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RESUMO 

Os museus federais, de um modo geral, nas duas últimas décadas, têm 

apresentado resultados satisfatórios no desempenho de sua missão básica -

preservação e difusão do acervo que detêm - sem, necessariamente, contar 

para isso com apoio e recursos governamentais expressivos. 

Ao contrário, integrantes de uma área de governo sabidamente desfavorecida 

de recursos orçamentários, bem como de interesse político, desprovida, ainda, 

de quadros altamente qualificados, desenvolveram soluções próprias e um 

estilo peculiar de gestão para lidar com essas dificuldades crônicas. 

Tais soluções gerenciais (Associações de Amigos, criatividade, abnegação, 

flexibilidade, intensa participação etc.), alinhadas com um modo orgânico de 

funcionamento e adequadas até então, acobertam, de uma maneira sutil e 

arriscada, um quase absoluto despreparo profissional para a implementação 

de sistemas de controle gerencial orientados para resultados - gestão 

estratégica, programação e orçamentação, controle de qualidade, capacitação 

técnica e gerencial, indicadores de resultados e avaliação de programas etc. 

A crescente concorrência de outros meios de entretenimento e lazer, o aperto 

no controle do déficit público e a conseqüente pressão no sentido da 

publicização dessas atividades (fortes candidatas a virarem organizações 

sociais), somados ao esperado crescimento da cobrança social pela 

accountabilíty de seus dirigentes formam um cenário nada promissor para 

essas instituições, até então, imunes aos escândalos ou, pelo menos, a uma 

avaliação menos favorável pela população e demais stakeholders. 

O julgamento ainda vigente em grande parte de sua elite técnica de que não 

existe inteligência no mundo da administração, um mal necessário e de 

convívio difícil com as artes, reforça o belo desafio a ser enfrentado nos 

próximos anos pelos dirigentes dessas instituições. 



ABSTRACT 

Brazilian federal museums generally have shown satisfying outcomes in 

performing their basic mission - preservation and diffusion of their property -

without meaningful government support and resources. 

Rather, members of that governmental area with so scarce budget resources, 

as well as no political interest, and lacking of highly qualified staff, had 

developed their own solutions, aside with an unique management style to deal 

with these old difficulties. 

These kind of management solutions (friends of the museum organizations, 

creativity, abnegation, flexibility, active participation, etc.), aligned with an 

organic way of operation, proper till then, uses to hide, in a subtle and risky 

way, a nearly lack of professionalism to implement results-oriented managerial 

control systems- strategic management, scheduling and budgeting, quality 

control, technical and managerial abilities, outcome indicators and program 

evaluation etc. 

The growing competition of other means of entertainment and leisure, the 

tightening of the public deficit and the consequent pressure to restructure these 

activities (good candidates to become social organizations), along with the 

expected growth of social claim of accountability from their managers form a 

bad scenario to those institutions, until then free of scandals or, at least, of less 

favorable evaluation by the public and other stakeholders. 

The current judgement of great part of its technical elite that there is no 

intelligence in management world, a necessary evil and difficult life with arts, 

reinforces the beautiful challenges managers of these institutions will have to 

face in next years. 
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INTRODUÇÃO 

A área de cultura do Governo Federal, que abrange a preservação do 

patrimônio cultural e o incentivo à dinâmica cultural, não se destaca, 

propriamente, no cenário das organizações públicas, pelo uso de sofisticadas 

técnicas de gestão na condução de suas atividades. 

Seja pela extrema escassez de recursos, uma das marcas mais visíveis do 

contumaz descaso do Governo Federal em relação ao assunto, seja pela falta 

de tradição e até mesmo de sensibilidade, da parte dos profissionais à frente 

dos empreendimentos culturais, com aspectos relacionados à gerência e 

administração profissionais, seja pela escassa produção de conhecimento 

sistematizado de gestão no seu âmbito, os gestores dos órgãos de cultura se 

ressentem da lacuna de recursos gerenciais. 

Por outro lado, a diversidade e a complexidade dos processos, produtos e 

serviços gerados na área cultural constituem-se em particular desafio ao 

desenvolvimento e à implementação de técnicas de gestão que representem 

agregação de valor ao desempenho das entidades. 

Mesmo nesse ambiente pouco favorável, observa-se que os museus federais 

têm conseguido sobreviver de forma satisfatória ao longo das últimas décadas, 

sobretudo se considerarmos, para fins de comparação, o desempenho geral de 

outros setores de governo. Por quê? Extrema abnegação e poder de 

criatividade de seus dirigentes e funcionários, chegando às raias do heroísmo? 

Maior facilidade de angariar recursos junto a empresas que outros segmentos 

da área ou do próprio Governo Federal? Maior mobilização da sociedade em 
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tomo da preservação do patrimônio que essas entidades abrigam? Aplicação 

de recursos gerenciais especiais e desconhecidos do público em geral? 

Provavelmente um pouco de cada um desses fatores contribui para a 

manutenção de um nível de desempenho satisfatório nos museus. 

Certamente, porém, os crescentes desafios impostos pela conjuntura que os 

cerca, representados, entre vários, pelo permanente esforço de redução do 

déficit público, com efeitos previsíveis para a área, ou pela concorrência de 

outros meios de comunicação e lazer na disputa do público visitante, 

requererão dessas entidades o desenvolvimento de forte competência 

gerencial para manter ou melhorar os níveis de desempenho presentes. 

Assim, em que medida os museus federais vinculados ao Ministério da 

Cultura estão explorando as modernas técnicas de gestão na busca de 

melhoria de seu desempenho? 

A partir dessa formulação central, buscar-se-á explorar a identificação dos 

recursos gerenciais utilizados e das potencialidades não exploradas, na 

intenção de gerar resultados que possam contribuir para o fortalecimento 

dessas organizações tão peculiares, que, de um lado, preservam o patrimônio 

cultural, e, de outro, conforme Stephen Weil (1994), "constituem-se em um 

lugar onde perdemos a cabeça - para sermos esclarecidos, deslumbrados e 

transformados pela epifania da arte". 

Na parte 1 da presente dissertação são apresentados os objetivos do trabalho, 

a delimitação do estudo e sua relevância. 
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Na parte 2, é apresentada a metodologia aplicada para a captação e o 

tratamento das informações. 

Na parte 3, é desenvolvido o referencial teórico relacionado ao contexto das 

novas técnicas de gestão e à gestão em museus. 

Na parte 4, é apresentado o diagnóstico da situação atual dos museus 

analisados no contexto do presente trabalho - Museus Castro Maya, Museu 

Imperial e Museu da República. 

A parte 5 compõe-se da interpretação dos resultados do diagnóstico realizado 

por museu e no conjunto das unidades analisadas. 

A parte 6 reúne as considerações finais do trabalho. 
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PARTE 1 

OBJETIVOS, DELIMITAÇÃO E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

1.1. OBJETIVOS 

Objetivo final 

Identificar a exploração de modernas técnicas de gestão pelos museus 

federais para lidar com possíveis ameaças ao seu desempenho. 

Objetivos intermediários 

1. Identificar as modernas técnicas de gestão apresentadas na literatura 

atual. 

2. Selecionar critérios de avaliação do desempenho de museus a serem 

desenvolvidos. 

3. Levantar os fatores externos e internos que podem representar uma 

ameaça ao desempenho dos museus. 

1.2. DELlMITAÇAo DO ESTUDO 

A pesquisa não pretendeu alcançar todas as modernas técnicas de gestão 

disponíveis, num esforço de inventariar os diversos movimentos e instrumentos 

de gerência decorrentes dos mesmos, escopo muito além das possibilidades 

do presente estudo. 
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Buscou-se identificar, entre as principais técnicas que passaram a receber 

maior ênfase a partir dos anos 80, aquelas que, a partir de um esforço de 

interpretação do autor, pudessem ser consideradas de relevância para a 

adoção de um processo de gestão dinâmico e flexível, capaz de oferecer 

garantias de legitimidade às organizações sob análise, no contexto de 

mudanças que caracteriza os tempos modernos. 

Ao mesmo tempo, e de maneira aparentemente paradoxal, a seleção das 

técnicas obedeceu a critérios que permitissem a verificação da sua contribuição 

para a garantia do exercício, nas instituições sob análise, das funções 

tradicionalmente aceitas como fundamentais no processo de gestão, quais 

sejam: planejamento, organização, comando, coordenação e controle. 

Quanto ao tempo de observação das instituições estudadas, seja por meio dos 

documentos gerenciais examinados, seja das informações obtidas mediante 

entrevistas realizadas com seus dirigentes, o foco foi o intervalo de tempo 

compreendido nos últimos cinco anos. Assim, buscou-se garantir a 

contemporaneidade, bem como a maior acurácia possível das informações, 

especialmente as que dependiam da memória dos entrevistados. 

1.3. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Os museus federais vinculados ao Ministério da Cultura têm se notabilizado 

nas duas últimas décadas por driblar as deficiências do aparato estatal que os 

mantém por meio da busca de mecanismos que propiciem soluções aos 

desafios à sua sobrevivência, e garantam uma programação que tenha 
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relevância social e poder de sedução junto aos patrocinadores para apoio à 

sua manutenção. 

Cabe mencionar um recurso utilizado por todos os museus, que é a criação de 

um ente paralelo - Associação de Amigos -, privado, sem fins lucrativos, que 

acaba se imiscuindo com a própria direção dos museus -e que reúne pessoas 

da sociedade civil visando a obter recursos financeiros, serviços e facilidades 

complementares aos recursos do Tesouro Ordinário. 

Outro aspecto digno de nota é o intenso esforço dos museus no sentido de se 

transformarem em entidades que incorporem os aspectos da dinâmica social à 

configuração do seu processo produtivo, em contraposição a uma postura 

exclusivamente preservacionista dos bens culturais que detêm, como forma de 

garantirem o seu espaço institucional e atenderem aos objetivos de sua 

programação. 

Esses extratos de uma visão estratégica ilustram preliminarmente alguns dos 

esforços observáveis na gestão dos museus federais. 

No entanto, também é notória a extrema escassez de recursos financeiros, 

tecnológicos e humanos dessas instituições. 

Acrescente-se a escassez de material sobre o desenvolvimento de 

instrumentos de gerência na área museológica, conforme já mencionado. 

Finalmente, cabe destacar que os museus figuram, de maneira explícita, na 

proposta do Poder Executivo de reforma do Estado, como unidades com 

potencial de virem a se transformar em "organizações sociais" , isto é, 

organizações públicas não-estatais que gozarão de autonomia administrativa e 
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serão controladas pelo Estado por meio de contratos de gestão, em que a 

eficiência e a qualidade dos serviços prestados, bem como a competência 

gerencial, é que serão os parâmetros essenciais de aferição de desempenho, e 

não a simples adequação à observância de normas. 

Assim, os desafios do processo de gestão dessas entidades, até então 

atenuados graças à natureza de sua vinculação ao aparelho estatal, adquirirão 

contornos muito mais próprios da dinâmica empresarial. 

A investigação dos modelos gerenciais usualmente adotados na busca de 

melhoria do seu desempenho, e principalmente daqueles que, apesar do forte 

potencial de contribuição ao processo de gestão dos museus, não integram o 

arsenal de recursos dessas entidades, dá ao presente estudo um caráter de 

avaliação formativa, que, longe de se esgotar na simples identificação dos 

fenômenos estudados, arrisca-se a fornecer às instituições sob análise 

instrumentos para a superação de seus desafios. 
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PARTE 2 

METODOLOGIA 

A pesquisa efetuada pode ser caracterizada, quanto aos fins, como exploratória 

e descritiva. 

o caráter exploratório impôs-se pelo fato de haver pouco conhecimento 

sistematizado publicado sobre a aplicação de modernas técnicas de gestão em 

museus, notadamente sobre o desenvolvimento de indicadores de 

desempenho da atividade museológica (Ames, 1994), em contraposição à 

literatura abundante em outros campos de atividade. 

o esforço descritivo do presente trabalho busca explicitar as características de 

gerenciamento dos museus federais em estudo, bem como os fatores externos 

e internos que podem representar uma ameaça ao desempenho dos museus. 

