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O acervo

Fotografia: 94 arquivos e coleções, contendo aproximadamente 1.955.482 imagens

Música: 22 arquivos e coleções, contendo aproximadamente 236.793 itens 

Literatura: 32 arquivos e coleções, contendo aproximadamente 172.415 itens

Iconografia: 10 arquivos e coleções, contendo aproximadamente 11.808 itens

Fotografia Contemporânea: 7 coleções, com cerca de 1.397 obras

Biblioteca de Fotografia: 9 arquivos e coleções, contendo cerca de 18.000 itens

Acervo Walter Moreira Salles: aproximadamente 30.000 itens

Acervo Memória Institucional: aproximadamente 20.000 itens

Total estimado: 2.445.895 itens 
(entre obras de arte, documentos e outros objetos)

Acesso: do total estimado de 2,4 milhões de documentos/obras e 145 arquivos/coleções temos 

cerca de 207.000 registros disponíveis on-line. Aproximadamente 8,7% do total de itens do 

acervo. Avanço de 0,7% em 2016 e 1,2% em 2018.                                                                

Crescimento médio de 1% (ou 24.500 itens) ao ano



Armazenamento e controle patrimonial

07 áreas/departamentos de acervo

239 conjuntos/coleções

2,4 milhões de itens

14 salas/depósitos

04  edifícios

03 cidades



Crescimento dos acervos (1995-2017)
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Múltiplos contextos

Diversidade, amplitude e dimensão do acervo
(áreas de colecionismo, temáticas, variedade de suportes, naturezas: arquivo, museu, 

biblioteca, informação? Obras ou documentos?)

IMS: natureza e missão institucional múltiplas
(Museu, Arquivo, Centro Cultural ou as três coisas?)

Priorização, infraestrutura e capacidade operacional
(Preservação X Difusão, Acervos X Programação, Processamento técnico X Pesquisa, 

Infraestrutura X Programação, Gestão X Curadoria etc.)

Limitações de infraestrutura e orçamento 



Principais desafios estratégicos e operacionais

Avaliação de processos técnicos e áreas de trabalho
(ações de diagnósticos, definição de indicadores de acompanhamento e identificação de 

demandas e prioridades)

Adequação de infraestrutura de guarda e processamento 
(edifícios, conservação preventiva, controle/segurança patrimonial, documentação de atividade-

fim, catalogação/descrição primária e digitalização) 

Revisão de métodos e integração procedimentos de trabalho
(procedimentos de gestão de acervos, modelo de dados integrado, interface de busca geral e 

instrumentos de pesquisa comuns)

Ampliação e qualificação da difusão
(revisão de estratégias, priorização da catalogação/descrição, gestão do conhecimento, 

adequação de bases de dados e interfaces e implementação do novo modelo de dados)









Perfil geral do acervo

Forma de aquisição/entrada dos conjuntos e coleções do acervo

Total de 239 conjuntos
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Metodologia de avaliação de riscos para desincorporação de acervos



Tecnologias e processamento de acervos

Digitalização

Websites

Mídias sociais

Bancos de dados

Sistemas de informação

Modelagem de dados

Metadados

OCR/Reconhecimento de caracteres 

Inteligência artificial

Aprendizado de máquinas

Web semântica

Mineração de dados

Realidade aumentada

Realidade virtual

Automação de processos













Cloud Vision API- Google































Portais dos acervos - Discografia Brasileira



Portais dos acervos - Ernesto Nazareth 150 anos

https://www.ernestonazareth150anos.com.br/



https://pixinguinha.com.br/

Portais dos acervos - Pixinguinha 120 anos



Portais dos acervos - Clarice Lispector

https://claricelispectorims.com.br/



Portais dos acervos - Correio IMS

https://correioims.com.br/



Portais dos acervos - Portal da Crônica Brasileira



http://www.radiobatuta.com.br/

Portais dos acervos - Rádio Batuta



Portais dos acervos - Brasiliana Iconográfica

http://www.brasilianaiconografica.art.br/



Portais dos acervos - Brasiliana Fotográfica

http://brasilianafotografica.bn.br/



Portal integrado dos acervos - Cumulus Portals



Portal integrado dos acervos - Cumulus Portals



Portal integrado dos acervos - Cumulus Portals



Portal integrado dos acervos - Cumulus Portals



Desafios na gestão da informação

10 portais de acervo (03 colaborativos)

13 bases de dados

Fornecedores diferentes

Sistemas e parâmetros diversos

Inúmeros modelos de gestão



O desafio IMS - Objetivos

1. Analisar e discutir modelos e padrões de descrição/catalogação utilizados

na instituição

2. Elaborar um estudo comparativo a partir dos modelos utilizados

3. Avaliar a viabilidade da adoção de um modelo de trabalho integrado

4. Propor um “novo” modelo de descrição/catalogação construído a partir

de uma perspectiva integrada da gestão de acervos



O desafio IMS - Pressupostos conceituais

1. Modelos de descrição/catalogação

2. Sistemas informatizados de gestão de acervos

2.1 Procedimento X Sistemas

2. Metadados/campos de informação

3. Metadada Crosswalking

4. MPLP: More Product, Less Process



Metadata Crosswalk





1. The Metropolitan Museum of Art

Número total de funcionários: 2.000

Número de profissionais de TI: 90

Proporção de funcionários dedicados: 4,5%

Investimento estimado em TI: 2-4%

2. Pinacoteca de São Paulo

Número total de funcionários: 200

Número de profissionais de TI: 3

Proporção de funcionários dedicados: 1,5%

Investimento estimado em TI: 0,3-0,5%

3. Instituto Moreira Salles

Número total de funcionários: 210

Número de profissionais de TI: 5

Proporção de funcionários dedicados: 2,4%

Investimento estimado em TI: 0,5-1%

4. Empresas brasileiras em geral

Médias e grandes empresas brasileiras pretendem destinar 7,7% do seu faturamento 

líquido anual para gastos e investimentos em Tecnologia da Informação (TI) em 2018. 
29ªPesquisa Anual do GVcia, Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Escola de

Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV/EAESP).

Investimento em tecnologia nos museus?









Creative director for digital media (MoMA, EUA)

Media technology developer (MoMA, EUA) 

Information technology director (San Francisco Museum of Modern Art, EUA)

Manager of interpretive media (San Francisco Museum of Modern Art, EUA)

Head of web and digital platforms (San Francisco Museum of Modern Art, EUA)

Director of information management, media and tech (Cleveland Museum of Art)

Collections information data analyst (Cleveland Museum of Art)

Digital analyst (Tate, Reino Unido)

Digital producer (Tate, Reino Unido)

Head of digital transformation (Tate, Reino Unido)

Associate director of integrated media (Peabody Essex Museum, Reino Unido)

Chief information officer (Smithsonian Institution, EUA)

Vice president, Technology, web and digital media (LACMA, EUA)

Director of information management, media and tech (Cleveland Museum of Art)

Head of collection information and access (J. Paul Getty Museum, EUA)

Head of cross-platform publishing (Cooper-Hewit National Design Museum, EUA)

Chief of digital imaging & visual services (National Gallery of Art, EUA)

Novas áreas e novas funções para novos desafios



(SPECTRUM: padrão para gestão de coleções do Reino Unido, 2014)
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