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Resumo
O suporte financeiro necessário ao cumprimento das funções educativas
dos museus pode ser conseguido por meio da atracção de novos visitantes e da
consolidação das relações com os públicos existentes. Para tal, os museus deverão
enveredar por estratégias de marketing devidamente acompanhadas pela utilização
de ferramentas de design gráfico que lhes permitam garantir notoriedade, alargando
a oferta de produtos e serviços e melhorando a qualidade dos mesmos. A importância
destas práticas é aqui defendida, através da demonstração da actuação do design
gráfico ao nível da construção da identidade visual dos museus.
Embora existam exemplos de referência dentro do conjunto dos museus da
Área Metropolitana de Lisboa, em matéria de promoção e comunicação, há ainda um
longo caminho a percorrer, conforme foi verificado, em resultado de um inquérito
aplicado a 90 instituições da capital e sua periferia.
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Abstract
The financial support needed to fulfill the educational functions of museums
can be achieved by means of encouraging and consolidating the relationships with
their visitors. Museums should engage in marketing strategies converted in graphic
design tools that would increase visibility, improving the supply of products and
services and their quality. The importance of these practices is defended here, by the
demonstration of the performance of graphic design at the construction of the visual
identity of museums.
Although the examples that are a reference in the promotion and communication,
from the set of museums in the Lisbon Metropolitan Area, there is still a long way
to go, as was observed in a survey applied to 90 institutions in the capital and its
suburbs.
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O universo deste estudo resultou em 90 instituições, 37 das
quais credenciadas. O inquérito, aplicado em 2004, privilegiou
a objectividade através de questões de resposta fechada.

A aplicação de um inquérito aos museus da Área Metropolitana
de Lisboa teve como principal objectivo conhecer as
ferramentas de promoção e comunicação que utilizam.

PROCEDIMENTOS
PROC
METODOLÓGICOS

A comunicação tem que fazer parte da
estratégia de promoção do museu,
veiculada através de materiais
elaborados de acordo com os
princípios estéticos e funcionais
do design gráfico.

O marketing deve fazer parte da comunicação entre o museu e o público,
operacionalizado através da criação de medidas destinadas a assegurar uma
melhor assistência e a aumentar o número de entradas. Concorrentes com
outros espaços de lazer, os museus são entidades
sem fins lucrativos, pelo que o objectivo de aumentar
os seus recursos financeiros não poderá sobrepor-se
ao seu papel educativo.

FUNDAMENTAÇÃO
TEÓRICA

A criação de suporte financeiro, com vista ao cumprimento de
funções educativas, exige que os museus enveredem por
estratégias de marketing e pela utilização de ferramentas de
design gráfico que lhes permitam garantir notoriedade.
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68% não

CONCLUSÃO

32% sim

possui caderno
de normas gráficas?

72% sim

28% não

disponibiliza informação
na internet?

• Os museus da Área Metropolitana de
Lisboa deverão apostar na melhoria
da sua imagem, quer a nível de
identidade visual, quer a nível de
oferta de produtos e serviços, ou não
serão capazes de cumprir os seus
objectivos.

• O design gráfico representa um
acréscimo de valor aos produtos e
serviços do museu, pois preocupa-se
com aspectos estéticos e funcionais,
valorizando a sua imagem e os seus
objectivos.

67% sim

33% não

possui dados sobre
o público-alvo?

59% sim

41% não

fez avaliação da eficácia
da comunicação?

45% não

32% sim
68% não

apresenta informação
com pictogramas?

54% sim

produziu recentemente
cartazes ou folhetos?

45% sim

55% não

possui guias
infanto-juvenis?

ANÁLISE

MUSEUS

• O marketing é imprescindível na gestão do
museu, pois permite estruturar uma série de
acções coordenadas destinadas a públicos
específicos, com vista não só à preservação da
integridade do património, mas também à criação
de um espaço de convívio e lazer, ampliando as
suas receitas.

75% sim

25% não

possui logotipo?

86% sim

14% não

possui catálogo?

Design Gráfico para os

M A R TA O R N E L A S

Marta Ornelas
DESIGN GRÁFICO PARA OS MUSEUS
Actas do I Seminário de Investigação em Museologia dos Países de Língua Portuguesa e Espanhola, Volume 2, pp. 395-398

398