Faz-se necessário contextualizar o sentido do trabalho ora realizado, seja pela 

inexorabilidade de as organizações se adaptarem ao ambiente de mudanças 

turbulentas da sociedade contemporânea, sob pena de perda de sua 

legitimidade, seja, no contexto brasileiro, pelas tendências observadas nas 

propostas em curso, formuladas pelo Poder Executivo, de transformações 

radicais no formato de vinculação dessas organizações governamentais, que 

exigirão dos museus níveis de competência gerencial diferentes dos atuais, 

como condição de sobrevivência. 
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Quanto aos meios, o trabalho reúne características que permitem enquadrá-lo 

em quatro categorias, a saber: pesquisas bibliográfica, de campo e 

documental e estudo de caso. 

A pesquisa bibliográfica constituiu-se na principal fonte de organização do 

conhecimento relacionado ao primeiro objetivo intermediário - identificação das 

modernas técnicas de gestão apresentadas na literatura atual. 

A pesquisa de campo foi realizada junto a museus selecionados, em especial 

para o cumprimento dos objetivos intermediários relacionados à avaliação do 

desempenho dos museus e a fatores externos e internos que representam uma 

ameaça ao desempenho dos museus. 

A investigação documental, compreendendo o exame de normas, planos, 

programas, relatórios, enfim, de tudo o que estivesse formalizado em relação 

às técnicas levantadas, integrou o esforço de levantamento da prática gerencial 

atual dos museus sob estudo. 

A característica de estudo de caso explica-se pelo fato de terem sido 

selecionados, entre os museus federais, alguns para objeto de estudo, em 

relação aos quais se procedeu a um diagnóstico detalhado da situação. 

Quanto ao universo de entidades, foram escolhidos três museus situados no 

estado do Rio de Janeiro. É de se observar que a maioria dos museus federais 

encontra-se no Rio de Janeiro: 
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• Museus Castro Maya 

Localizados no Rio de Janeiro, compreendem duas unidades 

museológicas de pequeno porte, em locais de difícil acesso -

Chácara do Céu, em Santa Teresa, e Museu do Açude, no Alto da 

Boa Vista. Enfrentam desafios de manutenção de uma área muito 

vasta, e têm tradição de museu fechado, como é o caso do Museu 

do Açude. Passaram por profunda reestruturação nos últimos 10 

anos. 

• Museu Imperial 

Localizado em Petrópolis, constitui-se num dos museus mais 

visitados no Brasil, tendo como característica expressivo volume 

de receita própria, proveniente de arrecadação gerada pela venda 

de ingressos. 

• Museu da República 

Localizado no Rio de Janeiro, perto do centro da cidade e com 

facilidades de estacionamento e de acesso, liderou, nos últimos 

10 anos, movimento de inovação no conceito de museu, com 

expressiva incorporação de atividades e serviços tais como 

cinema, bares e eventos de toda ordem, na busca infrene de 

alargamento de sua área de atuação e de adesão de público. 
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A amostra escolhida oferece representatividade quanto ao porte, à tradição, à 

freqüência de visitação e ao estilo de gestão. 
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PARTE 3 

REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1. O CONTEXTO DAS NOVAS TÉCNICAS DE GESTÃO 

Os tempos atuais são marcados por mudanças extremamente velozes, avanço 

tecnológico estupendo, desregramento, imprevisibilidade, acirramento da \ 

competição, agora em nível global, propiciada, entre outros fatores, 

especialmente pelos recursos tecnológicos de que as organizações dispõem. 

Tal competição, no entender de Hamel e Prahalad (1994), desloca-se para a 

arena da oportunidade futura de negócios, não se restringindo mais aos 

negócios atuais. 

Toffler (1985) identifica que os avanços tecnológicos, como a rápida expansão 

da informática, o dinheiro eletrônico e a convergência de computação e 

telecomunicações, são acompanhados por mudanças sociais e políticas 

igualmente importantes. 

Na dimensão estrutural das organizações, conforme Motta (1991, p.48), 

"verifr::am-ee f.ertaIittas ccd3 l.1:!Z mais bern-&..Irec:kJ de im{ioslkJ cb orgarngrama, 

para a bus;a e o aIcana:J da fIexit:JItIOOe aganizaOOnaJ. ReaJnlernente têm surgi:b 

prttX;as e ptqX)Sas inovacDas de se es1n.iurar a orgariza;§o de brma aII:artenLe 

de&:enITaiza:Ja e atanizada. Pa CXJtro Iécb, a btB:8 de texbfr:Jade tem {XO/:XJI'OOnacb 

tevis§o da ~ de que a cx:mpextJade da grarde orgarizaç:{KJ rrodema ex{,1e 

cJecist'Jes progta1'11éOas, regras e prc:x:s:lrnenlr farnaiz:í:d:Js. AIuainert.e pn:x:;t.Ia-Se ter 
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a visã? CfX)Sla, ou seja, a de que a a:m{iextJade exige fIexbkJaje e grarde 

capa7iEde de é.ÇãJ fXX'exceção e de adaf;iaçi!o a COfXi75es aIIamenIe rnutar'IteS: 

A partir de um questionamento cada vez mais acentuado da competência e da 

relevância das organizações, surgem, notadamente dos anos 80 em diante, 

mecanismos que contribuem para oferecer às empresas a flexibilidade e 

capacidade necessárias para responder rapidamente às mudanças, ou até 

antecipar-se a elas e explorá-Ias para garantir a sobrevivência em ambiente de 

extrema competição. 

Listamos a seguir algumas características e processos de gestão adotados no 

contexto organizacional para lidar e até mesmo explorar os atuais desafios: 

• capacidade de reação rápida; 

• adoção de uma postura de administração estratégica; 

• sistemas de planejamento e controle que incorporem a dimensão 

estratégica e a flexibilidade como componentes básicos de sua 

estrutura; 

• obsessão pela qualidade; 

• inovação e desenvolvimento contínuos; 

• contato permanente com o cliente; 

• simplificação das estruturas organizacionais; 

• trabalho por pequenas equipes autônomas, autogerenciadas; 
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• orientação para o envolvimento, em contraposição à orientação para o 

comando e o controle; 

• estrutura horizontal e em rede, em contraposicão à estrutura 

hierárquica; 

• perspectiva global; 

• capacidade de conviver com paradoxos e com a imprevisibilidade; 

• conservadorismo em torno dos fundamentos (ideologia) e 

cometimento com riscos; 

• busca de visão e sentido de direção sem prejuízo da experimentação 

oportunista; 

• objetivo na frente do lucro, e busca do lucro de forma pragmática; 

• reestruturação e do wnsizing , 

regeneração de estratégias; 

reengenharia de processos e 

• ênfase no desenvolvimento da capacidade de aprendizagem da 

organização; 

• uso intensivo da tecnologia da informação para explorar a sua cadeia 

de valor virtual. 

Nesse ambiente turbulento, imprevisível e caótico, é a empresa flexível - não

linear, capaz de se inter-relacionar com o ambiente externo, sem fronteiras 

internas e com as fronteiras externas fluidas, com práticas despadronizadas, 

detentora de altos índices de inovação, disposta a se livrar das suas 
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ortodoxias, com o controle burocrático substituído pelo controle do cliente e dos 

próprios funcionários e 

provavelmente restará. 

fundamentada no conhecimento - a que 

Segundo Galbraith (1995), podem ser observadas tendências de pressupostos 

comuns que oferecem condições à adoção de mecanismos modernos de 

gestão, observáveis especialmente nas organizações que se destacam no 

cenário competitivo: 

• configurações estruturais marcadas pela temporalidade, com 

permanente mudança de estratégias e formas de organização; 

• diversidade de práticas e de estruturas, exigindo aprendizado 

contínuo dos empregados e da própria organização; 

• envolvimento empregatício como condicionante fundamental da 

viabilidade de adoção dessas práticas; 

• fortalecimento dos empregados como condicionante do seu 

envolvimento; 

• alteração do foco dos sistemas de controle e de recompensa do 

indivíduo para equipes; 

• unidades de staff com ênfase na atividade de propiciar apoio 

estratégico às demais unidades da organização, em contraposição a 

uma atitude de controle; 

• desenvolvimento da capacidade de integrar constelações de equipes, 

redes e redundâncias; 
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• uso intensivo da tecnologia de informação como elemento de garantia 

de velocidade no fluxo decisório, proximidade das pessoas e redução 

das barreiras hierárquicas. 

Assim pode ser definido o contexto de aplicação de técnicas, processos e 

enfoques de gestão nos tempos atuais, ou de novas ênfases em técnicas já 

existentes, como por exemplo: 

• missão e valores integrando o arcabouço "fixo" de organizações com 

estruturas flexíveis e mutáveis; 

• ênfase na avaliação de resultados e impactos, em adição aos 

sistemas de controle de processos, insumos e produtos; 

• qualidade total; 

• benchmarking, ou metodologia de melhores práticas; 

• administração estratégica; 

• empowerrnent e envolvimento empregatício; 

• sistemas de planejamento, programação e controle; 

• tecnologia da informação; 

• desenvolvimento contínuo e organização que aprende; 

• sistemas de administração flexíveis e just-in-time; 

• custeio baseado em atividade; 
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• reengenharia. 

Especificamente na área pública, cabe destacar trabalhos recentes efetuados 

no âmbito do governo americano (Bryson, 1988; AI Gore, 1993; NAPA, 1994; 

Wargo, 1995; Kopczysnki e Lombardo, 1999), em que são identificadas as 

iniciativas típicas de órgãos governamentais cuja atuação se caracteriza por 

forte orientação para resultados: 

• programas de treinamento para melhorar os serviços aos 

beneficiários; 

• planejamento estratégico para produzir declaração precisa de 

missão, visão e valores; 

• programas de melhoria de qualidade para energização dos 

servidores; 

• utilização de indicadores de processos, produtos e resultados; 

• benchmarks para avaliar resultados; 

• descentralização da tomada de decisões; 

• incentivos relacionados ao desempenho dos funcionários; 

• alocação de custos aos serviços e aos processos; 

• sistemas de informação para o gerenciamento do desempenho 

• sistemas para avaliar a satisfação dos beneficiários; 

• redução de níveis hierárquicos; 
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• maior poder discricionário nas compras; 

• simplificação da regulamentação de pessoal; 

• maior flexibilidade na gestão dos recursos; 

• terceirização; e 

• ações de parceria com o setor privado e com outras esferas 

governamentais. 

Tais categorias se constituíram no referencial básico para a análise das 

unidades museológicas apresentada a seguir. 

3.2. MUSEUS E GESTÃO 

o esforço de definição de critérios de avaliação de desempenho de museus, 

com o objetivo de verificação de modelos de gestão mais eficazes requer, 

primeiramente, um exame da natureza do trabalho desse tipo de instituição, 

sob pena de se deixar levar pela tentação de aplicar tecnologias que logram 

êxito em organizações que estão longe de possuir determinados atributos 

próprios desse tipo de instituição - os museus. 

o Artigo 3 dos estatutos do International Council of Museums - ICOM assim 

define museu: 

"organização sem fins lucrativos, permanente, a serviço da sociedade e 

de seu desenvolvimento, e aberta ao público, a qual adquire, conserva, 
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pesquisa, comunica e exibe, para fins de estudo, educação e 

divertimento, evidência material do homem e de seu ambiente". 

Esta definição, como outras do gênero, pode falhar em não acentuar o caráter 

simbólico desse tipo de instituição, que torna visíveis os mitos, trabalhando em 

torno de três elementos: coleções, espaço e pessoas (Annis, 1994). 

