englobar o máximo de fatores possíveis que regem a parceria 

entre Secretaria e OSCs, porém, ainda há muito que não sabemos e que é passível de 

investigação deste arranjo complexo de parceria. Dentre eles, um olhar mais aprofundado para 

a relação das OSCs com as comunidades dos entornos dos equipamentos culturais. 
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Também vimos como importante uma comparação entre as duas vertentes da pasta: até 

2018, como Secretaria da Cultura e, a partir de 2019, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, 

checando a influência da economia criativa para o modelo de parceria com OSCs. 

Outro ponto interessante de análise seriam comparações inter-estados brasileiros, ou 

mesmo, diferenças na experiência de OSCs no âmbito municipal, estadual e federal. Também 

seria interessante comparações entre os casos brasileiros e iniciativas de implementação não-

estatal de atividades não-exclusivas entre outros países. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Termo de Confidencialidade e Consentimento 

 

Prezado(a) participante, 

Sou aluna do mestrado acadêmico em Administração Pública e Governo da Fundação Getulio 

Vargas (EAESP). Estou realizando uma pesquisa cujo objetivo é compreender o papel 

desempenhado pelas Organizações Sociais de Cultura (OSCs) na implementação da política 

estadual de cultura em São Paulo. 

Sua participação envolve uma entrevista, que será gravada, se assim você permitir, e que tem a 

duração aproximada de uma hora. A participação nesse estudo é voluntária e se você decidir 

não participar ou quiser desistir de continuar em qualquer momento, tem absoluta liberdade de 

fazê-lo. 

Será utilizado um aplicativo de celular com gravador de voz, e as informações levantadas serão 

utilizadas exclusivamente para a consecução da pesquisa. Os dados obtidos por meio desta 

pesquisa serão confidenciais e não serão divulgados em nível individual, visando assegurar o 

sigilo de sua participação. 

Por fim, assumo o compromisso do envio do relatório com os resultados obtidos na pesquisa, 

no caso de interesse manifestado. Aproveito, também, para agradecer por sua valiosa 

colaboração. Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora 

ou pelo comitê de pelos contatos abaixo elencados. 

Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Fundação Getulio 

Vargas – CCE/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 536, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 

22250-900, telefone (21) 3799-6216. E-mail: etica.pesquisa@fgv.br. 

Contatos da pesquisadora responsável: Mayra Francisco Polizel, pesquisadora do Programa de 

Mestrado da EAESP-FGV/SP (Bolsista CAPES). Telefone: (11) 99333-1211. E-mail: 

mayra.polizel@gmail.com 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa, e que 

concordo em participar. 

 

(Assinaturas) 
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Apêndice B – Roteiro de entrevista semiestruturada 

 

Olá, me chamo Mayra Polizel, sou mestranda da Fundação Getúlio Vargas e tenho algumas 

perguntas semiestruturadas sobre meu estudo, que investiga a implementação do modelo de 

Organização Social de Cultura em São Paulo, com as relações que tangem a Secretaria da 

Cultura e as OSCs. Por favor, assine o Termo de Confidencialidade e Consentimento antes de 

iniciarmos. De antemão, agradeço por sua participação na pesquisa.  

1. Conte-me sobre sua trajetória profissional - tempo de atuação na Secretaria Estadual de 

Cultura do Estado de São Paulo 

2. Para UGE: como é o funcionamento das unidades e qual a relação com as OSCs 

alocadas?; Para OSCs: como é o funcionamento da entidade e qual a relação com as 

Unidade Gestora? 

3. Na sua posição, hoje, quais são os fluxos e processos para tomadas de decisão? 

4. Como a relação com a Unidade de Monitoramento? 

5. Existem conflitos de interesses entre a SEC e as OSCs? 

6. Quais as suas percepções quanto à política pública de cultura operacionalizada pela 

Secretaria, dentro e fora do modelo das OSs? 

7. A alteração dos Secretários de Cultura, ao longo do tempo, interferiu na implementação 

do modelo OS? 

8. Quais são os benefícios encontrados na execução de ações culturais por meio do modelo 

de Organização Social? 

9. E os problemas: quais são? Você possui sugestões de melhoria ao modelo OS na área 

da cultura? 

10. Você vê que existe autonomia das OSCs na implementação? 

11. Como foi a constituição do Contrato de Gestão (nome do CG)? Quais foram as relações 

entre OSCs e Secretaria para a vigência do Contrato, na elaboração dos Termos de 

Aditamento? 

11.1. Para UGE: espaço para tirar dúvidas sobre as OSCs analisadas. Para OSC: 

Espaço para tirar dúvidas específicas sobre o CG analisado 

12. Por fim, que contribuição do modelo OS você acredita que ocorra na implementação à 

política estadual de cultura? 

Agradecimento e  finalização com pergunta se o entrevistado deseja receber o relatório.  
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Apêndice C – Organizações Sociais de Cultura no Estado de São Paulo (2019) 

 

OSC 

Quantidade 

de CGs 

firmados 

com a SEC 

(2018) 

Ano do 1º 

Convênio 

firmado 

com a 

SEC por 

CG 

Área Unidade Ações Gerenciadas 

Quantidade 

de Ações 

Gerenciadas 

Valor Global do 

Contrato de 

Gestão 

Vigência do 

Contrato de 

Gestão Atual 

Abaçaí Cultura e 

Arte 
1 2005 

Formação 

Cultural 

Unidade de 

Formação 

Cultural – UFC 

Conservatório Dramático e Musical Dr. 

Carlos de Campos – Tatuí 
1 R$110.374.667,00 

18/01/2018 a 

31/12/2022 

A Casa – Museu de 

Artes e Artefatos 

Brasileiros 

1 2008 Museus 

Unidade de 

Preservação do 

Patrimônio 

Museológico – 

UPPM 

Museu da Casa Brasileira – MCB 1 R$31.711.234,19 
01/01/2017 a 

31/12/2021 

Associação Amigos 

do Projeto Guri – 

AAPG 

1 2004 
Formação 

Cultural 

Unidade de 

Formação 

Cultural – UFC 

Projeto Guri – Interior e Litoral 

Fundação Casa  
2 R$316.622.271,35 

01/01/2017 a 

31/12/2021 

Associação Cultural 

de Apoio ao Museu 

Casa de Portinari – 

ACAM Portinari  

1 2008 Museus 

Unidade de 

Preservação do 

Patrimônio 

Museológico – 

UPPM 

Museu Casa de Portinari 

Museu de Esculturas Felícia Leirner 

Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre 

SISEM-SP 

4 R$50.062.434,00 
01/07/2016 a 

31/12/2020 

Associação de 

Cultura, Educação e 

Assistência Social 

Santa Marcelina 

2 2007 

Formação 

Cultural 

Unidade de 

Formação 

Cultural – UFC 

EMESP Tom Jobim 

Theatro São Pedro e Orquestra do Theatro 

São Pedro 

2 R$165.049.027,39 
01/01/2018 a 

31/12/2022 

Formação 

Cultural 

Unidade de 

Formação 

Cultural – UFC 

Projeto Guri – Capital e Grande São Paulo 1 R$135.255.685,00 
01/01/2018 a 

31/12/2022 
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Associação dos 

Amigos do Paço das 

Artes Francisco 

Matarazzo Sobrinho 

1 2006 Museus 

Unidade de 

Preservação do 

Patrimônio 

Museológico – 

UPPM 

Museu da Imagem e do Som – MIS 

Paço das Artes Francisco Matarazzo 

Sobrinho 

2 R$58.866.203,94 
01/01/2019 a 

30/06/2023 

Associação dos 

Artistas Amigos da 

Praça – ADAAP 

1 2010 
Formação 

Cultural 

Unidade de 

Formação 

Cultural – UFC 

SP Escola de Teatro 1 R$53.561.670,00 
01/01/2019 a 

31/12/2023 

Associação Museu 

Afro Brasil – AMAB 
1 2009 Museus 

Unidade de 

Preservação do 

Patrimônio 

Museológico – 

UPPM 

Museu Afro Brasil 1 R$51.236.518,69 
01/01/2018 a 

31/12/2022 

Associação Museu 

de Arte Sacra de São 

Paulo – SAMAS  

1 2007 Museus 

Unidade de 

Preservação do 

Patrimônio 

Museológico – 

UPPM 

Museu de Arte Sacra de São Paulo 1 R$35.097.843,93 
01/01/2019 a 

30/06/2023 

Associação Paulista 

dos Amigos da Arte 

– APAA 

1 2004 
Difusão 

Cultural 

Unidade de 

Difusão 

Cultural, 

Bibliotecas e 

Leitura – 

UDBL 

Teatro Sérgio Cardoso 

Teatro Estadual de Araras Maestro Francisco 

Paulo Russo 

Virada Cultural Paulista 

Circuito Cultural Paulista  

Festival da Mantiqueira – Diálogos com a 

Literatura  

Festival Paulista de Circo 

Festival de Arte para Crianças 

Semana Guiomar Novaes  

Cultura Livre SP 

Plataforma 

Revelando SP 

Centro de Cultura, Memória e Estudos da 

Diversidade Sexual 

12 R$151.589.463,17 
18/11/2016 a 

31/10/2021 
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Associação 

Pinacoteca Arte e 

Cultura – APAC 

1 2006 Museus 

Unidade de 

Preservação do 

Patrimônio 

Museológico – 

UPPM 

Pinacoteca e Estação Pinacoteca 

Memorial da Resistência 
2 R$97.125.279,64 

01/01/2019 a 

31/12/2023 

Associação Pró-

Dança 
1 2009 

Difusão 

Cultural 

Unidade de 

Difusão 

Cultural, 

Bibliotecas e 

Leitura – 

UDBL 

São Paulo Companhia de Dança 1 R$68.040.654,51 
01/12/2014 a 

30/11/2019 

Catavento Cultural e 

Educacional 
2 2007 

Formação 

Cultural 

Unidade de 

Formação 

Cultural – UFC 

Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes 

Fábrica de Cultura Itaim Paulista 

Fábrica de Cultura Sapopemba 

Fábrica de Cultura Vila Curuçá 

Fábrica de Cultura Parque Belém 

5 R$148.535.999,82 
21/02/2016 a 

31/12/2020 

Museus 

Unidade de 

Preservação do 

Patrimônio 

Museológico – 

UPPM 

Museu Catavento 1 R$55.319.032,90 
01/12/2017 a 

30/11/2022 

Fundação Orquestra 

Sinfônica do Estado 

de São Paulo 

1 2005 
Difusão 

Cultural 

Unidade de 

Difusão 

Cultural, 

Bibliotecas e 

Leitura – 

UDBL 

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo 

Sala São Paulo 

Festival de Inverno de Campos do Jordão 

3 R$209.303.636,00 
01/11/2015 a 

31/12/2019 

IDBRASIL Cultura, 

Educação e Esporte 

(Antigo Instituto da 

Arte do Futebol 

Brasileiro) 

