Você conhece as
técnicas de contagem
de público nos
museus?

como contar

o público?

Existem várias técnicas
para contar o público do museu.
A contagem depende do perﬁl da
ins tuição, dos recursos humanos e
materiais disponíveis para
sua realização.

Em breve você receberá do Ibram outras
informações sobre o assunto.
Assista ao vídeo de apresentação
que preparamos para você em:
www.museus.gov.br/sistemas

Para outras informações e esclarecimentos:
Coordenação de Produção e Análise da Informação ‐ CPAI
(61) 3521 4410 | 4301 | 4290
cpai@museus.gov.br

Ministério da
Cultura

O universo museal brasileiro é bastante
diversiﬁcado, apresentando ins tuições
de vários ma zes: museus em centros urbanos
e rurais, pinacotecas, jardins zoológicos, planetários,
museus de território e de comunidade etc. Todos são
igualmente expressivos e importantes para a
preservação da nossa memória e para a
construção da iden dade e
do patrimônio nacional.

Muitas dessas ins tuições têm uma única
entrada, o que permite o uso de uma técnica de
contagem simples. Outras, por sua vez,
possuem acessos múl plos, exigindo o uso de um
ou mais recursos que atendam melhor à
sua dinâmica de funcionamento.

Para facilitar a sua escolha,
selecionamos as opções mais u lizadas.
Leia atentamente e iden ﬁque as que
melhor se adequam à dinâmica
da ins tuição.

Em pesquisas realizadas pelo
Ins tuto Brasileiro de Museus,
foram iden ﬁcadas as técnicas mais
frequentes de contagem
de público.

Catraca / Roleta
Barreira sica que controla e
contabiliza a entrada e
saída dos visitantes
Contador Manual
Disposi vo portá l
manipulado por proﬁssional
responsável pela contagem
do público
Livro de Assinaturas
Encadernação formatada pela
ins tuição e preenchida pelo
A REALIDADE
DA CONTAGEM
público
DE PÚBLICO NO BRASIL

Ou seja, na hora da escolha de uma
técnica de contagem de público, é o
perﬁl da ins tuição que será o principal
fator a ser levado em consideração.

Sensor Eletrônico
Equipamento tecnológico que
faz a contagem do público de
forma autônoma, ﬁxado
na entrada da ediﬁcação

Aguarde!
como informar o Ibram
sobre a contagem de
público
Ingresso Contabilizado
Tíquete vendido ou distribuído
aos visitantes no momento
da entrada
Formulário
Enquete que permite a
coleta de informações mais
aprofundadas sobre os
visitantes
Lista de Presença de
a vidades educa vas e eventos
Relação de visitantes que
par ciparam de a vidades
especíﬁcas