Segundo Annis, ressaltam-se as três dimensões de espaço com que trabalham 

os museus: o espaço cognitivo, isto é, a função de transmissão de 

conhecimento, o espaço de sonho, ou seja, a reação e a imagem que brotam 

no visitante; e o espaço social, vale dizer, a troca de experiências. 

Acrescente-se o caráter de desafio e contestação que deve ser gerado pelos 

museus, contrapondo-se às expressões culturais contemporâneas e históricas 

e estimulando-se a sua exploração, crítica e representação (Jenkinson, 1994), 

bem como a função de "diálogo" intrínseca à natureza da atividade de um 

museu, apresentando o caráter humano pela necessidade de expressar nossos 

sentimentos em formas simbólicas (Postman, 1994). 

Tais considerações quanto à natureza do negócio de um museu ilustram a 

complexidade de definição de seus produtos, utilidade, impacto e relevância 

para a sociedade - etapa condicionante para o desenho de padrões de 

desempenho, um dos objetivos intermediários da análise a ser desenvolvida 

pelo estudo em projeto. Elas oferecem, no entanto, a certeza de que se deve 

descartar, de imediato, qualquer abordagem que incorpore apenas fórmulas 

prescritivas da prática museal, identificando-se profissionalismo com obsessão 

por padrões e mensurações - a face simplória da "objetividade científica". 
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Elas também permitem, por outro lado, especular que o possível 

aprofundamento do estudo ora realizado deve conduzir à indicação de 

categorias flexibilidade, excelência de serviço, dinamismo, 

transdisciplinaridade, autonomia, entre outras - como sendo fundamentais para 

nortear o desenvolvimento de critérios de avaliação, bem como de recursos 

gerenciais para lidar com as ameaças intemas e extemas identificadas. 

o aprimoramento da função gerencial deve resultar em agregação de valor ao 

processo de gestão do museu, sem reduzir, no entanto, a necessária visão 

abrangente dos objetivos e potenciais desse tipo de entidade, o que poderia 

representar uma ameaça à relevância do uso de técnicas gerenciais. 
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PARTE 4 

DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

4.1. CATEGORIAS SELECIONADAS 1 

No intuito de identificar o atual estado de aplicação e prática de técnicas de 

gestão nos museus objeto de estudo - Museus Castro Maya, Museu Imperial e 

Museu da República -, foram consideradas as categorias a seguir 

apresentadas para orientar as entrevistas realizadas com as direções dos 

museus e, posteriormente, a análise das informações obtidas. 

• Dimensão estratégica 

Verificação da existência de esforços sistemáticos para a identificação da 

missão, visão, valores, ameaças internas e externas, competências distintas 

(pontos fortes) e competências a desenvolver, objetivos e metas de longo 

prazo nas unidades. 

Através dessa categoria objetiva-se avaliar a importância, o tempo despendido 

e o formato do esforço estratégico porventura existente nas unidades sob 

investigação. 

1 As categorias selecionadas e seu detalhamento constam do ANEXO I - ROTEIRO DE 
ENTREVISTAS SOBRE IDENTIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE GESTÃO. 
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• Dimensão programática 

Identificação do processo de formulação de programação anual de atividades 

para os museus, incluindo o grau de abrangência, a aplicação do conceito de 

prioridade, o estabelecimento de metas e sua relação com o processo 

estratégico, a orçamentação com fins gerenciais. 

Através dessa categoria pretende-se avaliar a capacidade de tradução de 

estratégias em programas de ação, bem como os mecanismos porventura 

existentes para orientar o processo decisório de alocação de recursos que 

contemplem prioridades e sirvam de base para o controle gerencial nas 

instituições. 

• Avaliação do desempenho institucional 

Levantamento do processo de avaliação de desempenho, incluindo a utilização 

de indicadores de eficiência, eficácia e efetividade ou impacto das ações 

desempenhadas nos museus, bem como o efeito da atividade de controle na 

realimentação do processo decisório. 

Através dessa categoria pretende-se examinar o grau de desenvolvimento nas 

entidades de instrumentos que estimulem a prática de avaliar a capacidade de 

otimizar a aplicação dos recursos escassos administrados pelos museus, de 

definir metas e controlar o seu alcance, bem como de monitorar e avaliar o 

efeito das ações desenvolvidas, financiadas e executadas pelas unidades. 
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• Informação e coordenação 

Análise dos mecanismos de coordenação das relações entre as unidades dos 

museus, tais como: normas e procedimentos, recurso à hierarquia, relatórios e 

manuais, contato direto, grupos de trabalho, grau de informatização dos 

mecanismos e outros aspectos. 

Exame, também, da natureza predominante das relações entre as unidades, 

tais como: cumprimento de compromissos acordados, participação no 

processo decisório, satisfação com a qualidade das relações pessoais. 

No âmbito dessa categoria reside a preocupação com a identificação das 

configuração do esquema de coordenação de atividades predominante nos 

museus e avaliação de sua possível adequação à natureza da atividade 

museológica no contexto brasileiro. 

• Profissionalização 

Aferição do grau de qualificação e especialização do quadro de profissionais e 

do nível de satisfação em relação aos requisitos operacionais dos museus. 

Nessa categoria o foco da análise prende-se à verificação da sintonia do grau 

de competência dos quadros com as necessidades de funcionamento 

adequado dos museus. 
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• Treinamento e desenvolvimento 

Identificação da intensidade de treinamento nos anos de 1995 a 1996, bem 

como das áreas de aplicação dos referidos treinamentos. 

Através dessa categoria pretende-se examinar a importância que porventura é 

atribuída pelos museus à capacitação, ao aprimoramento e à energização de 

seus quadros para o enfrentamento dos desafios inerentes às atividades que 

desenvolvem. 

• Avaliação do desempenho do empregado 

Investigação da existência de sistemas de avaliação de desempenho dos 

funcionários, das características predominantes em tais sistemas, 

compreendendo a existência de padrões de desempenho, a predefinição de 

metas e resultados almejados, trabalhos em equipe, bem como dos possíveis 

efeitos do processo de avaliação. 

Nessa categoria contempla-se a análise da prática nos museus do controle 

gerencial relacionado à avaliação do desempenho dos empregados, bem como 

dos mecanismos porventura existentes para estimular e premiar altos 

desempenhos. 
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• Clientela 

Verificação da existência de estudos sobre o perfil da clientela dos museus, 

bem como de possíveis orientações de serviços a nichos de clientes. 

Nessa categoria busca-se identificar a possível existência nos museus de 

processos que favoreçam o conhecimento de sua clientela atual, bem como, 

num caráter mais prospectivo, de clientelas potenciais não alcançadas pelos 

museus. 

• Qualidade 

Determinação da existência de sistemas e processos especificamente voltados 

para a busca de melhoria contínua dos processos, produtos e serviços 

prestados visando a exceder as expectativas da clientela, de padrões, 

mensuração e avaliação do progresso dessas atividades nos museus, bem 

como do grau de documentação dos mesmos. 

Nessa categoria pretende-se avaliar os atuais níveis de preocupação efetiva 

com a excelência no atendimento da clientela. 

• Parcerias 

Análise do uso do recurso "parcerias" pelos museus em apoio às iniciativas 

próprias, com ênfase na avaliação do papel das associações de amigos -

recurso institucional adotado pelos três museus sob análise. 
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Aqui pretende-se verificar o grau de esforço empreendido pelos museus para a 

obtenção de recursos adicionais aos diminutos recursos que dispõem, assim 

como as diferentes formas de participação das associações na reforço 

estratégico, gerencial e operacional dos museus. 

• Considerações gerais 

Destaque, por parte da direção dos museus, dos pontos fortes e dos pontos 

fracos, das ameaças à sua sobrevivência, bem como dos principais aspectos 

relacionados ao processo de gestão que sejam fortemente praticados, 

praticados de forma parcial ou ocasional, ou não praticados nos museus. 

Tais aspectos incluem, entre outros: 

~ controle de custos; 

~ foco no cliente; 

~ flexibilidade; 

~ responsabilidade pública; 

~ satisfação do empregado; 

~ benchmarking; 

~ capacitação gerencial; 

~ criatividade; 

~ simplificação do processo de trabalho; 
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» metas institucionais e por empregado; 

» relações com a comunidade; 

» disseminação de informações; e 

» competência profissional. 

Nessa categoria o objetivo é obter das direções entrevistadas a sua visão das 

preocupações estratégicas básicas inerentes ao processo de gestão das 

unidades que dirigem. 

4.2. MUSEUS CASTRO MAYA (MCM) 

• Dimensão estratégica 

Os Museus Castro Maya realizaram um trabalho de "esforço estratégicon2 em 

1994, com identificação de sua missão, das ameaças internas e externas, das 

competências distintas (pontos fortes), das competências a desenvolver e de 

metas e objetivos estratégicos, que foi documentado e se constituiu nas bases 

para a programação de suas atividades no período de 1994. 

Após a realização desse primeiro esforço, vêm sendo efetuadas avaliações em 

reuniões anuais de coordenação (diretoria e coordenadores de áreas). 

2 ANEXO 11 - Esforço Estratégico nos Museus Castro Maya. 
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• Dimensão programática 

Há um esforço de programação anual de atividades, efetuado de forma 

abrangente (atividades finalísticas e de apoio operacional), que inclui o 

estabelecimento de metas, a identificação de prioridades e o relacionamento 

com o processo estratégico. 

No entanto, a atividade de programação não é traduzida e relacionada a um 

processo orçamentário e de controle gerencial de alocação e execução de 

recursos, inexistente nos MCM. 

A prática orçamentária se restringe à observância das instruções para a 

elaboração do orçamento do sistema maior - o Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional - IPHAN -, não se correlacionando ao processo gerencial 

interno. 

• Avaliação de desempenho 

Os Museus Castro Maya não têm um processo sistemático de avaliação do 

desempenho institucional. Não fazem uso de indicadores de custos das 

atividades, tempo de processos, indicadores de eficácia (atingimento de metas 

programadas), nem indicadores de efetividade (resultados, qualidade dos 

serviços prestados, satisfação da clientela etc.). 

A inexistência de um processo sistemático de avaliação impede a alimentação 

do processo decisório com informações que permitam a premiação efetiva de 
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equipes ou pessoas e mudanças radicais em sistemas e processos lastreadas 

na atividade de controle. 

Não há sistemas de controle diagnóstico. As avaliações, quando se dão, são 

de forma esporádica e específica para determinados casos (uma exposição 

temporária, um evento realizado, algum problema ocorrido). 

• Informação e coordenação 

Os principais instrumentos de coordenação utilizados nos MCM são: 

1. supervisão direta; 

2. trabalho dos adjuntos da diretoria e dos coordenadores de área; 

3. comissão permanente de coordenação constituída pela diretora, 

adjuntos e coordenadores; e 

4. grupos de trabalho e comissões ad hoc. 

Os recursos menos utilizados para coordenação são: 

1. políticas, normas e procedimentos; 

2. relatórios, manuais, cronogramas e previsões; e 

3. hierarquia. 

Destaque-se o recurso da hierarquia como sendo o menos adotado nos MCM. 



30 

Não há unidade formal de coordenação. Não há, também, qualquer tipo de 

sistema de coordenação informatizado. 

o grau de informatização de processos nos MCM restringe-se ao registro 

integral de seu acervo e à sua digitalização parcial. Em 1996, iniciou-se o 

desenvolvimento de rede entre os microcomputadores. 

Nas relações entre as unidades integrantes dos MCM, destacam-se como 

categorias muito fortes: 

1. a participação no processo decisório; e 

2. o conhecimento pessoal entre as chefias e os funcionários dos 

museus. 

São considerados aspectos significativos nessas relações: 

1. o cumprimento de compromissos acordados; 

2. o esforço empreendido no desenvolvimento das relações entre as 

unidades; 

3. o mútuo conhecimento de objetivos, metas e procedimentos; e 

4. a freqüência das comunicações internas. 