2 2008 Museus 

Unidade de 

Preservação do 

Patrimônio 

Museológico – 

UPPM 

Museu da Língua Portuguesa 1 R$9.441.819,29 
01/01/2017 a 

31/12/2020 
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Museus 

Unidade de 

Preservação do 

Patrimônio 

Museológico – 

UPPM 

Museu do Futebol 1 R$42.070.115,24 
01/07/2016 a 

31/12/2020 

Instituto de 

Preservação e 

Difusão da História 

do Café e da 

Imigração – INCI  

(Antiga Associação 

de Amigos do Museu 

do Café) 

2 2008 

Museus 

Unidade de 

Preservação do 

Patrimônio 

Museológico – 

UPPM 

Museu da Imigração do Estado de São Paulo  1 R$30.540.000,00 
01/01/2017 a 

31/12/2021 

Museus 

Unidade de 

Preservação do 

Patrimônio 

Museológico – 

UPPM 

Museu do Café do Estado de São Paulo 1 R$25.054.097,99 
01/01/2017 a 

31/12/2021 

Poiesis – Instituto de 

Apoio a Cultura, a 

Língua e a 

Literatura 

(Antiga Associação 

de Amigos da Casa 

das Rosas) 

4 2008 

Formação 

Cultural 

Unidade de 

Formação 

Cultural – UFC 

Fábrica de Cultura – Diadema 1 
Sem informação 

disponível 

01/07/2018 a 

31/12/2020 

Formação 

Cultural 

Unidade de 

Formação 

Cultural – UFC 

Fábrica de Cultura Brasilândia 

Fábrica de Cultura Capão Redondo 

Fábrica de Cultura Jaçanã 

Fábrica de Cultura Jardim São Luís 

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha 

5 R$170.006.798,20 
01/07/2016 a 

31/12/2020 

Formação 

Cultural 

Unidade de 

Formação 

Cultural – UFC 

Oficinas Culturais do Estado de São Paulo 1 R$55.257.510,00 
 01/01/2019 a 

31/12/2023 

Museus 

Unidade de 

Preservação do 

Patrimônio 

Museológico – 

UPPM 

Casa das Rosas 

Casa Guilherme de Almeida 

Casa Mário de Andrade 

3 R$31.707.744,00 
01/07/2017 a 

30/06/2022 
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SP Leituras – 

Associação Paulista 

de Bibliotecas e 

Leitura 

1 2011 
Bibliotecas 

e Leitura 

Unidade de 

Difusão 

Cultural, 

Bibliotecas e 

Leitura – 

UDBL 

Biblioteca de São Paulo 

Biblioteca Parque Villa-Lobos 

Viagem Literária  

Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas 

(SISEB-SP) 

4 R$81.472.311,86 
01/04/2016 a 

31/12/2020 

Fonte: elaboração própria com base em Transparência Cultura (s/d2). 
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Apêndice D – Plano de Trabalho da Casa das Rosas e da Casa Guilherme de 

Almeida (2012-2016) 

Programa 

(Nomenclatura 

prevista no 

Contrato de 

Gestão – 

Anexo Técnico 

I) 

Quantidade de ações por programa 

2012 

 (jul 

a 

dez) 

2013 2014 2015 2016 

CG CG CG 
Aditamento 

1 
CG 

Aditamento 

2 

Aditamento 

3 
CG 

Aditamento 

4 

Aditamento 

5 

Programa de 

Edificações: 

conservação, 

manutenção e 

segurança 

Público-alvo: 

funcionários e 

usuários 

Não 

deta-

lhado 

Não 

deta-

lhado 

7 7 7 7 7 7 7 7 

Programa de 

Acervo: 

conservação, 

documentação 

e pesquisa 

Público-alvo: 

funcionários, 

pesquisadores e 

usuários 

Não 

deta-

lhado 

Não 

deta-

lhado 

21 29 22 29 29 20 25 24 

Programa de 

Exposições e 

Programação 

Cultural 

Público-alvo: 

visitantes e 

usuários em 

geral 

Não 

deta-

lhado 

Não 

deta-

lhado 

10 33 11 35 35 11 40 39 

Programa de 

Serviço 

Educativo e 

Projetos 

Especiais 

Público-alvo: 

estudantes e 

grupos de 

visitantes 

Não 

deta-

lhado 

Não 

deta-

lhado 

11 22 11 27 27 10 24 24 

Programa de 

apoio ao 

Sistema 

Estadual de 

Museus de São 

Paulo (SISEM) 

Público-alvo: 

museus e 

municípios do 

interior e 

grande SP e seu 

público 

Não 

deta-

lhado 

Não 

deta-

lhado 

4 8 4 8 8 4 9 9 
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Programa de 

Comunicação 

Público-alvo: 

visitantes e 

usuários em 

geral 

Não 

deta-

lhado 

Não 

deta-

lhado 

3 6 3 6 6 3 8 8 

Programa de 

Gestão 

Administrativa 

Público-alvo: 

não 

especificado 

Não 

deta-

lhado 

Não 

deta-

lhado 

13 13 12 12 12 13 13 13 

Total 123 139 69 118 70 124 124 68 126 124 

Fonte: elaboração própria com base em Poiesis (2012a, 2013, 2015a, 2015b, 2015c, 2016a, 2016b) 

 

Apêndice E – Plano de Trabalho do Museu da Língua Portuguesa (2012-2016) 

Programa 

(Nomenclatura 

prevista no 

Contrato de 

Gestão – 

Anexo Técnico 

I) 

Quantidade de ações por programa 

2012 2013 2014 2015 2016 

CG CG 
Aditamento 

1 
CG 

Aditamento 

2 
CG 

Aditamento 

3 

Aditamento 

4 
CG 

Aditamento 

5 

Programa de 

Edificações: 

conservação, 

manutenção e 

segurança 

Público-alvo: 

funcionários e 

usuários 

11 8 0 6 0 7 0 0 6 0 

Programa de 

Acervo: 

conservação, 

documentação e 

pesquisa 

Público-alvo: 

funcionários, 

pesquisadores e 

usuários 

4 8 6 8 4 8 4 4 8 4 

Programa de 

Exposições e 

Programação 

Cultural 

Público-alvo: 

visitantes e 

usuários em 

geral 

11 11 18 11 11 11 11 11 11 2 

Programa de 

Serviço 

Educativo e 

Projetos 

Especiais 

Público-alvo: 

estudantes e 

8 13 17 9 15 9 15 13 9 6 
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grupos de 

visitantes 

Programa de 

apoio ao 

Sistema 

Estadual de 

Museus de São 

Paulo (SISEM) 

Público-alvo: 

museus e 

municípios do 

interior e 

grande SP e seu 

público 

4 4 5 4 5 4 5 4 4 1 

Programa de 

Comunicação 

Público-alvo: 

visitantes e 

usuários em 

geral 

9 5 1 5 1 5 4 3 5 2 

Programa de 

Gestão 

Operacional e 

Administrativa 

Público-alvo: 

funcionários, 

fornecedores, 

patrocinadores 

e usuários em 

geral 

21 22 8 21 4 21 5 5 21 2 

Metas 

condicionadas 

(patrocínios e 

doações) 

14 14 
4 (com 

valores) 
14 

21 (com 

valores) 
14 

56 (com 

valores) 

55 (com 

valores) 
14 

4 (com 

valores) 

Total 82 85 59 78 61 79 100 95 78 21 

Fonte: elaboração própria com base em IDBrasil (2012a, 2012b, 2013, 2015a, 2015b e 2016) 
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Apêndice F – Plano de Trabalho do Projeto Guri – Capital e Grande São Paulo (2013-2017) 

Contrato de Gestão e Aditamento 1 (ref.: 2013)   Aditamento 2 (ref.: 2014) 
Aditamento 3 (ref.: 

2015) 

Aditamento 4 (ref.: 

2016) 

Aditamento 6 (ref.: 

2017) 

1) ABERTURA E GERENCIAMENTO DE 

POLOS 
  1) PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIOCULTURAL 

Ação Meta (anual)   Ação Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

Manutenção e 

Administração dos polos 

do GURI da Capital e 

Grande São Paulo 

em parceria com 

Prefeituras e Entidades 

46 polos 

13 mil alunos 

matriculados 

  

Integração do GURI a 

diversas entidades de Ação 

Social da Sociedade Civil 

300 entidades 

envolvidas 

300 entidades 

envolvidas 

300 entidades 

envolvidas 
AÇÃO EXCLUÍDA 

2) CAPACITAÇÃO DA EQUIPE   

Monitoramento da 

Frequência das Crianças e 

Adolescentes matriculados 

100% dos polos 

atendidos 

100% dos polos 

atendidos 

100% dos polos 

atendidos 
AÇÃO EXCLUÍDA 

Ação Meta (anual)   

Ações Socioeducativas 

com Crianças e 

Adolescentes 

500 oficinas 

Número total de 

participantes: 7.000 

200 oficinas 

Número total de 

participantes: 2.800 

200 oficinas 

Número total de 

participantes: 2.800 

200 oficinas 

Número total de 

participantes: 2.800 

Capacitações presenciais 

ou  promovidas pelo 

GURI  

Total por área: 12 

horas 

Total anual: 408 horas 

Pelo menos 65% dos 

funcionários de cada 

área 

  
Trabalho com as famílias 

das crianças e adolescentes 

320 reuniões 

Número total de  

participantes: 4.800 

130 reuniões 

Número total de  

participantes: 1.950 

130 reuniões 

Número total de  

participantes: 1.950 

130 reuniões 

Número total de  

participantes: 1.950 

Capacitações presenciais 

externas 

Pelo menos 10% dos 

funcionários 

capacitados 

  Atividades culturais 
65 ações 

46 polos 

46 ações 

46 polos 

46 ações 

46 polos 

46 ações 

46 polos 

Jornadas de Capacitação 

promovidas pelo 

GURI  

24 horas totais de  

capacitação no evento 
  Intercâmbio entre os polos 

20 encontros 

(Participação de 2 a 5 

polos por encontro) 

