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TERMO DE REFERÊNCIA DE CONSULTORES POR PRODUTOS 

 
OEI/BRA – 09/005 - Desenvolvimento da Gestão Estratégica do IBRAM e dos Museus 

Brasileiros para o Fortalecimento Institucional na Formulação e Implantação de Políticas 
Públicas 

 

Consultor em Planejamento 

 
 
1. JUSTIFICATIVA 
 
O Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), em parceria com a Organização de Estados 
Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), desenvolve o Projeto 
“Desenvolvimento da Gestão Estratégica do IBRAM e dos Museus Brasileiros para o 

Fortalecimento Institucional na Formulação e Implantação de Políticas Públicas”, que 
tem por objetivo ampliar a capacidade institucional do IBRAM, e dos museus 
brasileiros de modo geral, de modernização dos processos de formulação e 
implantação de políticas públicas. 
 
Um dos objetivos específicos do Projeto está voltado para a organização de modelos 
de gestão estratégica aplicáveis ao planejamento e ao gerenciamento do IBRAM e dos 
museus brasileiros. Neste ponto é preciso deixar claro o que se entende por 
planejamento e gerenciamento no âmbito deste Termo de Referência. Não se está 
falando de todas as funções do campo museal, como preservação, documentação, 
pesquisa ou projetos educacionais. O foco desejado está nas funções de 
planejamento da unidade e as administrativas. Estas últimas abrangendo as áreas de 
recursos humanos, serviços gerais, obras de manutenção, ações de sustentabilidade 
econômica (inclusive relação com associações de amigos de museus), visitação e 
organização de exposições (do ponto de vista da contratação de pessoas e serviços). 
 
Para o desenvolvimento destes modelos de gestão é necessário que se disponha de 
um diagnóstico das práticas de planejamento e gerenciamento atuais e das 
particularidades nas unidades museológicas. É este levantamento que permitirá, por 
um lado, reconhecer um eventual distanciamento de práticas recomendadas de gestão 
e, por outro, contribuir a adequação de modelos de referência à diversidade da 
atividade museológica brasileira. As conclusões do trabalho embasarão decisões de 
caráter estratégico relativas à adoção de modelos gerais de gestão. Apesar da missão 
do IBRAM contemplar o conjunto de museus brasileiros, este levantamento será 
desenvolvido, ao menos numa primeira etapa, nos museus vinculados ao instituto. 
 
Elementos deste diagnóstico estão presentes na experiência acumulada e produção 
técnica do IBRAM, porém de modo fragmentado. A elaboração e análise de planos 
museológicos e os levantamentos desenvolvidos pela Auditoria Interna, com relação 
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aos processos licitatórios, são exemplos de produção relevante e ainda não integrada 
a um modelo de gestão.  
 
O trabalho a ser realizado envolve o levantamento e consolidação deste conhecimento 
e sua integração com a base de dados e informações identificada nos museus 
vinculados ao IBRAM. Para seu desenvolvimento é necessária a contratação de 
consultoria para planejamento do levantamento de dados, desenvolvimento da 
metodologia e instrumentos de coleta de dados e análise dos resultados obtidos. 
 
2. ENQUADRAMENTO NO PRODOC 
 

2.1.  Objetivos 
 

Objetivo Geral: ampliar a capacidade institucional do IBRAM e dos museus 
brasileiros para modernização dos processos de formulação e implantação de 
políticas públicas. 
 
Objetivo Específico 2: organizar modelos de gestão estratégica aplicáveis ao 
planejamento e ao gerenciamento do IBRAM e dos museus brasileiros. 

 
2.2.  Resultados 

 
Resultado 2.1: Modelos de gestão formulados e testados para a consolidação 
dos processos de planejamento e gerenciamento do IBRAM e dos museus 
brasileiros. 
 
Atividade 2.1.1: Realizar estudos sobre cconceitos e metodologias relacionados 
a modelos de gestão existentes. 

 
 
3. FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 
Contratação de consultor para elaboração de plano de coleta de dados sobre 
planejamento e gerenciamento de unidades museológicas vinculadas ao IBRAM, 
desenvolvimento e análise deste levantamento e identificação de conhecimento e 
produção nesta área presente no IBRAM. 
 
 
4. REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIFICAÇÃO 
 
Formação superior e experiência mínima de três anos comprovada em atividades 
relacionadas a planejamento ou desenvolvimento institucional, sendo desejável pós-
graduação que contemple metodologia de pesquisa nas áreas de administração, 
planejamento ou desenvolvimento institucional.  
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5. REMUNERAÇÃO E MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO 
 
Contratação temporária e remuneração mediante recebimento e aceite dos produtos 
previstos no plano de trabalho do profissional contratado. 
 
A ordem ou prazos de entrega dos produtos poderá ser ajustado ao desenvolvimento 
do trabalho, mediante decisão conjunta entre o contratado e a unidade responsável 
pelo acompanhamento das atividades. 
 
 
 
 
6. PRODUTOS ESPERADOS 
 

6.1. Levantamento bibliográfico e documental no âmbito do IBRAM, sobre 
planejamento e gerenciamento de unidades museológicas, contemplando 
as áreas de: a) recursos humanos, em especial aspectos relativos à 
necessidade de horas extras e mecanismos de compensação; b) serviços 
gerais, em especial dimensionamento da força de trabalho; c) programação 
e contratação de manutenção e reformas; d) ações de sustentabilidade 
econômica, inclusive sobre a relação com associações de amigos de 
museus; e) visitação, em especial quanto aos métodos de monitoramento; 
e f) organização de exposições, do ponto de vista da contratação de 
pessoas e serviços. 

 
6.2. Elaboração de método e instrumento de coleta de dados nas unidades 

museológicas vinculadas ao IBRAM sobre as áreas de interesse do 
trabalho, inclusive pré-teste do instrumento. 

 
6.3. Coleta de dados e relatório sobre seu desenvolvimento. 
 
6.4. Relatório analítico sobre as práticas de gerenciamento e planejamento 

identificadas nas unidades museológicas. 
 
6.5. Relatório analítico dos planos museológicos e comparativo em relação às 

práticas identificadas. 
 
6.6. Relatório final com as conclusões do trabalho contemplando; a) análise 

integrada dos resultados obtidos; b) recomendações quanto a 
oportunidades de aprimoramento das práticas identificadas; e c) 
recomendação quanto à áreas passíveis de normatização para o conjunto 
de museus do IBRAM. 
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7. QUADRO DE PRODUTOS 
 
Relatórios dos 

Produtos 
Prazo Valor 

6.1. 15 dias R$ 2.700 

6.2. 15 dias R$ 2.700 

6.3. 30 dias R$ 8.100 

6.4. 15 dias R$ 2.700 

6.5. 30 dias R$ 9.000 

6.6. 15 dias R$ 2.700 

Total 120 dias R$ 27.900 

 
 
8. VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
Início em outubro de 2010 
Fim em janeiro de 2011 
Vigência total: 4 meses 
 
 
9. NÚMERO DE VAGAS 
 
01 (uma) vaga 
 
 
10. VALOR DO CONTRATO 
 
O custo total dos serviços de consultoria será de R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e 
novecentos reais). 
 
 
11. FONTE DE RECURSOS 
 
Os recursos para contratação da consultoria serão disponibilizados pelo Projeto de 
Cooperação Técnica entre a OEI e o IBRAM. 
 