Não são fortes as relações produtivas e a satisfação com a qualidade das 

relações pessoais. 
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• Profissionalização 

A qualificação e profissionalização dos integrantes dos MCM são relativamente 

satisfatórias, tendo em vista a pouca especialização em muitos casos, a 

impossibilidade de contratação e a relativa dificuldade de obtenção, junto ao 

IPHAN, de contingente expressivo com interesse em trabalhar nos museus. 

Há uma certa dificuldade de atrair servidores para os MCM, em face da sua 

localização (Santa Teresa e Alto da Boa Vista), de difícil acesso. 

• Treinamento e desenvolvimento 

Não houve qualquer treinamento nos anos de 1995 e 1996. 

Em 1997, foi iniciado um treinamento abrangente - e que incluiu 90% do 

quadro de pessoal dos museus - em qualidade, com o apoio do SENAI. 

Iniciou-se, também nesse ano, um processo de treinamento em algumas 

ferramentas de informática. 

• Avaliação do desempenho do empregado 

Os MCM não possuem sistema de avaliação de desempenho dos funcionários. 
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• Clientela 

Não há estudos sobre o conhecimento do perfil da clientela e de seu 

relacionamento com os serviços prestados pelos museus. 

• Qualidade 

Não há sistemas e processos desenvolvidos visando a proporcionar uma 

avaliação para a melhoria contínua dos produtos e serviços dos MCM. 

Não há, portanto, sistemas de verificação da qualidade, documentação de 

processos, nem padrões de serviços estabelecidos. 

A única iniciativa relacionada à preocupação com a qualidade foi o treinamento 

empreendido em 1997. 

• Parcerias 

Todas as exposições temporárias, os eventos e as atividades diretamente 

relacionadas com produtos e serviços dos MCM são realizados graças a 

parcerias estabelecidas com outras entidades públicas e, principalmente, com 

empresas privadas. 

Praticamente 90% do que se realiza nos MCM são condicionados ao apoio 

externo obtido. 
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Os recursos orçamentários do Tesouro sustentam a manutenção da infra

estrutura de funcionamento dos museus (pessoal, limpeza, segurança e 

manutenção das instalações). 

O papel da Associação de Amigos, tal como entendido pela direção dos MCM, 

destaca-se nas seguintes funções principais: 

1. instrumento de flexibilização da execução de recursos que poderiam 

ser gerados pelos museus; 

2. elemento de contato mais imediato entre os museus e a sociedade 

civil; 

3. fonte de captação de recursos; e 

4. garantia de clientela leal aos programas empreendidos pelos MCM. 

A participação da Associação de Amigos não tem muita relevância na 

formulação estratégica e como apoio à infra-estrutura de operação dos serviços 

prestados pelos MCM. 

Ainda com relação a parcerias, cabe mencionar que não há um trabalho 

sistemático de prospecção de parceiros potenciais. 

Conforme depoimento da diretora dos MCM: liA prospecção de parcerias 

resulta primordialmente do feeling da diretoria e de pessoas permanentemente 

ligadas com essas necessidades, em geral, única forma de viabilizar a 

realização dos serviços". 
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• Considerações gerais 

São apresentados, a seguir, os pontos atualmente considerados fortes e que 

garantem a sobrevivência dos MCM: 

~ o acervo; 

~ a competência de bem receber; 

~ as condições físicas dos museus; 

~ o charme dos museus e de seu patrono (Raimundo Ottoni de Castro 

Maya); 

~ a capacidade de atrair parceiros; e 

~ o consenso entre os funcionários, o clima de trabalho, o prazer e o 

desejo de resultados por parte dos mesmos. 

As ameaças ao desempenho dos MCM referem-se a: 

~ número exíguo de funcionários (42 servidores para 2 museus); 

~ pouca especialização; 

~ inexistência de sistemas gerenciais de planejamento e controle; e 

~ acesso aos museus. 

A principal ameaça externa relaciona-se ao aumento da oferta de atividades 

culturais no Rio de Janeiro. 



35 

Entre as categorias relacionadas ao processo gerencial mais intensamente 

praticadas nos MCM destacam-se: 

~ flexibilidade; 

~ parcerias; 

~ trabalho em equipe; 

~ participação; 

~ metas institucionais; 

~ criatividade; 

~ divulgação de informações; e 

~ delegação. 

Não são fortemente praticados, ou têm uma freqüência parcial ou ocasional: 

~ controle de custos; 

~ orçamento; 

~ treinamento; 

~ foco no cliente; 

~ regras e procedimentos; 

~ propaganda e marketing; 

~ captação de recursos; 
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~ satisfação dos clientes; 

~ responsabilidade pública; 

~ competência profissional; 

» controle da qualidade; 

» relações com a comunidade; 

» benchmarking; 

» novos produtos; 

» padrões de qualidade; e 

» capacitação gerencial. 

Os seguintes recursos gerenciais são inexistentes nos MCM, ou são raramente 

praticados: 

» incentivo ao desempenho; 

» controle de freqüência; 

» metas por empregado; 

» envolvimento da clientela nas decisões; e 

» hierarquia. 
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4.3. MUSEU IMPERIAL (MI) 

• Dimensão estratégica 

Não há no MI um processo sistemático e regular de discussão sobre categorias 

estratégicas - missão, visão e valores, pontos fortes e pontos fracos, ameaças 

e oportunidades, questões e objetivos estratégicos. 

Em 1995, um seminário com duração de três dias - "cabeças pensantes" - foi 

uma tentativa nesse sentido. 

o processo estratégico se fundamenta, segundo palavras da diretora do MI, 

num "modelo conceitual" e na tradição do Museu. 

Há dificuldade de se manter alguma regularidade no trato dessas questões. 

• Dimensão programática 

o processo de formulação da programação anual de atividades do Museu -

definição de programas, metas, prioridades e valores - acontece por ocasião 

da elaboração da proposta orçamentária do IPHAN. Não se traduz, por outro 

lado, num plano e orçamento próprio, com fins gerenciais internos para o 

Museu. 

o formato do plano é o mesmo que o apresentado para o cumprimento das 

exigências estabelecidas pelo sistema maior. 
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• Avaliação de desempenho 

o Museu não dispõe de um sistema de avaliação do desempenho institucional. 

Não há padrões e indicadores de eficiência, eficácia e efetividade. 

Houve um esforço, iniciado em 1997, de apontamento das ações realizadas 

pelo corpo técnico do MI, por meio de "folha de produtividade semanal", a fim 

de se estabelecerem as bases para a construção de um processo sistemático 

de avaliação. 

Esforços relacionados com a aferição do efeito das ações do MI se restringem 

a uma urna para sugestões dos visitantes, clipping de jornais e 

"acompanhamento permanente dos funcionários". 

• Informação e coordenação 

Os principais mecanismos utilizados para a coordenação dos trabalhos no 

Museu são: 

1. políticas, normas e procedimentos; 

2. contato direto; 

3. adjuntos dos dirigentes e coordenadores; e 

4. grupos de trabalho ou comissões ad hoc. 

Os recursos menos utilizados para a coordenação das atividades são: 

1. relatórios, manuais, cronogramas e previsão; e 



39 

2. recurso à hierarquia. 

Não há, no Museu: 

~ sistema de informação computadorizado; 

~ unidade formal de coordenação; e 

~ comissão, comitê ou conselho estável para fins de coordenação. 

Nas relações existentes entre as unidades do MI, destaca-se como muito forte: 

~ o conhecimento pessoal entre as chefias e os principais empregados. 

São considerados aspectos significativos nessas relações: 

1. o cumprimento dos compromissos acordados; 

2. o conhecimento mútuo de objetivos, metas e procedimentos; e 

3. a satisfação com a qualidade das relações pessoais. 

Não são considerados fortes os aspectos relacionados a: 

1. relações produtivas e satisfatórias; e 

2. participação em decisões comuns. 

São acanhados: 

1. o esforço gasto no desenvolvimento das relações entre as unidades; e 

2. a freqüência nas comunicações. 

A utilização de sistemas informatizados abrange: 
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» biblioteca; 

» arquivo; 

» almoxarifado; 

» patrimônio; 

» controle financeiro; 

» controle de visitação; 

» controle de freqüência; e 

» vendas. 

Todos os setores utilizam computador, mesmo considerando-se a inexistência 

de sistemas integrados e em rede. 

• Profissionalização 

A direção do MI considera satisfatório o grau de qualificação e especialização 

dos empregados. 

No entanto, há uma concentração do nível de qualificação em 30% do corpo 

técnico, importando, assim, em razoável desnível com relação a essa categoria 

básica. 



41 

• Treinamento e desenvolvimento 

Não há plano ou programa de treinamento no Museu. 

A única iniciativa regular nesse sentido, no período considerado, é uma 

premiação anual de servidor, oferecendo-se oportunidade de treinamento no 

exterior, por intermédio da Associação de Amigos. 

• Avaliação do desempenho do empregado 

Não há um sistema de avaliação de desempenho dos empregados no MI. 

A atuação dos servidores é balizada pelo "envolvimento e comprometimento". 

• Clientela 

Não há um sistema que com regularidade identifique e avalie o perfil da 

clientela no Museu. 

Houve um trabalho empreendido em 1995, e que durou um ano, que permitiu 

que se verificasse que 70% dos visitantes eram oriundos do estado do Rio de 

Janeiro. 

• Qualidade 

Não há um sistema de controle da qualidade dos processos, produtos e 

serviços do Museu. 
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Os mecanismos de aferição da qualidade do atendimento se fundam em: 

1. urna para sugestões e críticas dos visitantes; e 

2. acompanhamento direto dos funcionários e seguranças do Museu. 

Foi criado um setor de Promoção para prestar atendimento aos visitantes. No 

entanto, há dificuldades para se realizar um trabalho de maneira sistemática. 

• Parcerias 

O Museu não se vale da busca de parcerias com outras instituições - públicas 

ou privadas - para apoiar as suas realizações. 

A situação financeira do MI, que tem expressiva arrecadação própria, não o faz 

dependente de parcerias para a realização de sua programação, não havendo, 

em conseqüência, estudos e trabalhos voltados para a prospecção de 

parceiros. 

Da mesma forma, a Associação de Amigos não desempenha papel importante 

para a captação de recursos, apoio às operações, garantia de clientela leal e 

apoio à formulação estratégica do Museu. 

A Associação de Amigos, com um quadro de apenas 200 associados, tem um 

"caráter simbólico". 
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• Considerações gerais 

São considerados, pela direção do MI, pontos fortes que garantem a 

sobrevivência do Museu: 

~ estabi lidade do quadro funcional; 

~ imagem de credibilidade e de seriedade; 

~ orgulho dos funcionários; 

~ popularidade do Museu e público visitante (quantidade); 

~ "O Museu é uma festa"; 

~ localização em Petrópolis (pouca pressão política); 

~ continuidade administrativa (5 diretores em 50 anos); 

~ "Museu de imaginária e encanto"; e 

~ "O Museu tem um caráter próprio". 

As poucas ameaças internas destacadas são: 

~ estrutura salarial; e 

~ pequeno número de funcionários - dificuldade de contratação. 

A única ameaça externa à sobrevivência do Museu considerada é: 

~ segurança. 
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Das categorias relacionadas ao processo gerencial do MI, destacam-se como 

fortemente praticadas: 

~ controle de custos; 

~ trabalho em equipe; 

~ foco no cliente; 

~ regras e procedimentos; 

~ flexibilidade; 

~ satisfação da clientela; 

~ criatividade; 

~ simplicidade dos processos; 

~ responsabilidade pública; e 

~ desenvolvimento de novos produtos e serviços. 

Não são fortemente praticados, ou têm uma freqüência parcial ou ocasional: 

~ treinamento; 

~ metas institucionais; 

~ competência profissional; 

» satisfação do empregado; 

~ controle da qualidade dos serviços; 
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);.> ampla divulgação intema de informações; 

~ relação com a comunidade; 

~ delegação de competência; 

~ hierarquia; e 

~ capacitação gerencial. 