10 encontros 

(Participação de 2 a 5 

polos por encontro) 

10 encontros 

(Participação de 2 a 5 

polos por encontro) 

10 encontros 

(Participação de 2 a 5 

polos por encontro) 

Encontros promovidos 

pelo GURI 

12 horas totais por 

evento 
  2) ATIVIDADES DE APRIMORAMENTO TÉCNICO E INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTOS 

3) FINANÇAS   Ação Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 
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Ação Meta (anual)   
Intercâmbio de cooperação 

internacional 
22 ações 10 ações AÇÃO EXCLUÍDA AÇÃO EXCLUÍDA 

Captação de Recursos 

R$ 1.800.000,00 (um 

milhão e 

oitocentos mil reais) 

  3) PROGRAMA DE ENSINO MUSICAL 

4) DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL   Ação Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

Comunicação interna   
Constituição e ampliação 

do acervo de consulta 
100% dos polos 100% dos polos 100% dos polos AÇÃO EXCLUÍDA 

Comunicação externa   
Circuito de difusão de 

aulas e espetáculos 

50 espetáculos 

Nº de alunos 

atendidos: 10.000 

50 espetáculos 

Nº de alunos 

atendidos: 10.000 

12 espetáculos 

Nº de alunos 

atendidos: 2.400 
AÇÃO EXCLUÍDA 

5) ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E 

FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO 
  

Workshops e Master 

Classes 

80 atividades 

Nº de alunos 

atendidos: 800 

20 atividades 

Nº de alunos 

atendidos: 200 

20 atividades 

Nº de alunos 

atendidos: 200 

20 atividades 

Nº de alunos 

atendidos: 200 

Ação Meta (anual)   
Grupos de Polo de difusão 

artístico-pedagógica 

20 concertos 

Nº de alunos 

atendidos: 400 

20 concertos 

Nº de alunos 

atendidos: 400 

20 concertos 

Nº de alunos 

atendidos: 400 
AÇÃO EXCLUÍDA 

Informatização dos polos 

do GURI 

Pelo menos 90% dos 

polos informatizados 

Pelo menos 90% dos 

polos com sistema 

implantado 

  Bolsa-auxílio 350 alunos atendidos 390 alunos atendidos 390 alunos atendidos 390 alunos atendidos 

Realização de pesquisa 1 pesquisa realizada   
Atribuição de Horas-aula 

para professores 

36.855 horas/aula por 

ano 

147.420 horas/aula 

por ano 

147.420 horas/aula 

por ano 

147.420 horas/aula 

por ano 

Manutenção de comissão 

técnica 
1 comissão constituída   

GRUPOS INFANTIS E 

JUVENIS 
Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

Manutenção de uma 

oficina de conserto de 

instrumentos 

1 oficina em atividade   
Banda Sinfônica Infanto-

Juvenil 

40 alunos 

05 apresentações 

Mín. 500 público 

presente 

45 alunos 

02 apresentações 

Mín. 200 público 

presente 

45 alunos 

02 apresentações 

Mín. 200 público 

presente 

45 alunos 

02 apresentações 

Mín. 200 público 

presente 

Promover Curso de 

Luteria 
12 alunos atendidos   Banda Sinfônica Juvenil 

50 alunos 

05 apresentações 

Mín. 500 público 

presente 

50 alunos 

02 apresentações 

Mín. 200 público 

presente 

50 alunos 

02 apresentações 

Mín. 200 público 

presente 

50 alunos 

02 apresentações 

Mín. 200 público 

presente 
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6) ATENDIMENTO A ALUNOS, 

FAMILIARES E COMUNIDADE 
  

Camerata de Violões 

Infanto-Juvenil 

30 alunos 

05 apresentações 

Mín. 500 público 

presente 

30 alunos 

02 apresentações 

Mín. 200 público 

presente 

30 alunos 

02 apresentações 

Mín. 200 público 

presente 

30 alunos 

02 apresentações 

Mín. 200 público 

presente 

6.1 Inclusão sociocultural    Coral Infantil 

40 alunos 

05 apresentações 

Mín. 500 público 

presente 

40 alunos 

02 apresentações 

Mín. 200 público 

presente 

40 alunos 

02 apresentações 

Mín. 200 público 

presente 

40 alunos 

02 apresentações 

Mín. 200 público 

presente 

Ação Meta (anual)   Coral Juvenil 

60 alunos 

06 apresentações 

Mín. 600 público 

presente 

60 alunos 

02 apresentações 

Mín. 200 público 

presente 

60 alunos 

02 apresentações 

Mín. 200 público 

presente 

60 alunos 

02 apresentações 

Mín. 200 público 

presente 

Integração do GURI a 

diversas entidades de Ação 

Social da Sociedade Civil 

300 entidades 

envolvidas 
  

Orquestra de Cordas 

Infanto-Juvenil 

40 alunos 

05 apresentações 

Mín. 500 público 

presente 

40 alunos 

02 apresentações 

Mín. 200 público 

presente 

40 alunos 

02 apresentações 

Mín. 200 público 

presente 

40 alunos 

02 apresentações 

Mín. 200 público 

presente 

Monitoramento da 

Frequência das Crianças e 

Adolescentes matriculados 

100% dos polos 

atendidos 
  

Orquestra Sinfônica 

Infanto-Juvenil 

60 alunos 

05 apresentações 

Mín. 500 público 

presente 

60 alunos 

02 apresentações 

Mín. 200 público 

presente 

60 alunos 

02 apresentações 

Mín. 200 público 

presente 

60 alunos 

02 apresentações 

Mín. 200 público 

presente 

Ações Socioeducativas 

com Crianças e 

Adolescentes 

500 oficinas 

Número total de 

participantes: 7.000 

  Big-Band Infanto-Juvenil 

20 alunos 

05 apresentações 

Mín. 300 público 

presente 

18 alunos 

02 apresentações 

Mín. 200 público 

presente 

18 alunos 

02 apresentações 

Mín. 200 público 

presente 

18 alunos 

02 apresentações 

Mín. 200 público 

presente 

Trabalho com as Famílias 

das crianças e adolescentes 

320 reuniões 

Número total de 

participantes: 4.800 

  
Regional de Choro 

Infanto-Juvenil 

10 alunos 

05 apresentações 

Mín. 500 público 

presente 

12 alunos 

02 apresentações 

Mín. 200 público 

presente 

12 alunos 

02 apresentações 

Mín. 200 público 

presente 

12 alunos 

02 apresentações 

Mín. 200 público 

presente 

Atividades culturais 

65 ações 

(100% dos polos; pelo 

menos uma por polo) 

  Coral de familiares 

40 alunos 

05 apresentações 

Mín. 500 público 

presente 

35 alunos 

02 apresentações 

Mín. 200 público 

presente 

35 alunos 

02 apresentações 

Mín. 200 público 

presente 

35 alunos 

02 apresentações 

Mín. 200 público 

presente 
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Intercâmbio entre os polos 

20 encontros 

(Participação de 2 a 5 

polos por encontro) 

  4) POLOS 

6.2 Ensino Musical   Ação Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

Ação Meta (anual)   

Manutenção e 

Administração dos polos 

do GURI da Capital e 

Grande São Paulo 

em parceria com 

Prefeituras e Entidades 

46 polos 

13 mil alunos 

matriculados 

46 polos 

13 mil alunos 

matriculados 

46 polos 

13 mil alunos 

matriculados 

46 polos 

13 mil alunos 

matriculados 

Avaliação e 

aperfeiçoamento  

do sistema de ensino 

musical 

100% dos polos   5) CAPACITAÇÃO DA EQUIPE 

Constituição e ampliação 

do 

acervo de consulta 

100% dos polos   Ação Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

Circuito de difusão de 

aulas e espetáculo 

50 espetáculos 

Nº de alunos 

atendidos: 10.000 

  

Capacitações presenciais 

ou  promovidas pelo 

GURI  

Total por área: 12 

horas 

Total anual: 408 horas 

Pelo menos 65% dos 

funcionários de 

cada área 

Total por área: 12 

horas 

Total anual: 408 horas 

Pelo menos 65% dos 

funcionários de 

cada área 

Total por área: 12 

horas 

Total anual: 408 horas 

Pelo menos 65% dos 

funcionários de 

cada área 

Total por área: 12 

horas 

Total anual: 408 horas 

Pelo menos 65% dos 

funcionários de 

cada área 

Workshops e Master 

Classes 

80 atividades 

Nº de alunos 

atendidos: 800 

  
Capacitações presenciais 

externas 

Pelo menos 10% dos 

funcionários 

capacitados 

Pelo menos 10% dos 

funcionários 

capacitados 

Pelo menos 10% dos 

funcionários 

capacitados 

Pelo menos 10% dos 

funcionários 

capacitados 

Grupos de Polo de difusão 

artístico-pedagógica 

20 concertos 

Nº de alunos 

atendidos: 400 

  

Jornadas de Capacitação 

promovidas pelo 

GURI  

24 horas totais de  

capacitação no evento 

24 horas totais de  

capacitação no evento 

24 horas totais de  

capacitação no evento 

24 horas totais de  

capacitação no evento 

Bolsa-auxílio 350 alunos atendidos   
Encontros promovidos 

pelo GURI 

12 horas totais por 

evento 

12 horas totais por 

evento 

12 horas totais por 

evento 

12 horas totais por 

evento 

Atribuição de Horas-aula 

para 

professores 

147.420 horas/aula 

por ano 
  6) FINANÇAS 
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7. GRUPOS INFANTIS E JUVENIS   Ação Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

Ação Meta (anual)   Captação de Recursos 

R$ 1.800.000,00 (um 

milhão e oitocentos 

mil reais) 

R$ 1.800.000,00 (um 

milhão e oitocentos 

mil reais) 