Recursos gerenciais inexistentes ou raramente praticados no MI: 

~ orçamento; 

~ incentivo ao desempenho; 

~ ampla participação; 

~ propaganda e marketing; 

~ parcerias extemas; 

~ captação de recursos; 

~ controle de freqüência; 

~ metas por empregado; 

~ envolvimento da clientela nas decisões; 

~ acompanhamento do que fazem outros museus (benchmarking); e 

~ padrões de qualidade. 
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4.4. MUSEU DA REPÚBLICA (MR) 

• Dimensão estratégica 

Não há no MR um processo sistemático e regular de discussão sobre 

categorias estratégicas - missão, visão e valores, pontos fortes e pontos 

fracos, ameaças e oportunidades, competências a desenvolver, questões e 

objetivos estratégicos. 

o processo se dá de maneira informal, sem documentação. Entende-se, no 

MR, o planejamento como uma atividade pró-forma e, assim, a prioridade é 

dada ao "dinamismo acentuado para poder realizar as atividades" 3, buscando

se "identificar emergências e necessidades, porém sem determinismos".4 

A alta rotatividade dos assessores dificulta a continuidade programática. 

o Museu mantém, no entanto, a prática de reuniões semanais com as chefias 

e as equipes. 

• Dimensão programática 

A programação anual de atividades no MR, bem como a orçamentação, 

seguem o roteiro para a elaboração do programa de trabalho e orçamento do 

IPHAN, restringindo-se ao caráter formal e ao cumprimento das exigências do 

Instituto. 

3 Registro do depoimento da diretora do Museu da República, Anelise Pacheco, obtido através 
de entrevista realizada conforme roteiro constante do ANEXO I. 
4 Idem nota 3. 
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A proposta formulada para fins de obtenção de recursos orçamentários não se 

traduz em instrumento de controle gerencial. 

• Avaliação de desempenho 

Não há, no Museu, sistema formal de avaliação de desempenho institucional, 

inexistindo padrões e indicadores de custos das atividades, de atingimento de 

metas ou para avaliação de resultados. 

No entanto, há a produção de um relatório anual por áreas de atuação, com 

conteúdo de auto-avaliação, bem como de relatórios trimestrais por equipes. 

• Informação e coordenação 

A coordenação das atividades no Museu fundamenta-se primordialmente nos 

seguintes mecanismos: 

1. grupos de trabalho ou comissões ad hoc; 

2. relatórios; 

3. contato direto; e 

4. adjuntos dos dirigentes e coordenadores. 

São menos utilizados os seguintes recursos: 

1. políticas, normas e procedimentos; e 
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2. hierarquia. 

Não existem os seguintes mecanismos de coordenação: 

1. sistema de informação computadorizado; 

2. unidade formal de coordenação; e 

3. comissão, comitê ou conselho estável. 

As relações entre as unidades do Museu se caracterizam fortemente por: 

1. participação em decisões comuns; 

2. conhecimento pessoal entre as chefias e os empregados; 

3. satisfação com a qualidade das relações pessoais; e 

4. freqüência nas comunicações. 

São ainda considerados fortes: 

1. o cumprimento dos compromissos acordados; 

2. as relações produtivas e satisfatórias; e 

3. o conhecimento mútuo de objetivos, metas e procedimentos. 

Não é forte o esforço gasto no desenvolvimento das relações entre as 

unidades. 

o Museu possui os seguintes sistemas informatizados: 
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);> acervo; 

~ controle patrimonial; 

» almoxarifado; e 

» mala-direta. 

• Profissionalização 

A direção do MR considera o grau de profissionalização e de especialização 

dos seus quadros razoavelmente satisfatório para as necessidades do Museu. 

• Treinamento e desenvolvimento 

A maior concentração dos treinamentos realizados nos anos de 1995 e 1996 foi 

na área de informática. 

Não há, entretanto, um plano de treinamento e desenvolvimento no MR. 

• Avaliação de desempenho do empregado 

o Museu não dispõe de um sistema de avaliação de desempenho dos 

funcionários. 
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• Clientela 

Em 1996, o MR desenvolveu uma metodologia de pesquisa do perfil do 

visitante, numa iniciativa conjunta com a Escola Nacional de Ciências 

Estatísticas do IBGE, visando a identificar as expectativas, motivações e 

interesses do público que freqüenta os espaços do Museu: o Palácio, o 

parque, os espaços de atividades culturais e os espaços concessionários 

(livraria, loja, restaurante, cinema e café). 

o projeto de pesquisa, que inclui teste-piloto, questionários e manual do 

entrevistador, tinha aplicação prevista para um ano de coleta (novembro de 

1996 a outubro de 1997), abrangendo o conhecimento do perfil do 

freqüentador, bem como a avaliação dos serviços e sugestões para a sua 

melhoria. 

• Qualidade 

o Museu não tem sistema de controle da qualidade de processos, produtos ou 

serviços; não dispõe de padrões de serviços e de mecanismos para 

documentação e avaliação das atividades. 

Verifica-se uma "cordialidade" do atendimento nos concessionários dos 

serviços: Livraria do Museu, Restaurante Museum, Brinquedoteca Hapi, loja 

Design de Museu, cinema Estação Museu da República. 

Por outro lado, o livro do plantonista oferece retomo imediato ao apontamento 

de problemas no atendimento. 
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• Parcerias 

o Museu se vale fortemente de parcerias para a obtenção de recursos que 

viabilizem a realização de obras e serviços, como por exemplo auditório, 

espaço multimídia e laboratório de informática (1994), iluminação da fachada 

(1995) e climatização (1996). 

o apoio obtido por meio de parcerias é responsável por 80% das exposições e 

atividades oferecidas pelo MR. 

A Associação de Amigos desempenha papel importante para as seguintes 

facilidades: 

1. fonte de captação de recursos para o Museu; 

2. instrumento de flexibilização para a realização de despesas; e 

3. elemento de contato mais imediato entre o Museu e a sociedade. 

A Associação de Amigos, por outro lado, não desempenha papel de: 

1. garantia de clientela leal aos diversos programas empreendidos pelo 

Museu; 

2. apoio à infra-estrutura de operação dos serviços prestados pelo Museu; 

e 

3. apoio à formulação estratégica. 
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Não há, no Museu, um trabalho sistemático de prospecção de parceiros 

potenciais. 

• Considerações gerais 

A direção do MR considera que os principais pontos fortes que garantem a 

sobrevivência do Museu são: 

~ a localização do parque em um ponto estratégico do Rio de Janeiro; 

~ a programação visual: folheteria e imagem; 

~ a contemporaneidade do Museu, que o relaciona à história recente 

das pessoas; 

~ a coesão dos funcionários, o trabalho em equipe e a participação nas 

decisões; 

~ a introdução de tecnologia, propiciando a criação de um nó com 

outros centros e conexão com outros acervos; e 

~ a fidelidade à vocação do Museu. 

Os principais pontos fracos que ameaçam o desempenho do Museu são: 

~ a estrutura salarial; 

~ a falta de renovação de quadros; 
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» a ausência de programas de treinamento; e 

;;.. o acervo do Museu. 

A direção do Museu não registra elementos externos que possam ameaçar a 

sua sobrevivência. 

Das categorias relacionadas ao processo gerencial do MR, destacam-se como 

fortemente praticadas: 

» controle de custos;5 

» orçamento; 

» trabalho em equipe; 

)o- incentivo ao desempenho; 

» ampla participação; 

» flexibilidade; 

» propaganda e marketing; 

» parcerias externas; 

)o- captação de recursos; 

5 Trata-se da preocupação com custos, assim como as categorias de orçamento e de incentivo 
ao desempenho relacionadas. Registre-se que tal preocupação não se traduz na existência de 
um sistema de apropriação e controle de custos. 
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);> criatividade; 

)o- simplificação dos processos de trabalho; 

);> satisfação do empregado; 

)o- ampla divulgação interna de informação; 

)o> relações com a comunidade; e 

~ delegação de competência. 

Não são fortemente praticados, ou têm uma freqüência ocasional ou parcial: 

~ treinamento; 

~ foco no cliente; 

~ metas institucionais; 

~ satisfação da clientela; 

~ responsabilidade pública; 

~ competência profissional; 

~ metas por empregado; 

~ controle da qualidade dos serviços; e 

~ desenvolvimento de novos produtos e serviços. 



São raramente praticados os seguintes recursos gerenciais no MR: 

'" regras e procedimentos; 

)o> controle de freqüência; 

~ envolvimento da clientela nas decisões; 

~ acompanhamento do que fazem outros museus (benchmarking); 

~ padrões de qualidade; e 

~ capacitação gerencial. 

55 
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PARTE 5 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

5.1. MUSEUS CASTRO MAYA (MCM) 

• Dimensão estratégica 

Dos três museus estudados, apenas os MCM desenvolveram e mantêm um 

"esforço estratégico", ou seja, realizaram em 1994 uma análise SWOT~ como 

base para a formulação de estratégias e o estabelecimento de objetivos e 

metas, da mesma forma como mantêm a prática de efetuar avaliações e 

revisões anuais de seu planejamento. 

Não é por acaso. É importante registrar que os MCM têm um desafio de 

visibilidade maior que os outros museus, o Imperial e o da República. O Museu 

do Açude, localizado no Alto da Boa Vista (uma das unidades dos MCM), 

esteve fechado por vários anos, ao longo de sua história. 

Não é elevada a visitação regular nos MCM (uma média anual de 9.000 

visitantes pagantes), que dependem fortemente da realização de eventos e de 

atividades culturais para garantir um dinamismo que amplie o público 

freqüentador dos museus. 

6 Strengths, weaknesses, opportunities, and threats (pontos fortes, pontos fracos, 
oportunidades e ameaças). 
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Os MCM parecem, por outro lado, ser mais sensíveis ao efeito da concorrência 

de oferta de alternativas culturais no Rio de Janeiro - a principal ameaça 

externa identificada pela direção dos museus. 

• Dimensão programática 

Ainda assim, o esforço de planejamento levado a efeito pelos MCM, à exceção 

da experiência citada, não se traduz em um plano com metas claramente 

definidas e recursos alocados aos programas, sistematizados num processo 

orçamentário que seja a base do acompanhamento e controle das ações a 

serem implementadas. 

No que concerne ao orçamento, a dimensão burocrática e ritualesca da 

orçamentação governamental prevalece sobre a dimensão gerencial. 

• Avaliação de desempenho 

A inexistência de um processo de controle gerencial reduz o impacto do 

esforço estratégico empreendido pelos MCM. 

O ciclo de planejamento não se completa. A inexistência de indicadores de 

custos, de atingimento de objetivos e de efeitos ou resultados impede a adoção 

de referenciais objetivos para a avaliação do desempenho nos MCM. 
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• Informação e coordenação 

Os MCM não se valem, também, de sistemas informatizados para a 

coordenação da programação das atividades. A informatização restringe-se ao 

acervo e aos controles do sistema maior do Governo Federal (administração 

financeira, compras, pessoal etc.). 

É baixo o grau de formalização. Normas, manuais, recurso à hierarquia não se 

constituem em instrumentos de coordenação das atividades. 

Seja pelo tamanho (cerca de 42 servidores), seja pela filosofia gerencial, as 

relações são diretas, a participação e o conhecimento entre os integrantes dos 

MCM são muito fortes, o que garante um processo interativo como base de 

coordenação. 

• Profissionalização 

O desempenho das atividades dos MCM está mais fundamentado na interação 

do que nos níveis de profissionalização de seus quadros. 

• Treinamento e desenvolvimento 

Esses mesmos quadros não têm recebido oferta de treinamento e 

desenvolvimento, à exceção do treinamento em qualidade realizado em 1997. 
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• Avaliação de desempenho do empregado 

Por outro lado, esses funcionários não sofrem um processo de avaliação do 

seu desempenho. Não se sentem desafiados ou ameaçados por um sistema 

de controle gerencial. 

• Clientela 

o desconhecimento do perfil da clientela, que poderia ser conhecido por meio 

de pesquisas ou de registros elaborados sobre ela, dificulta a formulação de 

programas para reter ou incrementar a freqüência aos museus. 

• Qualidade 

A inexistência de sistemas de controle da qualidade coexiste com o 

desconhecimento pormenorizado da clientela. 

• Parcerias 

Aqui reside outro alicerce do processo gerencial nos MCM, além da atenção à 

dimensão estratégica. 

A busca frenética de parceiros institucionais e individuais para viabilizar e 

apoiar as suas iniciativas é uma marca dos MCM. 

Quase tudo o que se realiza nos Museus depende de parcerias externas. 
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A figura da parceria não se restringe a apoios e patrocínios de eventos e 

exposições. 

É importante destacar o papel representado pela Associação de Amigos, que, 

embora criada recentemente (1991), possui um quadro de 450 associados que 

significam, entre outras coisas, garantia de clientela leal aos programas 

empreendidos pelos MCM. 

A Associação de Amigos é utilizada como instrumento de flexibilização na 

gestão de recursos - elemento fundamental para garantir a necessária 

dinâmica do veio "produtor" de eventos dos MCM -, bem como para a captação 

de recursos garantidores das realizações dos museus. 

Mesmo assim, em que pese a importância atribuída ao recurso a parcerias, o 

trabalho de prospeção e gestão de parcerias não é sistematizado. 

• Considerações gerais 

Os recursos gerenciais intencionalmente praticados e valorizados pela direção 

dos MCM giram em torno da flexibilidade, do trabalho em equipe e da 

participação, da divulgação de informações e da delegação, em reforço à 

criatividade para a obtenção de parcerias que viabilizem o atingimento de 

metas institucionais que decorrem de uma avaliação estratégica. 

Tais "ferramentas" visam a superar as dificuldades proporcionadas pela 

inexistência de sistemas gerenciais de planejamento e controle, sejam de 
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orçamento e custos, de qualidade e satisfação de clientes, ou de desempenho 

institucional ou individual. 

Há consciência, por parte da direção dos MCM, de que tais dificuldades 

representam uma ameaça ao seu desempenho, agravadas pela fragilidade do 

processo de capacitação técnica e gerencial e pelo pouco grau de 

especialização dos servidores. 

o foco da atenção gerencial está na busca de consenso, clima de trabalho e 

desejo de resultados, por meio da exploração do "charme" dos MCM e da 

facilidade de atrair parceiros, potencializando seus pontos fortes: o próprio 

acervo e as condições físicas dos museus, aliados à competência de bem 

receber. 

Não por acaso, hierarquia e controle de freqüência são recursos gerenciais 

absolutamente desprestigiados nos MCM. 



62 

5.2. MUSEU IMPERIAL (MI) 

• Dimensão estratégica 

A inexistência, no Museu Imperial, de um processo sistemático e regular de 

discussão sobre categorias estratégicas, ou mesmo de uma prática de pensar 

e agir estrategicamente, pode ser atribuída à extrema regularidade, bem como 

ao expressivo volume de visitação de que goza o Museu. 

Parece não haver o entendimento de que podem existir fatores que coloquem 

em risco essa confortável regularidade de público. 

• Dimensão programática 

o fato de a programação e o orçamento do Museu reproduzirem o formato das 

exigências do IPHAN sem, portanto, serem desenvolvidos com características 

peculiares para fins gerenciais internos se coaduna com o sentimento de 

estabilidade que predomina na direção do Museu. 

• Avaliação de desempenho 

Pode-se inferir que a ausência de preocupação com um controle gerencial que 

se traduza em formulação de indicadores de desempenho de setores e gerais 

para o Museu também seja um reflexo desse clima de estabilidade institucional. 
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• Informação e coordenação 

Dos três museus pesquisados, o Imperial é o que apresenta o maior grau de 

informatização de processos de controle operacional e administrativo, mesmo 

sem ter, ainda, sistemas de controle de gestão, integrados ou não. 

É, também, a unidade que possui o maior grau de manualização e 

normatização de procedimentos. É o mais mecanicista dos três museus. 

Esse veio mecanicista, no entanto, convive com uma dimensão orgânica 7 

própria dessas unidades, com mútuo conhecimento de objetivos e metas entre 

os funcionários. 

• Profissionalização 

o desempenho qualitativo do Museu Imperial está concentrado em 30% do seu 

corpo funcional. 

• Treinamento e desenvolvimento 

A inexistência de um plano ou programa de treinamento impede o alargamento 

da profissionalização dos funcionários do Museu. 

7 Sobre as categorias oTganico e mecanicista, vide Bums e Stalker (1961). 
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• Avaliação de desempenho do empregado 

Essa baixa profissionalização, ou profissionalização concentrada, não é 

afetada por mecanismos de avaliação de desempenho, inexistentes no Museu. 

• Clientela 

A clientela regular do Museu foi objeto de estudo detalhado para o 

conhecimento de seu perfil apenas uma vez, durante um ano, em 1995. 

• Qualidade 

A regularidade e a estabilidade citadas dispensam maiores preocupações com 

sistemas e processos de controle da qualidade. O setor de Promoção, criado 

para prestar atendimento aos visitantes, tem "dificuldades para realizar um 

trabalho de forma sistemática". 

• Parcerias 

Ao contrário do que ocorre nos Museus Castro Maya, a relativamente 

confortável situação de público e de arrecadação do MI o torna menos sensível 

à busca infrene de parceiros para apoiar suas atividades. 

O "caráter simbólico" da Associação de Amigos, que é pouco acionada, reflete 

esse clima de segurança reinante no Museu. 
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• Considerações gerais 

o sentimento de segurança e de estabilidade predomina no Museu, onde a 

única ameaça externa percebida é a própria segurança pública. Como 

ameaças internas, são destacadas apenas a estrutura salarial e a pequena 

quantidade de funcionários. 

Tal ordem de coisas facilita se entender o porquê da inexistência de maiores 

preocupações com propaganda e marketing, parcerias, Associação de Amigos, 

metas por empregado e incentivo ao desempenho, padrões de qualidade, 

benchmarking e envolvimento da clientela nas decisões. 

Combina, também, com a pouca prática de treinamento e capacitação 

gerencial, controle da qualidade e metas institucionais. 

Destacam-se como instrumentos gerenciais a preocupação com custos, o 

trabalho em equipe, a criatividade e a flexibilidade, mas com regras e 

procedimentos. 

o elemento chave, sem dúvida, é a estabilidade, seja do quadro funcional, da 

direção, da popularidade, da localização de um órgão federal em Petrópolis 

(sofrendo pouca pressão política), ou mesmo da imagem de credibilidade e 

seriedade do Museu. 

Por isso, o Museu Imperial, que é de "imaginária e encanto", tem um "caráter 

próprio" e é "uma festa" - "orgulho dos funcionários". 
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5.3. MUSEU DA REPÚBLICA (MR) 

• Dimensão estratégica 

A inexistência, no Museu da República, de um processo sistemático e regular 

de planejamento estratégico é justificada pelo "determinismo" inerente a esta 

atividade. 

A interpretação da direção do Museu de que o planejamento é pró-forma reduz 

o valor dessa ferramenta de gerenciamento das atividades do MR. 

A lacuna de planejamento é preenchida por uma prática de reuniões semanais 

entre chefias e equipes, que se caracterizam pela informalidade. 

• Dimensão programática 

Nem planejamento estratégico, nem programação e orçamentação como 

instrumentos de gestão: o orçamento se limita ao ritual anual estabelecido 

pelas instâncias superiores (IPHAN). 

• Avaliação de desempenho 

Sem referenciais de metas e padrões de desempenho institucional, o 

desempenho é registrado com freqüência trimestral, por relatórios. 
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• Informação e coordenação 

A coordenação das atividades está em harmonia com a filosofia gerencial que 

se manifesta no processo de planejamento e orçamento: poucas políticas, 

normas, procedimentos e hierarquia, ausência de um sistema de informações 

gerenciais e de unidade de coordenação; predomínio de grupos de trabalho, 

relatórios e contato direto. 

Tal filosofia gerencial é reforçada por uma prática intensa de participação, 

conhecimento entre as pessoas, satisfação com a qualidade das relações e 

muita comunicação. 

• Profissionalização 

o nível de profissionalização dos quadros considerado razoável pela direção 

favorece esse esquema mais fluido de planejamento e controle no Museu. 

• Treinamento e desenvolvimento 

o Museu segue a norma dos demais, ou seja, não desenvolve nem mantém 

um processo sistemático de treinamento e capacitação de seus quadros. 

• Avaliação de desempenho do empregado 

Aqui, também, o Museu da República não foge à regra: sem sistema de 

avaliação. 
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• Clientela 

Dos três museus pesquisados, o da República se destaca pela iniciativa mais 

determinada e de metodologia apurada (em parceria com o IBGE) para 

desenvolver o conhecimento do cliente. 

Não por acaso talvez, dos três museus, é o que oferece a maior variedade de 

serviços ao visitante, atendendo a um público com motivações muito 

heterogêneas, porém ainda pouco conhecidas. 

• Qualidade 

o Museu não ingressou, ainda, na "era da qualidade total", portanto, não tem 

padrões de qualidade e coisas do gênero. 

Provavelmente, as bases para uma preocupação mais conseqüente com a 

qualidade de serviços podem advir da iniciativa de pesquisa sobre a clientela 

relatada anteriormente. 

• Parcerias 

Tal como os Museus Castro Maya, a dependência de parcerias é quase 

absoluta (80% da produção do Museu), sem o que o MR apenas manteria as 

portas abertas à visitação, e, ainda assim, certamente com dificuldades. 
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A Associação de Amigos tem portanto papel relevante para captar e flexibilizar 

recursos e para estabelecer elos com a sociedade e apoiadores. 

Mesmo assim, a prospecção de parceiros não decorre de um trabalho 

sistemático. 

• Considerações gerais 

Dos pontos fortes identificados, destacam-se como integrantes da filosofia 

gerencial a coesão dos funcionários, o trabalho em equipe e a participação nas 

decisões. 

Estes parecem ser os aspectos que mais bem caracterizam o processo 

gerencial do Museu da República, onde são fortemente praticadas a 

flexibilidade, a criatividade, a simplificação nos processos de trabalho, a 

divulgação da informação e a delegação de competência, em apoio à filosofia 

citada. 

o desempenho esperado, fundamentado nessas práticas, é ameaçado, 

segundo a direção do Museu, pela estrutura salarial, pela falta de renovação de 

quadros e pela ausência de programas de treinamento. 

A idéia de desempenho fica, ainda, fragilizada pela pouca prática de metas 

institucionais e por empregado, de controle da qualidade, de preocupação 

sistemática com a satisfação da clientela e de capacitação gerencial (que é 

inexistente ). 
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o caráter orgânico do modelo gerencial do Museu é bem acentuado pela pouca 

importância atribuída a regras, procedimentos e controle de freqüência. 

Tudo isso funciona num clima de ausência de preocupação com ameaças 

externas ao desempenho do Museu. 

5.3. AS COMUNHOES E AS ESPECIFICIDADES 

o que há de comum e em que se diferenciam os três museus examinados? 

Os três museus não adotam: 

» o planejamento, a programação e o orçamento como sistemas e 

processos de controle de gestão; 

» recursos de informática de forma abrangente para a coordenação 

das atividades; 

» sistemas para avaliação do desempenho institucional e de resultados 

dos programas empreendidos; 

» sistemas de treinamento, desenvolvimento e capacitação técnica e 

gerencial; 

» sistemas para avaliação do desempenho de setores e de servidores; 

» sistemas de controle da qualidade; 

~ indicadores para a avaliação de eficiência, eficácia e de impacto das 

ações. 
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Só os Museus Castro Maya praticam: 

~ esforço de planejamento estratégico. 