3% do repasse anual 3% do repasse anual 

Banda Sinfônica Infanto-

Juvenil 

40 alunos 

06 apresentações 

Mín. 600 público 

presente 

  7) DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Banda Sinfônica Juvenil 

50 alunos 

06 apresentações 

Mín. 600 público 

presente 

  Comunicação interna AÇÃO EXCLUÍDA 

Camerata de Violões 

Infanto-Juvenil 

40 alunos 

06 apresentações 

Mín. 600 público 

presente 

  Comunicação externa AÇÃO EXCLUÍDA 

Coral Infantil 

40 alunos 

06 apresentações 

Mín. 600 público 

presente 

  8) ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO 

Coral Infanto-Juvenil 

60 alunos 

06 apresentações 

Mín. 600 público 

presente 

  Ação Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

Orquestra de Cordas 

Infanto-Juvenil 

40 alunos 

06 apresentações 

Mín. 600 público 

presente 

  
Informatização dos polos 

do GURI 

100% dos polos 

informatizados 

100% dos polos 

informatizados 

100% dos polos 

informatizados 
AÇÃO EXCLUÍDA 

Orquestra Sinfônica 

Infanto-Juvenil 

60 alunos 

06 apresentações 

Mín. 600 público 

presente 

  Realização de pesquisa 1 pesquisa realizada 1 pesquisa realizada 1 pesquisa realizada AÇÃO EXCLUÍDA 

Big-Band Infanto-Juvenil 

20 alunos 

06 apresentações 

Mín. 600 público 

presente 

  
Manutenção de comissão 

técnica 

1 comissão 

constituída 

1 comissão 

constituída 

1 comissão 

constituída 
AÇÃO EXCLUÍDA 
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Regional de Choro 

Infanto-Juvenil 

10 alunos 

06 apresentações 

Mín. 600 público 

presente 

  

Manutenção de uma 

oficina de conserto de 

instrumentos 

1 oficina em atividade 1 oficina em atividade 1 oficina em atividade AÇÃO EXCLUÍDA 

Coral de pais 

40 alunos 

06 apresentações 

Mín. 600 público 

presente 

  
Promover Curso de 

Luteria 
12 alunos atendidos 12 alunos atendidos 12 alunos atendidos 12 alunos atendidos 

Fonte: elaboração própria com base em Santa Marcelina Cultura (2013a, 2013b, 2014, 2015, 2016a, 2016b, 2017a, 2017b) 
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Apêndice G – Plano de Trabalho da Fábrica de Cultura Parque Belém (2012-2016) 

Metas previstas no Contrato de Gestão 
 Metas previstas nos 

Aditamentos - alterações no 

Plano de Trabalho 

Aditamento 1 (2014) Aditamentos 2 e 3 (2015) Aditamento 4 (2016) 

 Metas para o ano de 2014 Metas para o ano de 2015 Metas para o ano de 2016 

Ateliês de 

Criação 
2012 2013  Ateliês de Criação 

Mín. 66 atividades nos cursos 

realizados 

Mín. 1.130 matriculados nos 

ateliês 

Mín. 600 participantes em 

Saídas Pedagógicas 

Mín. 106 turmas 

Mín. 2.000 matriculados nos 

ateliês 

Mín. 54 turmas 

Mín. 1.2000 matriculados nos 

ateliês 

Linguagens 

artísticas: 
Circo 

Artes Plásticas 

Dança 

Multimeios 

Música 

Teatro 

Xadrez 

200 jovens e 

08 visitas 

800 jovens e 

20 visitas 
 Trilhas de Produção 

Mín. 06 atividades 

Mín. 90 matriculados 

Mín. 06 apresentações 

Mín. 120 vagas 

Mín. 06 atividades 

Mín. 100 matriculados 

Mín. 06 apresentações 

Mín. 140 vagas 

Mín. 03 atividades 

Mín. 60 matriculados 

Mín. 03 apresentações 

Mín. 90 vagas 

Trilhas de 

produção 
2012 2013  Projeto Espetáculo 

Mín. 03 atividades 

Mín. 50 participantes 

Mín. 04 apresentações 

Mín. 75 vagas 

Mín. 01 turma 

Mín. 50 matriculados 

Mín. 05 apresentações 

Mín. 80 vagas 

Mín. 01 turma 

Mín. 57 matriculados 

Mín. 80 vagas 
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Linguagens 

artísticas: 
Trilha de Arte 

Circense 

Trilha de Artes 

Cênicas 

Trilha de 

Multimeios 

Trlha de Dança 

200 jovens 

mobilizados 

06 oficinas 

150 

participantes 

600 jovens 

mobilizados 

 Fábrica Aberta 

Mín. 24 encontros de trocas 

culturais entre grupos 

Mín. 40 eventos de difusão 

juvenil 

Mín. 08 eventos de difusão 

Mín. 06 encontros com 

profissional referência no 

campo cultural 

Mín. 48 exibições de filmes 

Mín. 04 eventos de promoção 

e difusão 

Mín. 06 seminários 

6.500 - estimativa de público 

anual 

Mín. 28 encontros de trocas 

culturais entre grupos 

Mín. 42 eventos de difusão 

juvenil 

Mín. 15 eventos de difusão 

Mín. 06 encontros com 

profissional referência no 

campo cultural 

Mín. 60 exibições de filmes 

Mín. 06 eventos de promoção 

e difusão 

Mín. 06 seminários 

20.000 - estimativa de público 

anual 

Mín. 14 encontros de trocas 

culturais entre grupos 

Mín. 25 eventos de difusão 

juvenil 

Mín. 08 eventos de difusão 

Mín. 03 encontros com 

profissional referência no 

campo cultural 

Mín. 30 exibições de filmes 

Mín. 03eventos de promoção 

e difusão 

Mín. 03 seminários 

40.500 - estimativa de público 

semestral 

Projeto 

Espetáculo 
2012 2013  

Biblioteca 
2014 – Primeiro ano de 

implantação 

1.800 itens adquiridos para 

acervo 

Mín. 04 encontros de leitores 

e autores 

Mín. 40 encontros de leitores 

Mín. 20 contações de histórias 

- - 

Linguagem 

artística: 
Circo 

Contemporâneo 

Sem meta 

estipulada 

50 inscritos 

03 

apresentações 

internas 

03 

apresentações 

externas 

 
Biblioteca 
A partir do 2º ano de 

implantação 

220 itens adquiridos para 

acervo 

Mín. 04 encontros de leitores 

e autores 

Mín. 44 encontros de leitores 

Mín. 24 contações de histórias 

220 itens adquiridos para 

acervo 

280 participantes em 

atividades da biblioteca 

110 itens adquiridos para 

acervo 

125 participantes em 

atividades da biblioteca 

Fábrica 

Aberta 
2012 2013  Gestão Técnica 

Mín. 78 atividades nos cursos 

realizados 

Mín. 1.320 matriculados nos 

ateliês 

Mín. 240 participantes em 

Saídas Pedagógicas 

Mín. 113 turmas 

Mín. 2.150 matriculados nos 

ateliês 

Mín. 800 participantes em 

Saídas Pedagógicas 

Mín. 58 turmas 

Mín. 1.300 matriculados nos 

ateliês 

Mín. 400 participantes em 

Saídas Pedagógicas 
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02 encontros 

de trocas 

culturais entre 

grupos 

08 eventos de 

difusão juvenil 

02 encontros 

com 

profissional 

referência no 

campo cultural 

02 eventos de 

promoção da 

difusão 

02 seminários 

sobre ações 

culturais 

32 encontros 

de trocas 

culturais entre 

grupos 

24 eventos de 

difusão juvenil 

04 encontros 

com 

profissional 

referência no 

campo cultural 

04 eventos de 

promoção da 

difusão 

04 seminários 

sobre ações 

culturais 

 
Formação e 

aperfeiçoamento de equipe 

Mín. 20 participantes por 

Fábrica de Cultura 

Mín. 32 atividades de 

formação 

Mín. 1.000 participantes Mín. 600 participantes 

Teatro ou 

Espaço de 

Apresentação 

2012 2013  
Workshops e Cursos de 

Férias 
- 

500 inscritos nos workshops 

90 inscritos nos cursos de 

férias 

1.000 inscritos nos workshops 

40 inscritos nos cursos de 

férias 

45 

apresentações 

220 pessoas 

por 

apresentação 

80 

apresentações 

220 pessoas 

por 

apresentação 

     

Fonte: elaboração própria com base em Catavento Cultural (2012, 2014a, 2014b, 2015a, 2015b, 2016) 
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Apêndice H – Plano de Trabalho da Fundação OSESP (2010-2015). Parte 1: Detalhamento do Contrato de Gestão, do 

Aditamento 1 (2011) e do Aditamento 2 (2012) 

1) Concertos da Orquestra Sinfônica do Estado 

de São Paulo 
Meta 2010 Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013 Meta 2014 

Indicador CG CG Aditamento 1 CG Aditamento 2 CG CG 

Temporada do ano na Sala São Paulo 93 84 84 84 84 84 84 

Concertos gratuitos ou a preços populares 14 15 15 17 17 17 17 

Festival de Inverno de Campos do Jordão 1 1 1 1 1 1 1 

Concertos ao ar livre 3 3 3 3 3 3 3 

Concertos fora do estado de São Paulo 12 19 9 9 9 9 9 

2) Concertos do coro da OSESP e demais 

formações camerísticas da Fundação OSESP: 
Meta 2010 Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013 Meta 2014 

Indicador CG CG Aditamento 1 CG Aditamento 2 CG CG 

Coro Sinfônico ou de Câmera com Orquestra na Sala 

de São Paulo 
21 18 18 18 18 18 18 

Coro Sinfônico ou de Câmera na Temporada do ano 

na Sala São Paulo 
4 4 4 4 4 4 4 

Concertos do Coro Sinfônico ou de Câmara gratuitos 

ou a preços populares 
14 14 14 14 14 14 14 

Concertos do Coro Sinfônico ou de Câmara fora da 

capital do Estado de São Paulo 
16 16 16 16 16 16 16 

Grupos de Câmara na Temporada do ano na Sala 

São Paulo 
20 20 20 20 20 20 20 

Grupos de Câmara fora da Sala São Paulo 30 30 30 30 30 30 30 

3) Convidados da Fundação OSESP: Meta 2010 Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013 Meta 2014 

Indicador CG CG Aditamento 1 CG Aditamento 2 CG CG 

Concertos gratuitos ou a preços populares com 

conjuntos camerísticos ou orquestras convidadas na 

Sala São Paulo 

9 9 9 9 9 9 9 

Concertos com conjuntos camerísticos ou orquestras 

convidadas na Temporada do ano na Sala São Paulo 
12 9 9 9 9 9 9 

Recitais na Sala São Paulo 4 4 4 4 4 4 4 
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4) Programas educacionais e atividades didáticas 

na Fundação OSESP: 
Meta 2010 Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013 Meta 2014 

Indicador CG CG Aditamento 1 CG Aditamento 2 CG CG 

Nº de ensaios e/ou concertos didáticos 69 69 69 69 69 69 69 

Nº de "Gincanas Musicais" e/ou "Fazendo Música" 18 18 18 18 18 18 18 

Nº total de professores treinados 700 700 700 700 700 700 700 

Público atingido 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 

Nº de cursos Falando de Música na Sala São Paulo 93 93 84 93 84 93 93 

Nº de cursos/oficinas musicais fora da Sala São 

Paulo 
30 30 27 30 27 30 30 

Nº de alunos da Academia da Música 15 15 15 15 15 15 15 

Nº de masterclasses com solistas convidados 10 10 10 10 10 10 10 

5) Ampliação de Público Meta 2010 Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013 Meta 2014 

Indicador CG CG Aditamento 1 CG Aditamento 2 CG CG 

Nº de concertos disponibilizados - TV pública 10 10 10 10 10 10 10 

Nº de concertos disponibilizados - Rádio Pública 31 28 28 28 28 28 28 

Nº de minutos disponibilizados em formato podcast - 

programação variada 
240 240 240 240 240 240 240 

Nº de minutos disponibilizados em formato podcast - 

obras completas 
120 120 120 120 120 120 120 

Nº de obrigas gravadas 6 6 6 6 6 6 6 

Nº de minutos de obras gravadas 120 120 120 120 120 120 120 

6) Centro de Documentação Musical Meta 2010 Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013 Meta 2014 

Indicador CG CG Aditamento 1 CG Aditamento 2 CG CG 

Edição de partituras 12 12 12 12 12 12 12 

Nº de encomenda de obras inéditas para orquestra 2 2 2 2 2 2 2 

Nº de encomenda de obras inéditas para coro 1 2 1 1 1 1 1 

Nº de encomenda de obras inéditas para grupos de 

câmara 
1 2 1 1 1 1 1 

Execução de obras inéditas 2 2 2 2 2 2 2 

Nº de horas de funcionamento do CDM para 

consulta do público 
200 450 450 450 450 450 450 

7) Qualidade dos Serviços Prestados Meta 2010 Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013 Meta 2014 

Indicador CG CG Aditamento 1 CG Aditamento 2 CG CG 
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Índice de satisfação com os concertos da OSESP 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

Índice de satisfação com as instalações do Complexo 

Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo 
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

8) Captação de Recursos Meta 2010 Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013 Meta 2014 

Indicador CG CG Aditamento 1 CG Aditamento 2 CG CG 

Percentual de receitas próprias captadas pela 

FUNDAÇÃO OSESP em relação ao Contrato de 

Gestão 

20% 20%   20% 20% 20% 20% 

Fonte: Elaboração própria com base Fundação em OSESP (2010a, 2010b, 2010c, 2010d, 2011, 2012, 2013, 2014a, 2014b, 2015a, 2015b) 
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Apêndice I – Plano de Trabalho da Fundação OSESP (2010-2015). Parte 2: Detalhamento do Aditamento 3 (2013) e do 

Aditamento 4 (2014) 

 

1.1) Atividades de Difusão - SP capital Meta 2013 Meta 2014 

Indicador CG Aditivo 3 CG Aditivo 4 

Temporada 2013 na Sala São Paulo 84 84 84 99 

Concertos gratuitos ou a preços populares 17 16 17 12 

Concertos ao ar livre 3 2 3 1 

Coro Sinfônico ou de Câmera com Orquestra na Sala de São 

Paulo 

Concertos do coro da OSESP com Orquestra na Sala São 

Paulo 

18 18 18 24 

Coro Sinfônico ou de Câmera nas Temporada 2013 ou 2014 

na Sala São Paulo 

Concertos do coro da OSESP com Orquestra na Sala São 

Paulo 

4 4 4 4 

Concertos do Coro Sinfônico ou de Câmara gratuitos ou a 

preços populares 
14 14 14 14 

Grupos de Câmara na Temporadas 2013 ou 2014 na Sala São 

Paulo 

Concertos de Grupos de Câmara  formados por integrantes da 

OSESP na Sala São Paulo 

20 20 20 20 

Grupos de Câmara fora da Sala São Paulo 

Concertos de Grupos de Câmara  formados por integrantes da 

OSESP fora da Sala São Paulo 

30 3 9 3 

Concertos gratuitos ou a preços populares com conjuntos 

camerísticos ou orquestras convidadas na Sala São Paulo 
9 9 30 

NÃO 

CONSTA 

Concertos com conjuntos camerísticos ou orquestras 

convidadas na Temporada 2013 na Sala São Paulo 
9 9 9 18 

Recitais na Sala São Paulo 4 4 4 5 

1.2) Atividades de Difusão - SP interior e litoral Meta 2013 Meta 2014 
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Indicador CG Aditivo 3 CG Aditivo 4 

Concertos gratuitos ou a preços populares com a OSESP 0 1 0 5 

Concerto de Abertura do Festival de Inverno em Campos do 

Jordão 
1 1 1 

NÃO 

CONSTA 

Concertos ao Ar Livre 0 1 0 3 

Concertos do Coro Sinfônico ou de Câmara fora da capital 

do Estado de São Paulo 

Concertos do Coro da OSESP 

16 16 16 16 

Concertos de Grupos de Câmara formados por integrantes da 

OSESP 
0 32 0 27 

1.3) Atividades de Difusão - Fora do Estado Meta 2013 Meta 2014 

Indicador CG Aditivo 3 CG Aditivo 4 

Concertos fora do estado de São Paulo 

Concertos Sinfônicos ou de Grupos de Câmara da OSESP 
9 9 9 5 

2.1) Atividades de Formação - SP Capital Meta 2013 Meta 2014 

Indicador CG Aditivo 3 CG Aditivo 4 

Ensaios e/ou concertos didáditos 69 69 69 89 

Atividades Musicais com alunos - grupos reduzidos 18 18 18 22 

Treinamento de professores 700 700 700 1.000 

Programas educacionais 70.000 57.400 70.000 80.100 

Cursos Falando de Música na Sala São Paulo 93 84 93 99 

Academia de Música da OSESP 15 15 15 15 

Coro acadêmico da OSESP 0 20 0 20 

Masterclasses com solistas convidados 10 10 10 10 

2.2) Atividades de Formação - SP Interior e Litoral Meta 2013 Meta 2014 

Indicador CG Aditivo 3 CG Aditivo 4 

Programas educacionais 70.000 12.600 70.000 20.025 

Cursos/oficinas musicais fora da Sala São Paulo 30 27 30 27 

3) Difusão Rádio/TV/Internet/Publicações Meta 2013 Meta 2014 

Indicador CG Aditivo 3 CG Aditivo 4 

Concertos - TV pública 10 10 10 10 

Concertos - Rádio Pública 28 28 28 30 

Podcast/mídias digitais - programação variada 240 240 240 240 
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Podcast/mídias digitais - obras completas 120 120 120 120 

Obras gravadas para lançamento em CD 6 6 6 6 

Obras gravadas 120 120 120 120 

Edição de partituras 12 12 12 12 

Encomenda de obras inéditas para orquestra 2 2 2 2 

Encomenda de obras inéditas para coro 1 1 1 1 

Encomenda de obras inéditas para grupos de câmara 1 1 1 1 

Execução de obras inéditas 2 2 2 2 

Funcionamento do Centro de Documentação Musical (CDM) 

para consulta do público 
450 450 450 450 

4) Qualidade dos Serviços Prestados Meta 2013 Meta 2014 

Indicador CG Aditivo 3 CG Aditivo 4 

Satisfação com os concertos da OSESP 80% 80% 80% 80% 

Satisfação com as instaçaões do Complexo Cultural Júlio 

Prestes/Sala São Paulo 
80% 80% 80% 80% 

Satisfação com as apresentações do Festival Internacional de 

Inverno de Campos do Jordão 
0 60% 0 60% 

5) Captação de Recursos Meta 2013 Meta 2014 

Indicador CG Aditivo 3 CG Aditivo 4 

Receitas próprias captadas pela FUNDAÇÃO OSESP em 

relação ao Contrato de Gestão 
20% 24,50% 20% 25,00% 

Total a ser captado 0 R$13.695.500 0 R$13.897.500 

Valor a ser captado - Festival Internacional de Inverno de 

Campos do Jordão 
0 R$2.500.000 0 R$2.500.000 

6) Atividades de Formação - Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão   

Indicador 
Meta 2013 - 

Aditivo 3 

Meta 2014 - 

Aditivo 4 
  

Alunos - Bolsistas 136 142   

Ensaios Instrumentistas - Orquestra do Festival 18 18   

Ensaios Instrumentistas  - Recitais 30 30   

Ensaios com orquestra - Regência 3 3   

Aulas Individuais de Instrumento para alunos da Orquestra 

do Festival 
900 940   
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Aulas - Regência 24 24   

Aulas - Canto 40 40   

Aulas - Piano 42 42   

Aulas - Violão 60 60   

Apresentações da Orquestra do Festival 5 5   

Apresentações de Recitais - Professores com Bolsistas 10 10   

Apresentações conduzidas pela Classe de Regência 2 2   

Masterclases/Palestras 9 9   

7) Atividades de Performance - Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão (Aditivo 3, meta de 2013) 