Só o Museu da República pratica: 

~ metodologia apurada para conhecimento da clientela. 

Os três museus têm as seguintes características em comum: 

~ valorização do trabalho em equipe; 

~ busca de consenso no processo decisório; 

~ estímulo à busca de soluções criativas; 

~ quase desprezo pela hierarquia; 

~ flexibilidade nos processos gerenciais; 

~ clima agradável de trabalho; 

~ divulgação da informação. 

As principais ameaças internas, comuns aos três museus, são: 

~ número exíguo de funcionários; 

~ pouca renovação dos quadros; 

~ estrutura salarial inadequada. 

Cada museu apresenta uma especificidade: 

~ Museus Castro Maya: sensibilidade estratégica. 
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}.> Museu Imperial: autonomia financeira e estabilidade. 

~ Museu da República: serviços e conhecimento do cliente. 

Tomando-se como referencial de análise os processos de controle gerencial, 

vale mencionar as quatro categorias de alavancas de controle para direcionar a 

renovação estratégica, tal como formuladas por Simons (1995): 

~ sistemas de controle interativo, utilizados para estimular a aprendizagem 

organizacional e a emergência de novas idéias e estratégias; 

~ sistemas de crenças e valores, utilizados para inspirar e direcionar a busca 

de novas oportunidades; 

~ sistemas de fronteiras, utilizados para oferecer limites ao comportamento de 

busca de oportunidades; e 

» sistemas de controle diagnóstico, utilizados para motivar, monitorar e 

recompensar o atingimento de metas especificadas. 

As duas primeiras alavancas de controle criam forças positivas e inspiradoras, 

ao passo que as duas últimas criam restrições e base referencial para o 

controle do desempenho institucional. 

o balanceamento apropriado das quatro alavancas de controle estabelece as 

condições de uma tensão dinâmica que permite o controle efetivo da 

estratégia. 

São evidentes, no caso dos três museus, a ênfase e a quase exclusividade da 

adoção da primeira alavanca de controle - controle interativo - e, em segundo 
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plano, da alavanca seguinte - crenças e valores, acompanhados pelo descaso 

para com as demais alavancas. 

Pode-se afirmar que o elo entre as três unidades sob análise é a dimensão 

orgânica do processo gerencial, ainda que com variações na ênfase e no estilo. 



PARTE 6 

CONSIDERAÇOES FINAIS 
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o presente trabalho teve como principal foco de atenção o exame do grau de 

aplicação pelos museus federais vinculados ao Ministério da Cultura de 

modernas técnicas de gestão para lidar com as atuais ameaças e explorar 

possíveis oportunidades da ambiência externa em prol do desempenho de 

suas atividades. 

Objetivou, também, examinar o grau de utilização pelos museus dos recursos 

gerenciais praticados na atualidade pelas organizações para a potencialização 

de seus pontos fortes ou competências distintas, bem como para a superação 

dos pontos fracos internos ou, como queiram, oportunidades de melhoria, 

tendo como pano de fundo a avaliação do grau de implementação nos museus 

de uma orientação voltada para resultados. 

Foram escolhidos três museus federais - Museus Castro Maya, Museu Imperial 

e Museu da República - como objeto de investigação. 

Na unidades referidas, através de entrevistas realizadas com as suas 

respectivas direções, foram focadas as seguintes categorias inerentes ao 

processo de gestão: 

)o> dimensão estratégica; 

)o> dimensão programática; 

)o> avaliação do desempenho institucional; 
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~ informação e coordenação; 

~ grau de profissionalização dos quadros; 

» prática de treinamento e desenvolvimento; 

~ sistemas de avaliação do desempenho dos empregados; 

» conhecimento da clientela; 

» controle de qualidade; 

» recurso de parcerias; e 

» aspectos gerais do processo de gerenciamento. 

As informações coletadas permitem algumas inferências básicas: 

» soluções gerenciais de característica orgânica com forte predomínio 

sobre a adoção de instrumentos de caráter mecanicista nas unidades 

museológicas - um acerto com a natureza da atividade e suas 

principais características, mesmo que não intencional; 

» uma associação arriscada entre organicidade e ausência de 

instrumentos gerenciais que melhor sistematizem o pensamento 

estratégico das unidades, a programação de suas atividades e o 

controle dos resultados; e 

» uma forte ameaça não percebida de alteração da atual situação até 

certo ponto confortável de unidades que gozam de um algum 
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prestígio popular pela ausência de escândalos e oferta de serviços 

razoáveis, levando-se em conta os recursos que dispõem e um 

público acostumado com quase nada relevante da área pública, 

graças ao provável esgotamento das soluções adotadas até então. 

Basta, para tanto, levarmos em conta as categorias resumidas às páginas 17 e 

18, que destacam as iniciativas típicas de órgãos governamentais orientados 

para resultados, para verificarmos que não é absolutamente confortável a 

posição dos museus examinados. 

o quadro a seguir ilustra, de maneira sintética, a situação. 
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QUADRO DE INICIATIVAS TÍPICAS DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS ORIENTADOS 
PARA RESULTADOS 

MI MR 

Me MR 

Me MI MR 

Me MI MR 

MR Me MI 

Me MR 

Me MI MR 

Me MI MR 

MI MR 

MR 

MR 

MR MI 

Me = Museus Castro Maya; MI =Museu Imperial e MR = Museu da República. 

Observa-se de forma contundente a fragilidade dos museus pesquisados no 

que tange à prática de mecanismos gerenciais centrados no estabelecimento 

de condições para o alto desempenho de suas atividades. 

A pontualidade da prática intensa de categorias - planejamento estratégico 

apenas no MC, redução de níveis hierárquicos nas três unidades e ações de 

parceria no MC e no MR -, associada à maior freqüência de iniciativas não 
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levadas a cabo pelos três museus, não dá margem a dúvidas quanto à 

conclusão básica deste trabalho - a constatação da não exploração pelos 

museus de modernas técnicas de gestão para lidar com ameaças ao seu 

desempenho. 

Mesmo algumas categorias praticadas de maneira segmentada ou ocasional, 

como maior poder discricionário nas compras e maior flexibilidade na gestão 

dos recursos, se dão por iniciativa e risco exclusivos das próprias unidades -

por meio do recurso da "Associação de Amigos" -, não gozando, 

necessariamente, do amparo da burocracia pública, que costuma adotar uma 

atitude de distanciamento e não-envolvimento enquanto for possível, até que 

algum escândalo ou problema grave aconteça. 

Assim, como garantir resultados sem treinamento e qualificação técnica e 

gerencial, sem esforço estratégico permanente, sem indicadores de processos, 

produtos e resultados, sem incentivos concretos ao alto desempenho, sem 

sequer dispor de sistemas de informação para gerenciar o desempenho, avaliá

lo e realimentar o processo decisório com análises fundadas em algum tipo de 

processo sistemático de captação e tratamento das informações? 

É claro que nem tudo está perdido. A compensação para a falta de adoção de 

instrumentos gerenciais se dá pela prática das duas alavancas de controle 

citadas - controle interativo e sistema de crenças e valores -, acompanhada de 

valorização do trabalho em equipe, do consenso, da criatividade e da 

flexibilidade, sem dúvida ingredientes básicos que integram as atuais 

tendências de gestão, especialmente nas instituições que adotam um caráter 

orgânico de funcionamento. 
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No entanto, tais mecanismos, por si sós, são insuficientes para sustentar uma 

ação mais conseqüente no atual contexto de atuação das organizações 

governamentais, que, para o bem da sociedade, estão sendo submetidas a um 

processo de controle social mais rigoroso. 

Ao nos apoiarmos, ainda, na proposição de Kaplan e Norton (1997), que 

formulam a necessidade de uma estrutura balanceada - balanced scorecard 8_ 

de objetivos estratégicos, indicadores de resultados e vetores de desempenho, 

nas organizações, abrangendo necessariamente as quatro perspectivas 

fundamentais, beneficiários, finanças, processos internos e aprendizagem e 

crescimento institucionais, reforça-se o entendimento da fragilidade dessas 

instituições no que se refere a fundamentos gerenciais. 

A proposição referida sustenta a importância de se explicitarem os objetivos e 

os indicadores nessas perspectivas para clarificar a teoria da atividade 

específica e nortear de maneira balanceada as decisões de alocação de 

recursos, prioridades e programação de ações na organização. 

Indica, outrossim, a necessária inter-relação entre as perspectivas, tendo como 

base de tudo a última - aprendizagem e crescimento institucionais, sem o que 

tudo fica reduzido a vontades, sonhos e imaginações pueris, o que também 

explica parte do constante sentimento, na área cultural, de falta de recursos 

para desenvolver os projetos necessários (recursos de informação, 

tecnológicos, de competência profissional, de condições adequadas de 

trabalho etc.). 

8 Já há registro de aplicaçao da ferramenta balanced scorecard no gerenciamento de 
programas públicos. Para tanto, verificar Rouse, Putterill e Ryan (1997, p. 127 -149). 
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Não resta dúvida, também, de que há uma parcela de contribuição, na própria 

área cultural, para esse estado de coisas, ou seja, uma certa acomodação 

resultante do entendimento falacioso de que cultura e gerência são universos 

que não se comunicam. A experiência internacional recente na área 

museológica contraria essa visão dicotômica da realidade. 

Resta, por fim, indagar se há, também, de certa forma, uma acomodação, 

resultante de uma possível interpretação de que a cultura, como parte 

essencial da humanidade, é um fim em si mesma (Serageldin, 1999, 240), 

dispensando, portanto, maiores preocupações de cunho gerencial que 

contemplem análise de oportunidades e ameaças ao desempenho por parte 

daqueles que estão incumbidos da preservação desse bem público global. 

Cabe salientar que o recente mas já desgastado tema da globalização não 

pode passar despercebido. As análises evidenciam um maior distanciamento 

entre países ricos e pobres, por meio de diferenciais que incluem 

conhecimento, informação, preservação cultural, educação, saúde, entre outras 

categorias, sem no entanto deixarem de registrar a categoria de competência 

gerencial, no mínimo duplicando o nosso problema, ou desafio. 

No intuito de sintetizar a conclusão do trabalho ora desenvolvido, talvez se 

possa afirmar que a dimensão gerencial, por não receber, em geral, a devida 

atenção dos museus federais, seja em si mesma uma das mais graves 

ameaças ao seu desempenho. 
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ANEXOS 
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ANEXO I - ROTEIRO DE ENTREVISTAS SOBRE A 

IDENTIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE GESTÃO 



11. Dimensão estratégica 

1.1 - Há algum processo sistemático e regular de discussão e 
decisão sobre categorias estratégicas para o Museu? Exemplos: 

o Definição de missão, visão e valores. 
o Identificação de ameaças internas e externas. 
o Identificação de competências distintas. 
o Identificação de competências a desenvolver. 
o Definição de objetivos e metas de longo e médio prazos. 

1.2 - Caso haja, descrever os principais componentes e o formato 
desta atividade. 

12. Dimensão programática 

2.1 - Existe algum processo de formulação de programação anual 
de atividades para o Museu? Este processo incorpora: 

o Todas as atividades do Museu, sejam finalísticas 
(exposições, eventos, restaurações) ou não (treinamento, 
apoio operacional, serviços de vigilância). 

O A identificação de prioridades. 
O O estabelecimento de metas. 
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O O relacionamento de metas com o processo estratégico do 
Museu. 

O A orçamentação por atividades ou por objetivos, 
independentemente do orçamento geral agregado 
apresentado para o "sistema maior". 



13. Avaliação de desempenho 

3.1 - Há avaliação sistemática do desempenho do Museu? 