Indicador 

Captação de 

Recursos de 

R$2.500.000 

até R$ 

3.000.000 

Captação de 

Recursos até 

R$2.500.000 

Captação de 

Recursos de 

R$3.000.000 

até R$ 

3.500.000 

Captação de 

Recursos de 

R$3.500.000 

até R$ 

4.000.000 

Apresentações Sinfônicas - Teatros - Orquestras Convidadas 4 0 11 15 

Apresentações Sinfônicas - Ar Livre - Orquestras 

Convidadas 
0 0 3 6 

Apresentações Sinfônicas - Teatros - OSESP 2 1 3 4 

Apresentações Sinfônicas - Ar Livre - OSESP 1 0 1 1 

Apresentações Câmara - Grupos Nacionais 5 2 5 7 

Apresentações Câmara - Grupos Internacionais 5 5 5 5 

Apresentações Coral 0 0 1 2 

Orquestras Sinfônicas Convidadas 4 0 10 14 

Grupos de Câmara - Nacionais 5 2 5 7 

Grupos de Câmara - Internacionais 5 5 5 5 

7) Atividades de Performance - Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão (Aditivo 4, meta de 2014) 
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Indicador 

Captação de 

Recursos até 

R$2.500.000 

Captação de 

Recursos de 

R$2.500.000 

até R$ 

3.000.000 

Captação de 

Recursos de 

R$3.000.000 

até R$ 

3.500.000 

Captação de 

Recursos de 

R$3.500.000 

até R$ 

4.000.000 

Apresentações Sinfônicas - Teatros - Orquestras Convidadas 0 4 11 15 

Apresentações Sinfônicas - Ar Livre - Orquestras 

Convidadas 
0 0 3 6 

Apresentações Sinfônicas - Teatros - OSESP 1 1 2 3 

Apresentações Câmara - Grupos Nacionais/Internacionais 2 5 5 7 

Apresentações Câmara 5 7 10 12 

Apresentações Coral 0 0 1 2 

Orquestras Sinfônicas Convidadas 0 4 6 8 

Grupos de Câmara - Nacionais/Internacionais 2 5 5 7 

Grupos de Câmara 5 7 10 12 

Fonte: elaboração própria com base em Fundação OSESP (2010a, 2010b, 2010c, 2010d, 2011, 2012, 2013, 2014a, 2014b, 2015a, 2015b) 
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Apêndice J – Plano de Trabalho da Fundação OSESP (2010-2015). Parte 3: Detalhamento do ano de 2015 com os Aditamentos 

5 e 6 

 

1.1) Atividades de Difusão e Público 

- SP capital 

Meta 2015 - 

Aditivo 5 

Meta 2015 

- Aditivo 6 
          

Concertos Sinfônicos da OSESP na 

Sala São Paulo - Temporada 2015 
90 90           

Concertos do Coro da OSESP com 

Orquestra na Sala São Paulo 
21 21           

Público dos concertos sinfônicos da 

OSESP na Sala São Paulo - 

Temporada 2015 

87.444 87.444           

Concertos gratuitos ou a preços 

populares com a OSESP na Sala São 

Paulo 

11 13           

Público dos concertos gratuitos ou a 

preços populares com a OSESP na 

Sala São Paulo 

9.161 10.829           

Concertos do coro da OSESP na Sala 

São Paulo - Temporada 2015 
5 4           

Público dos concertos do coro da 

OSESP na Sala São Paulo - 

Temporada 2015 

1.850 1.484           

Concertos do coro da OSESP 

gratuitos ou a preços populares 
11 4           

Público dos concertos do coro da 

OSESP gratuitos ou a preços 

populares - SP capital 

2.640 960           

Concertos de Grupos de Câmara  

formados por integrantes da OSESP 

na Sala São Paulo - Temporada 2015 

16 16           
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Público dos concertos de Grupos de 

Câmara  formados por integrantes da 

OSESP na Sala São Paulo - 

Temporada 2015 

3.750 3.750           

Concertos gratuitos ou a preços 

populares com conjuntos camerísticos 

ou orquestras convidadas na Sala São 

Paulo 

14 14           

Público dos concertos gratuitos ou a 

preços populares com conjuntos 

camerísticos ou orquestras convidadas 

na Sala São Paulo 

9.716 9.716           

Recitais na Sala São Paulo 6 5           

Público dos recitais na Sala São Paulo 2.346 1.955           

1.2) Atividades de Difusão e Público 

- SP Capital (Participação na 

Virada Cultural Municipal) 

Meta 2015 - 

Aditivo 5 

Meta 2015 

- Aditivo 6 
          

Concerto da OSESP na Virada 

Cultural Municipal 
1 1           

Público do concerto da OSESP na 

Virada Cultural Municipal 
833 833           

1.3) Atividades de Difusão e 

Público- SP interior e litoral 

Meta 2015 - 

Aditivo 5 

Meta 2015 

- Aditivo 6 
          

Concertos gratuitos ou a preços 

populares com a OSESP 
4 4           

Público dos concertos gratuitos ou a 

preços populares com a OSESP - SP 

Interior e Litoral 

1.680 1.680           

Concertos ao Ar Livre 0 0           

Público nos concertos ao Ar Livre 0 0           

Concertos do Coro da OSESP 9 16           

Concertos do Coro da OSESP - SP 

Interior e Litoral 
2.160 3.840           

Concertos de Grupos de Câmara 

formados por integrantes da OSESP 
18 0           
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Público dos concertos de Grupos de 

Câmara formados por integrantes da 

OSESP - SP Interior e Litoral 

1.080 0           

1.4) Atividades de Difusão e Público 

- SP Interior e Litoral (Participação 

na Virada Cultural Estadual) 

Meta 2015 - 

Aditivo 5 

Meta 2015 

- Aditivo 6 
          

Concerto da OSESP na Virada 

Cultural Estadual 
1 1           

Público do concerto da OSESP na 

Virada Cultural Estadual 
780 780           

Concerto do coro da OSESP na 

Virada Cultural Estadual 
1 1           

Público do concerto do coro da 

OSESP na Virada Cultural Estadual 
350 350           

2.1) Atividades Educacionais de 

Formação - SP Capital 

Meta 2015 - 

Aditivo 5 

Meta 2015 

- Aditivo 6 
          

Ensaios e/ou concertos didáditos 78 58           

Atividades Musicais com alunos - 

grupos reduzidos 
24 19           

Treinamento de professores 1.200 1.000           

Programas educacionais 83.000 53.300           

Cursos Falando de Música na Sala 

São Paulo 
90 90           

Academia de Música da OSESP 15 15           

Coro acadêmico da OSESP 20 15           

Masterclasses com solistas 

convidados 
8 8           

Funcionamento do Centro de 

Documentação Musical (CDM) para 

consulta do público 

576 576           

2.2) Atividades Educacionais de 

Formação - SP Interior e Litoral 

Meta 2015 - 

Aditivo 5 

Meta 2015 

- Aditivo 6 
          

Programas educacionais 20.750 1.550           
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Cursos/oficinas musicais fora da Sala 

São Paulo 
24 0           

3) Difusão 

Rádio/TV/Internet/Publicações 

Meta 2015 - 

Aditivo 5 

Meta 2015 

- Aditivo 6 
          

Concertos disponibilizados - TV 

pública 
8 8           

Concertos disponibilizados - Rádio 

Pública 
30 30           

Podcast/mídias online - programação 

variada 
180 180           

Podcast/mídias online - obras 

completas 
90 90           

Obras gravadas para lançamento em 

CD 
3 4           

Obras gravadas 100 110           

Edição de partituras 3 3           

Encomenda de obras inéditas para 

orquestra 
1 2           

Encomenda de obras inéditas para 

coro 
1 0           

Encomenda de obras inéditas para 

grupos de câmara 
1 1           

Execução de obras inéditas 2 5           

4) Qualidade dos Serviços 

Prestados 

Meta 2015 - 

Aditivo 5 

Meta 2015 

- Aditivo 6 
          

Satisfação com os concertos da 

OSESP 
80% 80%           

Satisfação com as instaçaões do 

Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala 

São Paulo 

80% 80%           

Satisfação com as apresentações do 

Festival Internacional de Inverno de 

Campos do Jordão 

60% 60%           

5) Captação de Recursos 
Meta 2015 - 

Aditivo 5 

Meta 2015 

- Aditivo 6 
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Receitas próprias captadas pela 

Fundação OSESP em relação ao 

Contrato de Gestão 
50% 50%           

Total a ser captado 
R$23.408.33

3 

R$18.280.0

00 
          

Valor a ser captado - Festival 

Internacional de Inverno de Campos 

do Jordão 

R$2.500.000 
R$2.500.00

0 
          

6.1) Atividades de Formação - 

Festival Internacional de Inverno 

de Campos do Jordão 

Meta 2015 - 

Aditivo 5 

Meta 2015 

- Aditivo 6 
          

Alunos - Bolsistas 146 146           

Ensaios Instrumentistas - Orquestra 

do Festival 
18 15           

Ensaios Instrumentistas  - Recitais 30 30           

Ensaios com orquestra - Regência 2 2           

Aulas de Instrumento para alunos da 

Orquestra do Festival 
1.012 1.012           

Aulas - Regência 21 15           

Apresentações da Orquestra do 

Festival 
6 6           

Apresentações de Recitais - 

Professores com Bolsistas 
11 11           

Apresentações conduzidas pela Classe 

de Regência 
1 1           

Masterclases/Palestras 9 9           

             

6.2) Atividades de Performance - 

Festival Internacional de Inverno 

de Campos do Jordão 

Captação de Recursos 

até R$2.500.000 

Captação de 

Recursos de 

R$2.500.000 até 

R$ 3.000.000 

Captação de 

Recursos de 

R$3.000.000 até 

R$ 3.500.000 

Captação de 

Recursos de 

R$3.500.000 até R$ 

4.000.000 

Captação de 

Recursos de 

R$4.000.000 até 

R$ 4.500.000 

Captação de 

Recursos de 

R$4.500.000 até R$ 

5.000.000 

Indicador 
Meta 2015 - 

Aditivo 5 

Meta 2015 

- Aditivo 6 

Meta 

2015 - 

Aditivo 5 

Meta 

2015 - 

Aditivo 

6 

Meta 

2015 - 

Aditivo 

5 

Meta 

2015 - 

Aditivo 6 

Meta 

2015 - 

Aditivo 5 

Meta 

2015 - 

Aditivo 

6 

Meta 

2015 - 

Aditivo 

5 

Meta 

2015 - 

Aditivo 

6 

Meta 2015 

- Aditivo 5 

Meta 

2015 - 

Aditivo 

6 
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Apresentações Sinfônicas - Teatros - 

Orquestras Convidadas 
0 0 0 4 2 6 6 6 6 6 12 9 

Apresentações Sinfônicas - Ar Livre - 

Orquestras Convidadas 
0 0 0 0 0 3 3 5 6 6 10 6 

Apresentações Orquestra Sinfônica ou 

Orquestra de Câmara da OSESP - 

Teatros 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Apresentações Câmara (Grupos 

Nacionais e Internacionais) 
6 6 8 8 11 10 15 15 18 18 20 20 

Apresentações Coral 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 4 1 

Orquestras e Bandas Sinfônicas 

Convidadas 
0 0 0 4 7 7 10 9 13 12 20 15 

Grupos de Câmara (Grupos Nacionais 

e Internacionais) 
4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 15 15 

             

             

7.1) Atividades Educacionais de 

Formação - Festival Coral 

Meta 2015 - 

Aditivo 5 

Meta 2015 

- Aditivo 6 
          

Alunos - Curso de Regência Coral 6 6           

Alunos - Curso de Canto Coral 50 50           

Aulas - Curso de Regência Coral 16 16           

Aulas - Curso de Canto Coral 30 30           

Apresentações do Coral do Festival 1 1           

             

7.2) Atividades de Performance - 

Festival Coral 

Captação de Recursos a 

partir de R$600.000 
          

Indicador 
Meta 2015 - 

Aditivo 5 

Meta 2015 

- Aditivo 6 
          

Apresentações - Convidados 8 4           

Grupos de convidados 10 4           

Apresentações - Coro OSESP 0 1           
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Fonte: elaboração própria com base em Fundação OSESP (2010a, 2010b, 2010c, 2010d, 2011, 2012, 2013, 2014a, 2014b, 2015a, 2015b)
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Apêndice G – Plano de Trabalho da Fundação OSESP (2010-2015). Parte 2: 

Detalhamento do Aditamento 3 (2013) e do Aditamento 4 (2014) 

1.1) Atividades de Difusão - SP capital Meta 2013 Meta 2014 

Indicador CG Aditamento 3 CG Aditamento 4 

Temporada 2013 na Sala São Paulo 84 84 84 99 

Concertos gratuitos ou a preços populares 17 16 17 12 

Concertos ao ar livre 3 2 3 1 

Coro Sinfônico ou de Câmera com Orquestra na Sala de 

São Paulo 

Concertos do coro da OSESP com Orquestra na Sala 

São Paulo 

18 18 18 24 

Coro Sinfônico ou de Câmera nas Temporada 2013 ou 

2014 na Sala São Paulo 

Concertos do coro da OSESP com Orquestra na Sala 

São Paulo 

4 4 4 4 

Concertos do Coro Sinfônico ou de Câmara gratuitos ou 

a preços populares 
14 14 14 14 

Grupos de Câmara na Temporadas 2013 ou 2014 na 

Sala São Paulo 

Concertos de Grupos de Câmara  formados por 

integrantes da OSESP na Sala São Paulo 

20 20 20 20 

Grupos de Câmara fora da Sala São Paulo 

Concertos de Grupos de Câmara  formados por 

integrantes da OSESP fora da Sala São Paulo 

30 3 9 3 

Concertos gratuitos ou a preços populares com 

conjuntos camerísticos ou orquestras convidadas na Sala 

São Paulo 

9 9 30 
NÃO 

CONSTA 

Concertos com conjuntos camerísticos ou orquestras 

convidadas na Temporada 2013 na Sala São Paulo 
9 9 9 18 

Recitais na Sala São Paulo 4 4 4 5 

1.2) Atividades de Difusão - SP interior e litoral Meta 2013 Meta 2014 

Indicador CG Aditamento 3 CG Aditamento 4 

Concertos gratuitos ou a preços populares com a OSESP 0 1 0 5 

Concerto de Abertura do Festival de Inverno em 

Campos do Jordão 
1 1 1 

NÃO 

CONSTA 

Concertos ao Ar Livre 0 1 0 3 

Concertos do Coro Sinfônico ou de Câmara fora da 

capital do Estado de São Paulo 

Concertos do Coro da OSESP 

16 16 16 16 

Concertos de Grupos de Câmara formados por 

integrantes da OSESP 
0 32 0 27 

1.3) Atividades de Difusão - Fora do Estado Meta 2013 Meta 2014 

Indicador CG Aditamento 3 CG Aditamento 4 

Concertos fora do estado de São Paulo 

Concertos Sinfônicos ou de Grupos de Câmara da 

OSESP 

9 9 9 5 

2.1) Atividades de Formação - SP Capital Meta 2013 Meta 2014 

Indicador CG Aditamento 3 CG Aditamento 4 

Ensaios e/ou concertos didáticos 69 69 69 89 

Atividades Musicais com alunos - grupos reduzidos 18 18 18 22 

Treinamento de professores 700 700 700 1.000 

Programas educacionais 70.000 57.400 70.000 80.100 

Cursos Falando de Música na Sala São Paulo 93 84 93 99 

Academia de Música da OSESP 15 15 15 15 

Coro acadêmico da OSESP 0 20 0 20 

Masterclasses com solistas convidados 10 10 10 10 

2.2) Atividades de Formação - SP Interior e Litoral Meta 2013 Meta 2014 
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Indicador CG Aditamento 3 CG Aditamento 4 

Programas educacionais 70.000 12.600 70.000 20.025 

Cursos/oficinas musicais fora da Sala São Paulo 30 27 30 27 

3) Difusão Rádio/TV/Internet/Publicações Meta 2013 Meta 2014 

Indicador CG Aditamento 3 CG Aditamento 4 

Concertos - TV pública 10 10 10 10 

Concertos - Rádio Pública 28 28 28 30 

Podcast/mídias digitais - programação variada 240 240 240 240 

Podcast/mídias digitais - obras completas 120 120 120 120 

Obras gravadas para lançamento em CD 6 6 6 6 

Obras gravadas 120 120 120 120 

Edição de partituras 12 12 12 12 

Encomenda de obras inéditas para orquestra 2 2 2 2 

Encomenda de obras inéditas para coro 1 1 1 1 

Encomenda de obras inéditas para grupos de câmara 1 1 1 1 

Execução de obras inéditas 2 2 2 2 

Funcionamento do Centro de Documentação Musical 

(CDM) para consulta do público 
450 450 450 450 

4) Qualidade dos Serviços Prestados Meta 2013 Meta 2014 

Indicador CG Aditamento 3 CG Aditamento 4 

Satisfação com os concertos da OSESP 80% 80% 80% 80% 

Satisfação com as instaçaões do Complexo Cultural 

Júlio Prestes/Sala São Paulo 
80% 80% 80% 80% 

Satisfação com as apresentações do Festival 

Internacional de Inverno de Campos do Jordão 
0 60% 0 60% 

5) Captação de Recursos Meta 2013 Meta 2014 

Indicador CG Aditamento 3 CG Aditamento 4 

Receitas próprias captadas pela FUNDAÇÃO OSESP 

em relação ao Contrato de Gestão 
20% 24,50% 20% 25,00% 

Total a ser captado 0 R$13.695.500 0 R$13.897.500 

Valor a ser captado - Festival Internacional de Inverno 

de Campos do Jordão 
0 R$2.500.000 0 R$2.500.000 

6) Atividades de Formação - Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão   

Indicador 
Meta 2013 - 

Aditamento 3 

Meta 2014 - 

Aditamento 4 
  

Alunos - Bolsistas 136 142   

Ensaios Instrumentistas - Orquestra do Festival 18 18   

Ensaios Instrumentistas  - Recitais 30 30   

Ensaios com orquestra - Regência 3 3   

Aulas Individuais de Instrumento para alunos da 

Orquestra do Festival 
900 940   

Aulas - Regência 24 24   

Aulas - Canto 40 40   

Aulas - Piano 42 42   

Aulas - Violão 60 60   

Apresentações da Orquestra do Festival 5 5   

Apresentações de Recitais - Professores com Bolsistas 10 10   

Apresentações conduzidas pela Classe de Regência 2 2   

Masterclases/Palestras 9 9   

7) Atividades de Performance - Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão (Aditamento 3, meta de 

2013) 

Indicador 

Captação de 

Recursos de 

R$2.500.000 

até R$ 

3.000.000 

Captação de 

Recursos até 

R$2.500.000 

Captação de 

Recursos de 

R$3.000.000 

até R$ 

3.500.000 

Captação de 

Recursos de 

R$3.500.000 

até R$ 

4.000.000 
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Apresentações Sinfônicas - Teatros - Orquestras 

Convidadas 
4 0 11 15 

Apresentações Sinfônicas - Ar Livre - Orquestras 

Convidadas 
0 0 3 6 

Apresentações Sinfônicas - Teatros - OSESP 2 1 3 4 

Apresentações Sinfônicas - Ar Livre - OSESP 1 0 1 1 

Apresentações Câmara - Grupos Nacionais 5 2 5 7 

Apresentações Câmara - Grupos Internacionais 5 5 5 5 

Apresentações Coral 0 0 1 2 

Orquestras Sinfônicas Convidadas 4 0 10 14 

Grupos de Câmara - Nacionais 5 2 5 7 

Grupos de Câmara - Internacionais 5 5 5 5 

7) Atividades de Performance - Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão (Aditamento 4, meta de 

2014) 

Indicador 

Captação de 

Recursos até 

R$2.500.000 

Captação de 

Recursos de 

R$2.500.000 

até R$ 

3.000.000 

Captação de 

Recursos de 

R$3.000.000 

até R$ 

3.500.000 

Captação de 

Recursos de 

R$3.500.000 

até R$ 

4.000.000 

Apresentações Sinfônicas - Teatros - Orquestras 

Convidadas 
0 4 11 15 

Apresentações Sinfônicas - Ar Livre - Orquestras 

Convidadas 
0 0 3 6 

Apresentações Sinfônicas - Teatros - OSESP 1 1 2 3 

Apresentações Câmara - Grupos 

Nacionais/Internacionais 
2 5 5 7 

Apresentações Câmara 5 7 10 12 

Apresentações Coral 0 0 1 2 

Orquestras Sinfônicas Convidadas 0 4 6 8 

Grupos de Câmara - Nacionais/Internacionais 2 5 5 7 

Grupos de Câmara 5 7 10 12 

 Fonte: Elaboração própria com base nos contratos de gestão e nos Aditamentos 
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Apêndice H – Plano de Trabalho da Fundação OSESP (2010-2015). Parte 3: 