3.2 - Que indicadores são utilizados para avaliação? 

o Indicadores de eficiência: 

=> custos das atividades 
=> tempo de realização 
=> recursos aplicados 

Exemplos: 

o Indicadores de eficácia: 
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=> atendimento a metas estabelecidas na programação 

Exemplos: 

o Indicadores de efetividade: 

=> resultados alcançados pela realização das atividades 
=> qualidade dos serviços 
=> satisfação da clientela 

Exemplos: 



3.3 - O processo de avaliação resulta em decisões relacionadas a 
aspectos, como a seguir? 

o Premiação efetiva de equipes ou pessoas. 
O Mudanças radicais em sistemas e processos. 
O Mecanismos explícitos (formais) de divulgação de 

resultados e medidas de reforço/correção. 

Exemplos: 

14. Informação e coordenação 
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4.1 Indicar os mecanismos de coordenação das relações entre as 
unidades do Museu, em ordem de prioridade do mais utilizado (1) 
ao menos utilizado (9). Atribuir zero àquele que nunca é utilizado. 

( ) a. Políticas, normas e procedimentos. 
( ) b. Recurso à hierarquia. 
( ) c. Simples contato direto. 
( ) d. Relatórios, manuais, cronogramas e previsões. 
( ) e. Adjuntos dos dirigentes ou coordenadores. 
( ) f. Grupos de trabalho ou comissões ad hoc. 
( ) g. Sistema de informação computadorizado. 
( ) h. Unidade formal de coordenação. 
( ) i. Comissão, comitê ou conselho estável. 

J. 
Outros: -----------------------------------



4.2 - Atribuir o grau que melhor expressa as relações existentes 
entre as unidades do Museu: 

Quanto a GRAU Muito Baixo Médio Alto 
baixo 

a. Cumprimento dos compromissos 
acordados 
b. Relações produtivas e 
satisfatórias 

c. Esforço gasto no desenvolvimento 
das relações entre unidades 
d. Conhecimento mútuo de 
objetivos, 
metas e procedimentos 
e. Participação em decisões comuns 

f. Conhecimento pessoal entre as 
chefias e principais empregados 
g. Satisfação com a qualidade das 
relações pessoais 
h. Freqüência das comunicações 

4.3 - Que sistemas e processos estão informatizados no Museu, 
excetuando-se os sistemas centrais do Governo Federal? 
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Muito 
alto 



15. Profissionalização 

5.1 - O grau de qualificação/especialização atualmente existente 
dos empregados satisfaz as necessidades das operações do 
Museu? 

( ) Não 
( ) Pouco 
( ) Razoavelmente 
( ) É satisfatório 
( ) Satisfaz plenamente 

Comentários 

16. Treinamento e desenvolvimento 

6.1 - Quantas horas de treinamento foram ministradas nos últimos 
02 anos (por ano)? 

Ano No total de Horas de 
funcionários do Treinamento 

Museu 
1995 
1996 

6.3 - Em que áreas houve maior volume de treinamento? 
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17. Análise de desempenho do empregado 

7.1 - Existe algum sistema formalizado de avaliação do 
desempenho dos empregados no Museu? 

7.2 - Em caso afirmativo, o que predomina no sistema de 
avaliação? 
Numerar de 1 a 5 por ordem de importância. 

( ) Avaliação efetuada com base em descrições de cargos 
específicas, sem padrões de desempenho definidos. 

( ) Avaliação efetuada com base em descrições de cargos 
específicas, com padrões de desempenho definidos. 

( ) Avaliação efetuada com base em atividades 
desempenhadas individualmente voltadas para resultados 
definidos em programas de ação. 

( ) Avaliação efetuada com base em atividades 
desempenhadas por equipes voltadas para resultados 
definidos em programas de ação. 

( ) Outro critério: 

7.3 - Os instrumentos de avaliação de desempenho favorecem, 
principalmente: 

( ) A promoção ou não do empregado. 
( ) A premiação em espécie ou de outra forma. 
( ) Ênfase em punições e medidas disciplinares. 
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Is. Clientela 

8.1 - Há estudos sobre o perfil da clientela e os serviços prestados 
pelo Museu? 

Perfil de clientela Serviços 

8.2 - Qual a evolução da clientela nos 03 últimos anos? 

Perfil da clientela Quantidade 

1994 1995 1996 

19. Qualidade 

9.1 - Existem sistemas e processos desenvolvidos especificamente 
para a melhoria dos produtos e serviços prestados a fim de exceder 
as expectativas dos clientes e mecanismos de avaliar e medir o 
progresso destas atividades no Museu? 

Alternativas 



9.2 - Há sistemas de verificação contínua de qualidade dos 
principais processos, produtos e serviços? 
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9.3 - Há sistemas compreensivos e documentados para determinar 
a identificação e o atendimento às exigências e expectativas da 
clientela do Museu? 

9.4 - Há padrões de serviços estabelecidos para exceder ou atender 
às expectativas da clientela, seja externa ou interna do Museu? 



110. Recursos 

10.1 - Identificar a evolução da receita do Museu nos 03 últimos 
anos: 
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(R$ 1,00) 
Receita 1994 1995 1996 

Própria 
Tesouro 
Associação 
Soma 

10.2 - Identificar a despesa nos 03 últimos anos: 

(R$ 1,00) 
Despesa 1994 1995 1996 

Pessoal 
Custeio e 
capital 
Soma 
Manutenção 
Produção 
Soma 

10.3 - Recursos realizados diretamente por patrocinadores em 
eventos custeados pelos mesmos (não transitaram pelo Museu): 

(R$ 1,00) 
Valor 1994 1995 1996 



111. Parcerias 

11.1 - O que foi realizado nos 03 últimos anos exclusivamente 
devido a parcerias? 

1994 1995 1996 
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11.2 - Qual o peso destas realizações confrontadas com a produção 
total do Museu? 

11.3 - Identificar, em ordem de importância, as funções 
desempenhadas pela Associação de Amigos: 

( ) Instrumento de flexibilização da execução de recursos 
que seriam gerados pelo Museu, independentemente da 
existência da Associação. 
( ) Captação de recursos, graças ao esforço empreendido 
pelos membros da Associação. 
( ) Garantia de clientela leal aos diversos programas 
empreendidos pelo Museu. 
( ) Apoio à infra-estrutura de operação dos serviços 
prestados pelO Museu. 
( ) Apoio à formulação estratégica. 
( ) Elemento de contato mais imediato entre o Museu e a 
Sociedade Civil. 



11.4 - São desenvolvidos de forma sistemática estudos para 
prospecção de parceiros potenciais? De que forma? 

112. Considerações Gerais 

12.1 - Que pontos fortes considera existirem no Museu e que 
garantem a sua sobrevivência? 
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12.2 - Que pontos fracos considera ameaçarem a sobrevivência do 
Museu? 
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12.3 - O que considera possam representar ameaças externas à 
sobrevivência do Museu? 

12.4 - Identificar, dentre as categorias apresentadas, quais podem 
ser classificadas como: fortemente praticadas, praticadas de 
forma parcial ou ocasional e quase não ou não praticadas no 
atual estágio de funcionamento do Museu. Em cada Classificação, 
se possível, ordenar em função da maior intensidade com que é 
realizada no Museu: 

• controle de custos 
• orçamento 
• treinamento 
• trabalho em equipe 
• incentivo ao desempenho 
• ampla participação no 

processo decisório 
• foco no cliente 
• regras e procedimentos 
• metas institucionais 
• flexibilidade 
• propaganda e marketing 
• parcerias externas 
• captação de recursos 
• satiSfação da clientela 
• criatividade 
• simplificação de processos de 

trabalho 
• responsabilidade pública 

• competência profissional 
• satisfação do empregado 
• controle de freqüência 
• metas por empregado 
• controle de qualidade dos 

serviços 
• ampla disseminação interna de 

informações 
• envolvimento de clientela nas 

decisões 
• relações com a comunidade 
• acompanhamento do que 

fazem outros Museus 
• delegação de competência 
• hierarquia 
• desenvolvimento de novos 

produtos e serviços 
• padrões de qualidade 
• capacitação gerencial 
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Fortemente praticada Parcial ou ocasional Raramente praticada 
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ANEXO 11 - ESFORÇO ESTRATÉGICO NOS MUSEUS CASTRO 

MAYA 



MUSEUS CASTRO MAYA 

Esforço Estratégico 

1995- 2000 

MISSÃO 
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Preservar, conservar e difundir o patrimônio natural e 
museol6gico. 
Realizar atividades educativas não-formais. 
Criar espaços de pesquisa. 
Criar espaço institucional para maior acesso à cultura. 

PRINCIPAIS METAS 

Intercâmbio cultural com instituições congêneres. 
Desenvolver programas de museu-educação a partir da apreciação estética (observação da obra) e da 
relação entre natureza e cultura. 
Estabelecer programas educativos e de lazer cultural para público infanto-juvenil, universitário e adulto. 
Desenvolver programas de lazer cultural dirigidos à 38 idade e grupos de turismo. 
Estabelecer programa de conservação preventiva do acervo. 
Conceituar programação cultural e fazer cronograma para ambos os museus. 
Propiciar maior satisfação do público visitante através de melhor atendimento e maior qualidade dos 
serviços. 
Melhoria permanente da proposta de curadoria dos Museus (informação de textos e etiquetas, programação 
visual, museografia, etc). 
Aprofundar pesquisa sobre Castro Maya, Museus e coleções. 
Propiciar maior visibilidade ao Museu do Açude. 

NOSSAS COMPETÊNCIAS DISTINTAS 

Realização de exposições para o público infanto
juvenil. 
Inovação de forma de expor acervo s/papel 
(gavetas). 
Conhecimento do acervo, possibilitando elaboração 
de projetos variados de exposições temporárias. 
Prática no processo de empréstimo de obras e envio 
de exposições para o exterior. 
Interface da administração com a área técnica, 
administração por projetos. 

OPORTUNIDADES A EXPLORAR 

Ampliar serviços de atendimento ao públiCO 
(cafeteria, sala de vídeo, sala de pesquisa, 
biblioteca, visitas guiadas, etc). 
Enfatizar divulgação de facilidades dos Museus 
(estacionamento, jardins, segurança, vista, etc). 
Busca de parceria com empresas que tenham 
interesses corporativos que se coadunem com os 
projetos dos MCM. 
Intercâmbio institucional com museus nacionais e 
estrangeiros. 
Exposições individuais e coletivas de artistas 
brasileiros. 
Programa de voluntariado. 
Parceria com o pOder municipal, estadual e 
federal. 
Curadorias externas para desenvolvimento de 
projetos. 



MUSEUS CASTRO MAYA 

Esforço Estratégico 

1995- 2000 

AMEAÇAS EXTERNAS 

Criminalidade em Santa Teresa. 
Intempéries naturais. 
Localização distante, dificuldades de acesso. 
Competição de outras instituições culturais 
com maior facilidade de acesso e serviços. 
Ausência de políticas e mecanismos 
governamentais que estimulem o 
desempenho. 
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AMEAÇAS INTERNAS 

Dificuldade de relacionamento entre as áreas 
e entre funcionários. 
Falta de conhecimento, por parte dos 
técnicos, de informações necessárias para o 
desenvolvimento do trabalho. 
Descompromisso de alguns funcionários com 
o trabalho institucional. 
Dificuldade de atrair pessoal qualificado para 
suprir lacunas entre setores criticos. 

ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE MAIOR INTEGRAÇÃO 

Divulgação interna. 
Segurança x apoio operacional x atendimento ao público. 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER 

Divulgação e marl<eting. 
Conservação preventiva do acervo. 
Cronograma de programação cultural para dois anos. 
Treinamento e aperfeiçoamento técnico. 
Atendimento ao público. 
Planejamento e controle gerencial. 
Sistemas de informação e divulgação interna. 
Metas de desempenho institucional e individual. 
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