Detalhamento do ano de 2015 com os Aditamento 5 e 6 

1.1) Atividades de Difusão e Público - SP 

capital 

Meta 2015 - 

Aditamento 

5 

Meta 2015 - 

Aditamento 

6 

Concertos Sinfônicos da OSESP na Sala São 

Paulo - Temporada 2015 
90 90 

Concertos do Coro da OSESP com Orquestra 

na Sala São Paulo 
21 21 

Público dos concertos sinfônicos da OSESP na 

Sala São Paulo - Temporada 2015 
87.444 87.444 

Concertos gratuitos ou a preços populares com 

a OSESP na Sala São Paulo 
11 13 

Público dos concertos gratuitos ou a preços 

populares com a OSESP na Sala São Paulo 
9.161 10.829 

Concertos do coro da OSESP na Sala São 

Paulo - Temporada 2015 
5 4 

Público dos concertos do coro da OSESP na 

Sala São Paulo - Temporada 2015 
1.850 1.484 

Concertos do coro da OSESP gratuitos ou a 

preços populares 
11 4 

Público dos concertos do coro da OSESP 

gratuitos ou a preços populares - SP capital 
2.640 960 

Concertos de Grupos de Câmara  formados por 

integrantes da OSESP na Sala São Paulo - 

Temporada 2015 

16 16 

Público dos concertos de Grupos de Câmara  

formados por integrantes da OSESP na Sala 

São Paulo - Temporada 2015 

3.750 3.750 

Concertos gratuitos ou a preços populares com 

conjuntos camerísticos ou orquestras 

convidadas na Sala São Paulo 

14 14 

Público dos concertos gratuitos ou a preços 

populares com conjuntos camerísticos ou 

orquestras convidadas na Sala São Paulo 

9.716 9.716 

Recitais na Sala São Paulo 6 5 

Público dos recitais na Sala São Paulo 2.346 1.955 

1.2) Atividades de Difusão e Público - SP 

Capital (Participação na Virada Cultural 

Municipal) 

Meta 2015 - 

Aditamento 

5 

Meta 2015 - 

Aditamento 

6 

Concerto da OSESP na Virada Cultural 

Municipal 
1 1 

Público do concerto da OSESP na Virada 

Cultural Municipal 
833 833 

1.3) Atividades de Difusão e Público- SP 

interior e litoral 

Meta 2015 - 

Aditamento 

5 

Meta 2015 - 

Aditamento 

6 

Concertos gratuitos ou a preços populares com 

a OSESP 
4 4 

Público dos concertos gratuitos ou a preços 

populares com a OSESP - SP Interior e Litoral 
1.680 1.680 

Concertos ao Ar Livre 0 0 



206 
 

Público nos concertos ao Ar Livre 0 0 

Concertos do Coro da OSESP 9 16 

Concertos do Coro da OSESP - SP Interior e 

Litoral 
2.160 3.840 

Concertos de Grupos de Câmara formados por 

integrantes da OSESP 
18 0 

Público dos concertos de Grupos de Câmara 

formados por integrantes da OSESP - SP 

Interior e Litoral 

1.080 0 

1.4) Atividades de Difusão e Público - SP 

Interior e Litoral (Participação na Virada 

Cultural Estadual) 

Meta 2015 - 

Aditamento 

5 

Meta 2015 - 

Aditamento 

6 

Concerto da OSESP na Virada Cultural 

Estadual 
1 1 

Público do concerto da OSESP na Virada 

Cultural Estadual 
780 780 

Concerto do coro da OSESP na Virada Cultural 

Estadual 
1 1 

Público do concerto do coro da OSESP na 

Virada Cultural Estadual 
350 350 

2.1) Atividades Educacionais de Formação - 

SP Capital 

Meta 2015 - 

Aditamento 

5 

Meta 2015 - 

Aditamento 

6 

Ensaios e/ou concertos didáticos 78 58 

Atividades Musicais com alunos - grupos 

reduzidos 
24 19 

Treinamento de professores 1.200 1.000 

Programas educacionais 83.000 53.300 

Cursos Falando de Música na Sala São Paulo 90 90 

Academia de Música da OSESP 15 15 

Coro acadêmico da OSESP 20 15 

Masterclasses com solistas convidados 8 8 

Funcionamento do Centro de Documentação 

Musical (CDM) para consulta do público 
576 576 

2.2) Atividades Educacionais de Formação - 

SP Interior e Litoral 

Meta 2015 - 

Aditamento 

5 

Meta 2015 - 

Aditamento 

6 

Programas educacionais 20.750 1.550 

Cursos/oficinas musicais fora da Sala São 

Paulo 
24 0 

3) Difusão Rádio/TV/Internet/Publicações 

Meta 2015 - 

Aditamento 

5 

Meta 2015 - 

Aditamento 

6 

Concertos disponibilizados - TV pública 8 8 

Concertos disponibilizados - Rádio Pública 30 30 

Podcast/mídias online - programação variada 180 180 

Podcast/mídias online - obras completas 90 90 

Obras gravadas para lançamento em CD 3 4 

Obras gravadas 100 110 

Edição de partituras 3 3 

Encomenda de obras inéditas para orquestra 1 2 

Encomenda de obras inéditas para coro 1 0 
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Encomenda de obras inéditas para grupos de 

câmara 
1 1 

Execução de obras inéditas 2 5 

4) Qualidade dos Serviços Prestados 

Meta 2015 - 

Aditamento 

5 

Meta 2015 - 

Aditamento 

6 

Satisfação com os concertos da OSESP 80% 80% 

Satisfação com as instaçaões do Complexo 

Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo 
80% 80% 

Satisfação com as apresentações do Festival 

Internacional de Inverno de Campos do Jordão 
60% 60% 

5) Captação de Recursos 

Meta 2015 - 

Aditamento 

5 

Meta 2015 - 

Aditamento 

6 

Receitas próprias captadas pela Fundação 

OSESP em relação ao Contrato de Gestão 
50% 50% 

Total a ser captado R$23.408.333 R$18.280.000 

Valor a ser captado - Festival Internacional de 

Inverno de Campos do Jordão 
R$2.500.000 R$2.500.000 

6.1) Atividades de Formação - Festival 

Internacional de Inverno de Campos do 

Jordão 

Meta 2015 - 

Aditamento 

5 

Meta 2015 - 

Aditamento 

6 

Alunos - Bolsistas 146 146 

Ensaios Instrumentistas - Orquestra do Festival 18 15 

Ensaios Instrumentistas  - Recitais 30 30 

Ensaios com orquestra - Regência 2 2 

Aulas de Instrumento para alunos da Orquestra 

do Festival 
1.012 1.012 

Aulas - Regência 21 15 

Apresentações da Orquestra do Festival 6 6 

Apresentações de Recitais - Professores com 

Bolsistas 
11 11 

Apresentações conduzidas pela Classe de 

Regência 
1 1 

Masterclases/Palestras 9 9 

  



208 
 

 

6.2) Atividades 

de Performance 

- Festival 

Internacional 

de Inverno de 

Campos do 

Jordão 

Captação de Recursos 

até R$2.500.000 

Captação de Recursos de 

R$2.500.000 até R$ 

3.000.000 

Captação de Recursos de 

R$3.000.000 até R$ 

3.500.000 

Captação de Recursos de 

R$3.500.000 até R$ 

4.000.000 

Captação de Recursos de 

R$4.000.000 até R$ 

4.500.000 

Captação de Recursos de 

R$4.500.000 até R$ 

5.000.000 

Indicador 

Meta 2015 - 

Aditamento 

5 

Meta 2015 - 

Aditamento 

6 

Meta 2015 - 

Aditamento 

5 

Meta 2015 - 

Aditamento 

6 

Meta 2015 - 

Aditamento 

5 

Meta 2015 - 

Aditamento 

6 

Meta 2015 - 

Aditamento 

5 

Meta 2015 - 

Aditamento 

6 

Meta 2015 - 

Aditamento 

5 

Meta 2015 - 

Aditamento 

6 

Meta 2015 - 

Aditamento 

5 

Meta 2015 - 

Aditamento 

6 

Apresentações 

Sinfônicas - 

Teatros - 

Orquestras 

Convidadas 

0 0 0 4 2 6 6 6 6 6 12 9 

Apresentações 

Sinfônicas - Ar 

Livre - 

Orquestras 

Convidadas 

0 0 0 0 0 3 3 5 6 6 10 6 

Apresentações 

Orquestra 

Sinfônica ou 

Orquestra de 

Câmara da 

OSESP - 

Teatros 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Apresentações 

Câmara (Grupos 

Nacionais e 

Internacionais) 

6 6 8 8 11 10 15 15 18 18 20 20 

Apresentações 

Coral 
0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 4 1 

Orquestras e 

Bandas 
0 0 0 4 7 7 10 9 13 12 20 15 
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Sinfônicas 

Convidadas 

Grupos de 

Câmara (Grupos 

Nacionais e 

Internacionais) 

4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 15 15 
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7.1) Atividades Educacionais de Formação - 

Festival Coral 

Meta 2015 - 

Aditamento 

5 

Meta 2015 - 

Aditamento 

6 

Alunos - Curso de Regência Coral 6 6 

Alunos - Curso de Canto Coral 50 50 

Aulas - Curso de Regência Coral 16 16 

Aulas - Curso de Canto Coral 30 30 

Apresentações do Coral do Festival 1 1 

   

7.2) Atividades de Performance - Festival 

Coral 

Captação de Recursos a 

partir de R$600.000 

Indicador 

Meta 2015 - 

Aditamento 

5 

Meta 2015 - 

Aditamento 

6 

Apresentações - Convidados 8 4 

Grupos de convidados 10 4 

Apresentações - Coro OSESP 0 1 

Fonte: Elaboração própria com base nos contratos de gestão e nos Aditamentos 


